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I. — GECEN TUTANAK ÖZETİ 
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14. — Ankara Milletvekili Şinasi öz-
denoğlu'nun, dost ve kardeş iran Milleti
nin uğradığı deprem felâketi dolayısiyle, 
Yüce Meclisin derin üzüntü ve başsağlığı 
dileklerinin iran Millî Meclisi Başkanlığı
na iletilmesine dair önergesi. 677 

15. — Türk basını ve mensupları
nın sorularını tespit etmek üzere kurul
ması kabul edilen Meclis Araştırması 

I Komisyonuna üye seçimi. (10/81) 677 

ÜTANAK ÖZETİ 

Sayfa 
12. — Vazife ile yurt dışına giden 

Ulaştırma Bakanı Rıf ki Danışman'a dönü
şüne kadar, Devlet Bakanı ilyas Kara-
öz'ün vekillik etmesinin uygun görüldü
ğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/791) " 676 

13. — Milletlerarası Kalkınma Teşki
lâtının daveti üzerine Amerika Birleşik 
Devletlerinde ve muhtemelen bazı Avru
pa memleketlerinde inceleme gezisine 
katılacak heyete içel Milletekili Hilmi 

Erzurum Milletvekili Rasim Cinisli, bazı 
milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldı
rılması hakkında basında çıkan bir habere 
dajr gündem dışı demeçte bulundu. 

Cumhuriyet ISenatosu Gaziantep Üyesi ISa-
lih Tanyeri ve 74 arkadaşının, 6831 sayılı Or
man Kanununun bazı maddelerinin değişti
rilmesine ve bir ek madde ile bir geçici madde 
ilâvesine, 5237, 5422, 6969,7336, ve 756 sayılı ka
nunlara konu gelirlerin kaynak olacağı onman 
köylerini kalkındırma fonu teşkiliyle, orman 
köylerini kalkındırma kooperatifleri kurul
ması hakkmda kanun teklifinin (73 numa
ralı) Geçici Komisyona, içişleri ve Tarım ko
misyonlarından da üçer üye alınarak havale
sine dair tezkeresini İçişleri Komisyonu Baş
kanı geri aldı. 

Demokratik Parti Millet Meclisi Grubu 
adına Grup Başkanvekili ve Sakarya Millet
vekili Vedat önsal'ın, demokratik hukuk dev
letinin gereklerine uymadığı, Anayasa dışı 
fiilî durumların ve siyasî buhranların meyda

na gelmesine sebebolduğu iddiasıyle Anayasa
nın 89 ncu maddesi uyarınca Başbakan Nihat 
Erim hakkında bir gensoru açılmasına dair 
önergesi, üzerinde yapılan görüşmelerden 
sonra, reddedildi. 

4 . 1 1961 tarih ve 211 sayılı Türk (Silâhlı 
Kuvvetleri İçhizmet Kanununun 87 ve 88 nci 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasa
rısı kabul olundu. 

29 . 7 . 1970 tarih ve 1319 saylıı Emlâk 
Vergisi Kanununun bazı maddelerinin kaldırıl
ması, değiştirilmesi ve bu kanuna bazı hüküm
ler eklenmesi hakkında kanun tasarısı üzerin
de bir sür© görüşüldü. 

12 . 4 . 1972 Çarşamba günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere, Birleşime saat 19.33'te son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili ISivas 

Fikret TurJıangü Enver Ahova 
Kâtip 

Tunceli 
Kenan Aral 

)y<m* ı 



M. Meclisi B : 70 12 . 4 . 1972 O : 1 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saatli : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Fikret Turhangil 

KÂTİPLER : Enver Akova (Sivas), Kenan Aral (Tunceli) 

BAŞKAN — 70 nci Birleşimi açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yokla
ma yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır; görüş

melere başlıyoruz. 

1. — Denizli Milletvekili Ali Uslu'nun, Acı
payam'da vukubulan orman kaçakçılığı iddiası
na dair gündem dı§ı demeci. 

BAŞKAN — Denizli Milletvekili Sayın Ali 
Uslu, «Acıpayam'da vukubulan orman kaçak
çılığı iddiası» üzerine kısa olarak gündem dışı 
söz istemiştir, buyurun. 

ALİ USLU (Denizli) — Değerli milletvekil
leri, 

Çok seyrek de olsa yerini bulmayan, içtüzü
ğe uymayan, yersiz ve haksız olarak bu millet. 
kürsüsünü işgal ve arkadaşlarımızı rahatsız 
eden gündem dışı konuşmalara tesadüf edil
mektedir. 

Bundan bir müddet önce bir arkadaşımızın, 
sözde Acıpayam'da vukubulan bir orman ka
çakçılığı hakkındaki beyanı ve kestiği ahkâmla, 
bunun tipik bir örneğini verdiğini yeni öğren
miş bulunuyorum. Tutanaklara geçirttiği id
dialarını eleştireceğim, ayrıca Yüce Heyetiniz 
(de «Kim» diye soracağı için elbette adını da 
açıklayacağım. 

Bu konuşmayı kendine has tavır, üslûp ve 
fikirlerle takdim eden muhterem kişi, Denizli 
Milletvekili Sayın Hoca Sami Arslan'dır. 

Şu yazılı sunuşuyla tütün piyasası için gitti
ği Acıpayam gezisinde yapıldığını iddia etti
ği orman kaçakçılığında 3 isnat ve tesbitte bu
lunduğunu belirtmiştir. 

1. Acıpayam Kaymakamı ve memurlar, 
meşe odunu kaçakçılığı yapmışlardır. Aynı 
kaymakam, kulüpte oyun oynamaktadır. 

Gündemimizde seçimle ilgili konu vardır, 
gündem dışı görüşmelerden sonra seçim yapıla
caktır; onu hatırlatırım. 

2. Orman kaçakçılığının failleri ve tertip
leyicileri, -kendi ifadesiyle- siyasî kahraman
ları Adalet partililerdir. 

Hakikaten bu olaylarda bir siyasî kahraman 
varıdır; ama bu, Adalet partililer mi yoksa 
başka bir partili veya yakınları mı? Az sonra 
kolayca ve rahatça meydana çıkarılacaktır ve 
bahsettiği olaylar zincirinin düğümü çözülmüş 
olacaktır sayın arkadaşlarım. 

3 ncü fetvası ve iftirası; bir Denizli Millet
vekiline, galiba şahsıma aittir. 

Tutanaktan aynen okuyorum: «Belgesi iptal 
edilen kişi, Denizli milletvekilerinden birinin 
kardeşidir. Aynı milletvekilinin bir yeğeni de 
İzmir'de kereste tüccarlığı yapmaktadır. Hattâ 
bu milletvekilinin ailesinden birini bu şirkete 
ortak yapmıştır.» 

İddianın yüzde yüz yalan olmasına rağmen 
«kardeş», «İzmir'de yeğen» tabirlerinden, ken
dinden başka Acıpayam'h, Denizlili Milletve
kili olarak yalnız benim bulunuşumdan ithamın 
şahsıma aidolduğu manasını çıkarmaktayım. 

Ayrıca, köylerde fısıltı halinde aynı şeyleri 
tekrarladığı, hattâ bütün Avrupa'ya kereste 
ihraç ettiğim hakkındaki dedikodu ve karala
maları da kulağıma kadar gelmiş, «bu zengin 
adam ben miyim» diye âdeta sevinmiştim. 

Sayın Hocanın iftira gücünü bilenlerdenim. 
Herkesin bildiği ve gülüp g<eçtiği huyuna, beni 
siyasî ve bölgesel rakip, şahsî düşman telâkki 
ederek küçültmek istemesine aldırış etmez, «bu
nu herkes bilir» der geçersem de, bu şerefli 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

— 655 — 
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kürsüyü emellerine alet ettiği için, hem hâdi
senin olduğu gibi cereyan ediş şeklini vesika-
lariyle nakletmek, hem de cevap vermek mecbu
riyetimi değerli arkadaşlarımın anlayışla kar
şılayacaklarını ümidediyorum. 

Bu nevi maksatlı ve menfî hareketlerin, 
«bir din adamı olduğunu» her vesileyle söyle
yip, bundan bir şeyler bekleyen birisinden 
gelişine üzülmekten başka bir çare bulamadığı
mı da ilâve ve ifade etmek .istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, evvelâ şunun bilin
mesinde fayda vardır: Şayet doğru dahi olsa, 
az önce okuduğum giriş pasajındaki şahsımla 
ilgili ve akrabamın kerestecilik yapması acaba 
bir suç mudur? Sayın Hocanın mantığı bunu 
mu emretmektedir? Bugünkü mevzuatta bir 
milletvekilinin veya yakınlarının herkes gibi 
normal şekilde ticaret yapmasını veya kereste
cilikle iştigalini memeden bir madde ve hüküm 
gösterebilir mi? 

Yeni olmuş bir odun kaçakçılığından bah
sederken bununla uzaktan ve yakından alâkası 
»İmayan ben ve akrabalarımı karıştırmaktan 
muradı ne ola ki?.. Bunların hepsi malûm. Sı
rası geldikçe foyalarını açıklamaktan çekin
meyeceğiz. 

Bu defaki Acıpayam seyahatimizde, «sert 
tepkilerle karşılandığınızı, lâyık olduğunuz 
cevapları aldığınızı ve seçmenden çektiğiniz sı
kıntıyı» anlata anlata bitiremiyorlar. Kaldı ki, 
sayın milletvekilleri, iddia tam uydurmadır 
ve yüzde yüz hakikat dışıdır. 

MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — Yalan 
söyleme. 

ALİ USLU (Devamla) — Yalan mıdır, idoğ-
ru mudur, biraz sonra anlaşılacaktır. 

Ben izmir Çamdibinlde 1,5 sene kadar yap
tığım keresteciliği, tam 10 sene evvel Bornova 
Belediye Eeisi olduğum gün bırakmıştım. Ye
ğenim de aynı tarihte kerestecilikten vazgeç
miştir. Acıpayam'daki kardeşim ise, ben mil
letvekili olduktan sonra kereste işletme tesisle
rini satmıştır. Benim vazife anlayışım işte bu
dur. Lâkin şimdi, fazla tedbir ve hassasiye
timin, bu terklerin de yalan uydurmalara ma
ni olmadığını anlamış bulunuyorum. Hatır için, 
«Sami Bey yalancı çıkmasın» diye kerestecili
ğe başlayamam ki. Mamafih, keramet bekle
memekle beraber, hocayı belki «Allah söyleti-

yordur» diye hayra yorayım. Sayın hatip mü
saade ederse belki bir gün hayalinde yarattığı 
böyle kerestecilik ve şirket yme nasibolacaktır 
diye sevinme yolunu tercih edeyim. 

Şu halde, müsaadenizle parayı çok sevdi
ğini yakından bildiğim Sami Arslan'a zengin 
olması yolunu açıyorum ve zabıtlara geçen bu 
ifademle ilân ediyorum; iddia ettiği, İzmir'de
ki kereste tüccarlığı, şirketteki ailemden biri
nin ortaklığı ve hisseleri hattâ ihracatlarımızı 
bulsun çıkarsın, ispat etsin, tümünü kendisi
ne hibeden hakikaten büyük zevk duyacağım 
ve vakit geçirmeden faaliyete geçmesi tavsiye
sinde bulunacağım. 

Bu vaadim ve çağınım Arslan'a olduğu gibi, 
aksini iddia ve ispat edecek diğer dostlarım 
için de geçerli olacaktır. 

Şahsımla ilgili kısımları kısaca cevaplan
dırdıktan sonra, simidi halkın dilinde sakız gi
bi çiğnenen, üzücü bir olay diye takdim etti
ği, Türkiye'nin her yerinde ve binlercesi gö
rülen âdi orman kaçakçılığı hâdisesine, mesele
nin aslına, gerçek yönünün izahına geçiyorum 
ve Orman işletme Müdürlüğü dosyalarını ko
nuşturuyorum. 

27 Aralık 1971 tarihinde Acıpayam Belediye 
şoförü Nusret Gündoğdu, Gölcük'ten kamyonu
na az miktarda odun atmış ve Acıpayam'da gö
revliler tarafından yakalanarak zabıt tutulmuş, 
hakkında 972/118 dosya numarasıyla Acıpa
yam Sulh Ceza Mahkemesinde dâva açılmıştır 
ve kamyon da yediemine teslim edilmiştir. 

Hâdise bu kadar açık ve basit iken, başka
ca sanık da yokken, illâ başkalarını da bulaş
tırmak, çamur atmak, siyasî maksatlar ve şa
hıslar arama illetini ve gayretini anlamakta 
cidden güçlük çekmekteyim. 

Mahkemeye intikal etmiş bulunan bir adlî 
olayı buraya getirmeniz mümkün değil iken, 
bu tefsir ve teşmili hattâ suçlamayı hangi akıl 
ve arka niyetle yapabildiğinizi bilmeyen kal
mamıştır. Malûm sebeplerle karşısına çıkma ve 
kabul edilme mazhariyetine nail olamayacağı
nız sayın avukat ilçe başkanımızla nasıl konu
şabilir ve kaçak odun konusunda kendisini ne 
cüretle şahit gösterebilirsiniz. 

Milliyetçi, çok değerli ve dürüst, çalışkan 
olan kaymakamı «kaçakçı» diye ilân ve teşhir
le kalmıyor, Anayasanın teminatı altında bu-
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lunan hususî hayatına karışıyor, şehir kulübün
de kâğıt oynadığına kadar her şeye burnunu
zu sokuyorsunuz. 

Kıymetli milletvekilleri, İçişleri Bakanlı
ğı bir milletvekili orta yere attı diye isabetli 
bir kararla, biraz ıda benim ısrar ve ricam üze
rine... 

MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — Nasıl gün
dem dışı, biraz sonra da biz çıkacağız oraya. 

ALİ USLU (Devamla) — Tahkik için ma
halline bir değil, iki mülkiye müfettişi gönder
miş, şeni iftirayı tespit ve rapora bağlatmış
tır. Üstelik, kaymakamın birinci sınıf kayma
kam olma ehliyeti de meydana çıkarılmıştır ki, 
Acıpayam Kaymakamı bu vesileye teşekkür 
etmektedir. 

Elbette ki, şayet değer atfederse içişleri 
Bakanlığı da ayrıca cevap verme hakkını kul
lanabilecektir. 

Sayın hoca; bilmiş ol ki, buradan savunma 
ve açıklama yapma imkân olmayan sayın idare 
âmirine... 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Baş
kan, bu nasıl Meclis. 

ALÎ USLU (Devamla) — Vaki çirkini isnat
larınızı ve bu gibi hafifliklerinizi bölgede ayıp
lamayan kalmamış, kaymakamın değerini bir 
kat daha artırmıştır. 

Türkiye'de şehir kulüpleri, üyeleri kendi 
aralarında nezih şekilde eğlensinler, diiye ku
rulmuştur. Hiç şüphesiz, eğlencelerinde izin 
alacaklar da değillerdir. Bunun nesi suçtur 
ve bu millet kürsüsüne nasıl getiriliyor? 

Oyun ve kumar deyince, derhal bir tedaiyle 
sayın milletvekilinin yüzünü güldürmeyecek 
bir akrabası gözümün önüne geliyor... 

BAŞKAN — Sayın Uslu, istirham etsem 
acaba gündem dışı görüşmedir, kısa olarak bi
tirmenizi rica edeceğim. 

ALİ USLU (Devamla) — Acıpayam halkı 
sanki anlaşmışcasma, «Sayın Arslan, kaymaka
ma kâğıt oynuyor, diye hücum edeceğine, ev
velemirde Çamıeli Millî Eğitim Memurluğundan 
bir memureye tasalluta teşebbüs ettiği için Öğ
retmenliğe döndürülen, gece - gündüz içkili 
olan ve daimî kumar oynayan, TÖS'de zararlı 
ve aşırı sol faaliyetleri sabit olan öz kardeşini 
ıslah ve tenkit etsin» demektedirler. Bu te
menniye katılmamak mümkün mü? 

Bahsettiği belgesi iptal edilen kişi, her hal
de iki sene önce vukubulan ve halen Denizli 
Ağır Oeza Mahkemesinde sahte orman belgesi 
düzenlemek ve vazifeyi suiistimal etmek suçla
rından 971'e 236 esas numaralı dosya ile yar
gılanan, 10 memurun suç ortağı olan Nafiz 
adındaki öz ve öz dayısı olsa gerektir... 

BAŞKAN — Sayın Uslu, istirham edeceğim 
efendim, Meclisimizde bulunmayan kişileri 
kürsüye getirmeyiniz, gündem dışı sözlerinizi 
bağlayınız. 

ALİ USLU (Devamla) — Bu dâvanın iki 
sanığı daha var olup, Denizli'dendirler. 

Sayın milletvekili önseçimlerde «Meyhane
den çıkmayan Zühtü'ye değil, camiden çıkma
yan benim gibi müftüye oy verin» demekle 
meşhur olmuş ve keyfiyet tutanaklara da geç
miştir. 

Son günlerde ise, «Sabık müftü köy köy 
dolaşıp kokteyl hikâyesi anlatarak adeti veçhi
le dinî politikaya alet etmeye tekrar başladı» 
denmektedir. MilletveMllerinin iştirak ettiği 
bir kokteylde güya ıbir arkadaşıyla kendisi iç
ki içmemiş de, diğer Denizli Milletvekili küfelik 
olmuşlarmış. 

Köy kahvelerinde... 
BAŞKAN — Bağlayın efendim, çok rica 

ediyorum Sayın Uslu. 
ALİ USLU (Devamla) — Ve orman kaçak

çılığı sohbetinden sonra, «Haydi bakalım sizi 
yeni partime kayıt edeyim» teklifinde buluna
rak politika yürütmesi, iddia ettiği bahaneler 
değil, kendi tutum ve fikirleridir... 

HİLMİ TÜRKMEN (içel) — Terbiye dersi 
verirken kendin terbiyesizliğini ilân ediyorsun. 

MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — Sayın 
Başkan, Parlâmentoya yakışır bir konuşma yap
sın. 

ALİ USLU (Devamla) — Kızılhisar'da... 
BAŞKAN — Sayın Uslu, bağlamanızı istir

ham ediyorum efendim. 
ALİ USLU (Devamla) — «Tütününüzü 50 

kuruş eksiğine alsa da Tekele değil, tüccara 
verin» diyerek panik yaratması şikâyetine mu-
hatabolduğum gibi, buna benzer nicelerinin 
tafsilâtına girmeyeceğim. 

Görülüyor ki... 
BAŞKAN — Bağlayınız efendim, sizin ko

nuşmanız gündem dışı değil, bir sataşmanın ce
vabı oluyor. 

— 657 — 
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ALİ USLU (Devamla) — Görülüyor ki, id
diaları fiyasko ile sonuçlanmış, ilân ettiği siya
sî kahramanların Adalet partililer değil, bizzat 
kenfdisi ve yakın akrabası olduğu, bu gibi mes
netsiz iftiralardan bahsedeceklerin başında de
ğil, en sonunda yer alabileceği tevsik ve ispat 
olunmuştur. 

Sayın milletvekilli, Sami Arslan, bazı top
luluklarda zaman zaman «politikada yalanın 
mubah olduğu» fetvasını tekrarlamıştı. Elhak, 
bu prensip ve fetvasını, bir millet kürsüsün
de de bizzat uygulamakta başarı sağlamıştır, 
tebrikler doğrusu. 

Saym arkadaşlarıma derin saygılarımı suna
rım. 

SAMİ AESLAN (Denizli) — Sayın Başkan, 
en az 10 defa... 

BAŞKAN — Tamam efendim tamam, «ha
yır» demedim efendim. Sataşma hakkınız sa
bit efenldim, gündem dışındayız, geçelim vere
ceğim efendim. 

SAMİ ARSLAN (Denizli) — intibalar zail 
olmadan, kulaklardan silinmeden konuşursam 
daha iyi olacak. 

BAŞKAN — Biliyorum efendim. Silinmez, 
zabıtlara geçer efendim. Kulakların ne ehemmi
yeti var zabıtlar dururken. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş
kan, bu konuşmadan dolayı tutumunuz bahis ko
nusudur, Meclisi bugünkü hale getirmektedir. 
Tutumunuz hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Hay hay, size de veririz Sayın 
özgüne**. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Ama, bu ko
nuşmadan sonra vermeniz lâzım. Bu konuşmadan 
dolayı tutumunuz hakkında... 

BAŞKAN — Bu takdirdir beyefendi. Gün
dem dışı söz veriyorum, ne konuşacağını bilmi
yorum. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Meclisi bu
günkü hale getirmektedir, nasıl bir takdir, tu
tumunuz hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz oturunuz, onu da 
temin ederiz. 

2. — Bolu Milletvekili Halil İbrahim Gop'un, 
1971 yılında ikmali gereken, Yeniçağa, Mengen, 
Bolu, Mudurnu karayolları ile Bolu Yonga Lev
ha Fabrikası konusunda gündem dm demeci. 

BAŞKAN — Sayın Halil İbrahim Cop arka
daşımız, 1971 yılında ikmali gereken Yeniçağa, 
Mengen, Bolu, Mudurnu karayollarıyle, Bolu 
Yonga Levha Fabrikası hakkında gündem dışı 
söz istemiştir. Buyurun, Sayın Cop. 

Muhterem arkadaşlarım, konuşmacıların kı
saca, gündem dışı anlamı içinde konuşmalarını 
hassaten rica ederim. 

HALİL İBRAHİM COP (Bolu) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; 

Meclislerimizin haklı olarak son günlerde 
•fazlaca meşgul olduğu siyasî olaylar yanında, 
Türkiye'nin ekonomik meselelerinin biraz ken
di haline bırakıldığı ve ihmal edildiği düşünce
siyle huzurlarınızı işgal ediyorum. 

Bugün için Türkiye'nin ekonomik meseleleri
nin hayat pahalılığı ile ilgili kısımlarına temas 
etmeden, bendeniz daha ziyade Türkiye'nin eko
nomik" meselelerinin uzun vadede gelişmesini, 
çözülmesini sağlayacak plan ve programla ilgi
li, kendi seçim mıntıkamla ilgili birkaç spesifik 
misalle meseleyi huzurunuzda arz etmeye çalışa
cağım. 

Aziz arkadaşlarım, plan ve programlarımı
zın tespit ettiği bazı esaslar vardır. Bu esaslar, 
hepinizin, malumu bulunmaktadır. Bunlardan 
öncelik alan meselelerin planda öngörülen za
manlarda bitirilmesi elbette ki, en esas olan me
selelerden bir tanesidir. 

işte, bu esaslara riayet edilmediği, plan uy
gulayıcılarının biraz atalet ve rehavet içinde gö
ründüğü düşüncesiyle huzurlarınızda mıntıkam
la ilgili spesifik birkaç misale değinmek istiyo
rum. Hemen ilâve edeyim ki, şimdi benim bu ko
nuşmamdan sonra, burada hazır bulunan Sayın 
Bakan belki beni tekzibetmeyecek ama, birta
kım mazeretler serdetmek suretiyle meseleyi ha
fif göstermeye çalışacaklardır. 

Ben, aslında hiç kimseyi, suçlamak için bura
ya çıkmış bulunmamaktayım aziz arkadaşlarım. 
Ben huzurunuzda şimdi konuşurken, meseleye 
tarih de düşürmek istiyorum. Bakan, şimdi arz 
edeceğim meselelerde burada mazeret değil; ya
rım kalmış bir yatırımın sebebinin şu veya bu 
olmasını zikretmek değil, bu meseleyi ne zaman 
tamamlayacağı hususunda cevap verirlerse hu
zurunuzda tatmin olacağımı ifade etmek istiyo
rum. Meselelerden bir tanesi şu aziz arkadaşla
rım : 
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Yeniçağa - Zonguldak yolu, Türkiye çapın
da memleket ekonomisine faydalı olacak anayol
lardan bir tanesidir. Bu yol, kısım kısım prog
rama alınmış ve başlanmıştır. Nitekim, bunlar
dan Yeniçağa - Mengen yolu 1968 yılında prog
rama alınmış ve 1971 yılında bitirilmesi öngö
rülmüştür. Yolun uzunluğu 23 kilometredir. O 
zamanki proje tutarı 16,3 milyon liradır. Bu yo
la, 1970 yılma kadar, 12 575 000 lira sarfedil-
mh, 1971 yılında da 3 725 000 lira sarfedil-
mek suretiyle «Projs tutarı sarfedildi, para bit
ti, iş bitti» misalince yol kendi haline terkedil
miştir arkadaşlar. 

Bunun yanında işin garibi, yol bu şekliyle 
bir taraftan hizmete konmaz ve atıl bir yatırım 
halinde bırakılırken müteakip kısımlarına bü
yük miktardarda para ayrılmıştır. İşin garibi, 
bu yol 1971 de bitcekmiş gibi, asfalt malzemesi 
dahi hazırlanmış, yolun iki tarafına çekilmiş bu
lunmaktadır. Aziz arkadaşlarım, bu meseleye il
gililer ne diyeceklerdir; bendeniz mümkün ol
duğu kadar tahminlerim içinde bunu ifade etme
ye çalışacağım : 

1972 yılında yarım kalmış bu yola, hizmete 
girememiş, atıl kalmış bu yatırıma para konma
dığı bir vakıadır, ilgililerin söyleyecekleri şey, 
«1972 icra programı esaslarına göre bu yola Ba
kanlar Kurulu karar verecek, program değişik
liği yapılacak, bilâhara aktarma yapılacak ve 
yolda tekrar çalışılmaya başlanacaktır.» şeklin
de olacaktır. 

Aziz arkadaşlarım, elbetteki bugün bir gün
dem dışı konuşma ölçüsü içinde programın bu 
anaprensibini burada eleştirecek durumda deği
lim. Ancak, şurası bir hakikattir M, bu yol il
gilerce terkedileli altı ay olmuştur. Altı ay
dan bu yana, para bitti, gerekçesiyle makinalar 
çekilmiş durumdadır. Yeni bütçe yılı geceli ise 
birbuçuk ay oldu. Eğer bu yolda işin devamı, 
bu yatınımn sokağa atılmış şekilde bırakılmama
sı esas ise - ki, öyledir - bu takdirde ilgililerin 
bunu bugünkü prosedür içinde derhal kararna
meye bağlayıp, ödenek aktarmak suretiyle faa
liyeti devam ettirmeleri gerekirdi. 

İlgililer mazeret olarak şunu diyebilirler : 
«1971 yılma kadar bunun ödeneği vardı, biz da
ha evvel bu ödenekle bu işin bitip bitmeyeceği
ni bilmediğimiz için, 1972 yılı teklifleri de, 1971 
yılı ilk altı ayında Planlamaya yapıldığı için, 
ödenek koyamadık.» 

Bendeniz bunu da kabul edemiyorum. Bu 
yol, dört senedir inşaatı devam eden bir yoldur. 
Kontrol mühendisi vardır, çeşitli zamanlarda 
stüasyon ödenmektedir. Bir teşkilât ki, işinin 
hangi seyirde ve hangi seviyede gittiğini bile
mezse, bendeniz o teşkilâtı ancak beceriksizlikle 
itham ederim. Tahmin ederim ki, Sayın Bakan 
benden sonra şöyle bir mazeretle huzurlarınıza 
gelmeyecek, sadece; «Evet, bu yola ödenek kon
madığı bir vakıadır ama, sayın konuşmacı bura
da bu meseleye tarih düşürdüğüne göre, ben bu 
yolda ödenek konması için kararnameyi derhal 
sevkedeceğim ve birkaç ay sonra bu yolda işe 
başlanmak suretiyle atıl kalan yatırımın biran 
önce hizmete girmesini sağlayacağım.» diye ce
vap vereceklerdir. Bunun böyle olmasından çok 
ümitliyim. 

Yine buna benzer bir mesele de aziz arkadaş
larım, 49 kilometrelik Bolu - Mudurnu yolunun 
1969 - 1971 yıllarında beş milyon lira sarfiyle 
geçit onarımı, emanet suretiyle geçit onarımı ya
pılmaya başlanmıştır. Fakat, gelin görün ki, bu 
yolda, 1969 yılında 950 bin lira sarfedilmiş, 
1971 yılında 4 050 000 lira ayrılmıştır, ama se
bep nedir bilemiyoruz, bilgimde yanlışlık varsa 
beni tekzibetsinler, bu para sarfedilmeden, 1971 
yılında makinalar başka tarafa çekilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, beni mazur görün, 
mahallî bir meselede huzurlarınızda bulunduğum 
için yanlış değerlendirme yapabilirsiniz. Ben şu
nu ifade etmek istiyorum: Fiilen gördüğüm, bil
diğim bu meselelerde bu tip plan anlamasmı ben
deniz kabul edemiyorum. Bu şekildeki plan tat
bikatım. da anlayamamaktayım. Yolun bugün 
için daha 1/3'ünün geçit onarımı yapılmadan, 
para bitti - ki, paranm da tamamen bitip bitme
diğini bilmiyoruz - diyerek mesele kendi haline 
terkedilmektedir. Bir yönden de hakikaten bu 
beş milyon lira sarfedildi ise, bunun, sokağa 
atılmış bir paradan farkı yoktur. Çünkü, mak
sadı temin edecek şekilde bir yol ameliyesi ya
pılmamıştı*'. 

Aziz arkadaşlarım, plan fikriyle bağdaştıra-
madığım çok enteresan üçüncü bir misali de hu
zurlarınızda arz ederek kürsüden ayrılacağım. 

1965 - 1966 yıllarında Eolu'da mevcut Devlet 
Kereste Fabrikasının artıklarını değerlendir
mek için yıllık 5 000 ton kapasiteli bir yonga 
levha fabrikası kurulması fikri ilgililerce de be
nimsenmiş ve bu mesele 1968 yılında programa 
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alınmış, 1972 yılında bitirilmek üzere faaliyete 
geçilmiştir. Bu isin o tarihlerdeki proje tutarı, 
3 579 000 lirası dış yardım olmak üzere 8 424 000 
liradır. Bu noktaya bilhassa dikkatinizi çekerim. 

Maruzatım, ilgililerin plan ve program fik
rini ve plan ve programların tatbikatında ne 
kadar hafif davrandıklarını dile getirmek için-
div. Bu meselede, 1968 yılında plana giren bu 
meselede bir kuruşluk dahi tatbikat yapılma
mıştır. 1989 ve 1970 yıllarında da yapılmamış
tır. Niçin yapılmamıştır biliyor musunuz arka
daşlar? İlgili daire bu meseleyi nasıl halledece
ğini bir türlü çözüme bağlayamamış, mütemadi
yen - bilebildiğim kadarıyle - vaktini tetkike ve 
tetkik seyahatlarına ayırmıştır. Sebep ne olursa 
olsun, burası acı bir gerçektir. 3ir baraj kurmu
yoruz, teknolojisi gayet muğlak, teknik bir sa
nayi de kurmuyoruz. Alt tarafı bir kereste fab
rikasının artıklarını değerlendirecek, yıllık 5 000 
ton kapasiteli bir yonga fabrikası kuruyoruz. 

Kaldı ki, bunun beş - altı misli kapasitede 
benzer sanayii, özel teşebbüs, binbir kredi temi
ni güçlüğüne rağmen, birkaç senede kurmuştur, 
bu teşebbüsler hizmete de girmiş bulunmaktadır. 

Aziz arkadaşlarım, şimdi işin garibi, bu pro
jenin zamanında ilgililerin ihmaliyle tatbik edi
lememesi sebebiyle proje tutarı, 8 milyon lira
dan 27 - 28 milyon liraya çıkmış bulunmakta
dır. Bunun mesulü yok mudur? 

MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — Hangi Ba
kan zamanında?.. 

HALİL İBRAHİM COP (Devamla) — ilgi
liler cevabım verirler. 

Aziz arkadaşlarım, bu fabrikanın 1972 yılın
da da bitmeyeceği anlaşıldığından, çünkü hiçbir 
iş yapılmamıştır, proje müddeti ileri doğru uza
tılmış bulunmaktadır. 

İlgililerden istirham ediyorum: Memleketin 
hor meselesinin altında ekonomi yatmaktadır. 
Sayın Başbakanın, Bakanlar Heyeti ile, memle
ketin hiç başka bir derdi yokmuş gibi, bir ta
raftan Cemiyetler Kanunu ile «cemiyetlerin si
yasî faaliyetlerini önleyelim, azaltalım» derken, 
cemiyet toplantılarına gideceğine, Sayın Hükü
metin gayret sarf ederek dikkatlerini, mıntıkam
dan verdiğim misallerin dışında, yüzlerce misali 
olduğunu tahmin ettiğim bu yatırımlar mesele
sine ilgililerin dikkatlerini çekmek suretiyle, 
Meclisin üzerinde kendilerini bir murakabe fonk
siyonu gibi görüp, Meclisi yerli - yersiz, şurada 
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ve burada zamanlı zamansız şikâyet edecekleri
ne, bu meselelere önem vermek suretiyle kendi 
vazifelerine dönmelerini tavsiye ederim. 

Huzurlarınızı fazlaca işgal ettim, saygılarımı 
sunarım. 

Teşekkür ederim. 

3. — Ankara Milletvekili Yusuf Ziya Yağcı' 
mn, Zirai Mücadele Bölge Müdürlüğü hakkında 
gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Ziraî Mücadele Bölge Müdürlü
ğü konusu üzerinde Ankara Milletveldli Sayın 
Ziya Yağcı söz istemişlerdir, buyurun efendim. 

Muhterem arkadaşlarım, gündem dışı görüş
melerin sınırını tayin etmek sayın hatiplerin 
takdirine kalmıştır. Başkanlık ikazım yapmak
ta çekingen davranmaktadır. O bakımdan, da
ha 8 arkadaşımız söz istemişlerdir, haftada bir 
Çarşamba günü bu imkânı kullanma fırsatı ver
mek istiyoruz. Bu bakımdan arkadaşlar kısa 
ifadede bulunurlarsa birçok arkadaşa da imkân 
doğmuş olur, arz ederim. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım. 

Bilindiği gibi, memleketimizde nüfusun 
% 70 ine yalan bir kısmı köylerde ikamet et
mektedir ve bunun tamamına yakını da çiftçilik 
ile iştigal ederler. 

öte yandan ülkemizin kalkınmasında mem
leketimizin jeolojik yapısı itibariyi© tarım sek
törünün önplana alındığı ve tarım sektöründe 
artan gelirin sanayileşmemizde temel unsur ola
rak kabul edildiği bugüne kadar uygulanan ve 
uygulanmak üzere hazırlanmakta bulunan beş 
yıllık planların ortaya koyduğu gerçeklerden
dir. 

Türkiye'de halkımızın, özellikle köylümüzün 
gerek Devlet dairelerinden, gerekse diğer kamu 
kuruluşlarımı! işleyiş tarzlarından ve bürokratik 
zihniyetin eseri olan kırtasiyecilikten şikâyeti, 
bugüne kadarki hükümetler tarafından halledi-
lebilmiş bir mesele değildir. 

Tarım sektörünün millî hâsılaya artan bir 
katkıda bulunabilmesi için hizmetin, araç ve ge
reçlerin, köylünün, yani çiftçinin ayağına götü
rülmesi kaçınılmaz bir gerçektir. Bu yıl çiftçi
nin üretimini büyük ölçüde etkileyeceği muhak
kak olan gübre sıkıntısı ve maliyet unsuruna te
sir edeceğinden şüphemiz bulunmayan gübre ka
raborsası bir türlü önlenememiş ve bu dert hal-
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ledf İçmemişken, Ankara Böl^e Ziraî Mücadele 
Başkanlığına bağh sekiz ilin çiftçisini, farını Ba
kanlığının yanlış bir tutum ve değerlendirmesi 
sonucunda yeni bir dertle karşı karşıya getirdi
ğini arz etmek üzere huzurunuzu işgal etmiş bu
lunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bilindiği üzere tarım 
ürünlerinin korunması için kurulmuş bir Ziraî 
Mücadele Teşkilâtımız ve bölge ziraî mücadele 
başkanlıklarımız vardır. Bu kuruluşlar, doğru
dan doğruya çiftçi ile teması olan ve hıer an çift
çinin yanında bulunması gereken, çiftçinin ara
dığı. zaman bulabilmesi gereken bir kuruluş olup, 
üretimin artışında en büyük gayreti gösteren bir 
kuruluştuı*. 

Ankara Bölge Ziraî Mücadele Başkanlığı ya
kın bir zamana kadar Ankara'nın merkezî duru
munda olan Sıhhiye'de, her köylünün rahatlıkla 
bulabileceği bir binada çalışmakta idi. Hangi 
görüş ve hangi anlayışladır ki, bilemiyoruz, bu 
kuruluş, bugün Tavukçuluk Enstitüsünün arka 
taraflarında, istanbul yoluna çok uzak bulunan, 
köylü ve çiftçi tarafından aranıp bulunması im
kânsız denecek çapraşık bir yere ve bu yerdeîri 
barakalara taşınmış bulunmaktadır. 

'Sonuç olarak: Barakalarda bu görevin yeri
ne getirilmesi buigüne kadar mümkün olmadığı 
için daire uzun süre tatil edilmiş, çalışmalar 
durmuş, ziraî mücadelenin çoktan başlaması ge
rekmiş olmasına rağmen köylü ve çiftçi bu dai
reyi bulamaz olmuştur. 

Hizmetin aksaması ve aksamaya da devam 
edeceğinin düşünülmesi halinde, üretimin büyük 
ölçüde zarar göreceğine muhakkak nazariyle 
bakılabilir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu konuyu, bize gelen şikâyetlerin artması 

üzerine bu yüce kürsüden konuşma yapmadan 
evvel, çiftçinin dertlerini yakından takilbeden 
değerli Türk basını bu konuya değinmiş ve ga
zetelerde manşet halinde; «Ankara'da bir resmî 
daire kayıp, ismi var, cismi yok daire. Her gün 
(binlerce çiftçi Ankara'da B'ölge Zirai Mücade
le Reisliğini arıyor. Zirai mücadele personeli 
evinde istirahat etmektedir. Resmî daire müste
şar tarafından tatil edildi. Ankara kazan, biz 
kepçe, resmî daireyi arıyoruz bulamıyoruz, inan
mazsanız siz de telefon numaralarına bakıp ara
yın ve PTT deli sorun. Boşuna zahmet etmeyin 
sizler de bulamazsınız» gibi yazılarla ilgilileri 

f uyarmaya ve bu yanlış tutumdan onları dön
dürmeye çalışmışlardır. 

Buna rağmen ilgililer işi önemsememiş ola
caklar ki, bu konu üzerinde durmak lüzumunu 
bile hissetmemişlerdir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Gazeteler buradadır, fakat bunları göster

mek lüzumunu şu anda hissetmiyorum. 
ilk nazarda pek de önemli görünmeyen ko

nunun, aslında çok önemli olduğunu, millî geli
rimize ve tarım ürünlerinin artışına büyük dar
be teşkil ettiğini ifade etmek isterim. 

Tarım Bakanlığından sormak gerekir; hangi 
köylü veya çiftçi 50 - 60 lira gibi taksi ücreti 

I vererek bu yere gidip gelebilir? Zaten dairenin 
yerini bilen kimse de olmadığına göre (hattâ 
taksi şoförleri bile bilmemektedir) hangi köy
lümüz yerini öğrenip bulabilir? Çiftçinin dertle
rine derman olmamız gerekirken, hangi sebep
le olursa olsun, onun işini ve hizmetini güçleş
tirecek bir tutumun içine kimse girmez ve gir
meye de hakkı yoktur. 

Bu kuruluşun böyle bir yere atılmasmdaki 
hiasî veya hasedi sebepler üzerinde duracak de
ğilim. Bakanlık mensuplarının kendi araların
daki çatışma ve mücadeleden de bahsedecek de
ğilim. 

Ancak, Bakanlık bu konuya gereken önemi 
vermeli ve yanlış tutumundan dönerek bu ku
ruluşu, köylünün rahatlıkla bulabileceği, men
suplarına uygun çalışma imkânı veren yere ta
şımalıdır. Hissî ve hasedi çatışmaların ve mü
cadelelerin cezasını milyonlarca çiftçi ve köylü 
vatandaşımıza, çektirmek kimsenin haddi olma
malıdır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Tarım Bakanlığına bağlı - muhtemelen Ta

rım Bakanlığının kiralık yerden kendi baraka
larımıza taşındık» diyeceğini düşünerek arz edi
yorum - birçok araştırma istasyonları ve merkez
leri vardır. Köylü ile hiçbir surette teması ol
mayan bu müesseseleri bu barakalara götürmek 
suretiyle, köylünün rahatça bulabileceği ve işi
ni gördürefbileceği bir merkeze, bir binaya da 
Tarım Bakanlığınca kira ödemeden bu kurulu
şun taşınması imkânı da mevcuttur. 

Bu vesile ile Türk çiftçisine ve ona iyi niyet
lerle hizmet etmek için bütün gücü ile çalışan ta
rım ordusu mensuplarına ve Yüce Meclisin de-

I ğerli üyelerine saygılar sunarım. 
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4. — Manisa Milletvekili M. Orhan Daut'un, 
dost ve kardeş İran Milletinin uğramış olduğu 
büyük deprem, felâketi konusunda gündem dışı 
demeci. 

BAŞKAN — Dost ve kardeş iran Milleti
nin uğramış olduğu büyük deprem felâketi Ma
nisa Milletvekili Sayın Orhan Daut söz istemiş
lerdir, buyurunuz efendim. 

ORHAN DAUT (Manisa) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; 

Dost ve kardeş tran Milletinin, 10 Nisan 1972 
Pazartesi günü saat 04,00te geçirmiş olduğu bü
yük deprem felâketi aziz milletimizi de topye-
kûn acıya boğmuştur. 

İran'ın FiruzaMid ve Jahron bölgelerini yer
le bir eden deprem, binlerce kardeş iranlının 
mal kaybına, yaralanmasına ve ölümüne sebe-
bolmuştur. 

Tarihin derinliklerinden gelen dost ve kar
deşliğin tabiî bir neitcesi olarak aziz milletimi
zin en acı günlerinde daima yanında olmuş ve 
yanında olmayı gönülden duymuş kardeş İran 
Milletinin bu büyük acılı gününde yanında ol
mak ve yarasını sarmak her Türk vatandaşının 
içten duyduğu en büyük arzudur. 

(Sadece siyasî ve komşuluk münasebetleri ile 
değil, manevî inançlariyle de birbirine sıkı sıkı
ya sarılmış, kopmaz bağlarla bağlı bulunan bu 
iki ülke, dost ve kardeşliğin yeni bir örneğini 
birkaç gün evvel bir daha vermişti. Daha bir 
hafta önce iran Milletinin sevgi ve iyilik te-
mennileriyle dolu olarak ülkemizi ziyaret eden 
İran Meclis Başkanı, ülkemizin misafirperver
liği ve dostluğu ile tekrar donanmış olarak ay
rılırken iki ülkenin tatlı anılarına yeni halka
lar eklenmişti. 

Dertlerini, ıstıraplarını ve acılarını müşterek 
paylaşmanın gururunu tatmış bu iki ülkenin in
sanları olarak, Sayın Erim Hükümetinden; 
kardeş iranlı kazazedelerin yaralarının kısmen 
de olsa sarılaJbilmesi için her türlü yardımın 
azamisini yapması dileği ile, dost ve kardeş iran 
Milletinin ölen evlâtları için başsağlığı, yarala-
lıları için âcil şifalar diler, Yüce Tanrı'dan acı 
ve kötü günler göstermemesini niyaz eder, Yü
ce Meclise saygılar sunarım. 

5. — Siirt Milletvekili M. Nebil Oktay'ın, 
yaz • kış ıdaşıma kapalı olan Siirt bölgesinin ba
zı ilçe yolları hakkında gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Siirt Milletvekili Sayın Nebil 
Oktay, yaz - kış ulaşıma kapalı olan Siirt böl
gesinin bazı ilçe yolları üzerinde gündem dışı 
gCTÜşme talebetmişlerdir, buyurunuz efendim. 

M. NEBİL OKTAY (Siirt) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Uzun yıllardan beri bir türlü halledilmeyen 
ve bu gidişle de halledileceğe benzemeyen Siirt 
yollariyle ilgili temennilerimi arz etmek üzere 
gündem dişi söz almış bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bugün muhtelif gazetelerde çıkan yazılarda; 

Sayın Başbakanın, YSE Bölge müdürleri toplan
tısında yaptığı bir konuşmada: Köylerin hemen 
suya ve yola kavuşturulmasını ve bir - iki yıl 
içerisinde de bütün Türkiye'de elektriksiz köy 
kalmaması direktiflerini verdiğini okudum. 

Bütçeye tahsisat koymadan bütün bu hiz
metleri bir çırpıda yapma imkânı olsa idi elbet-
teki Başbakanın bu güzel temennisine katılma
mak mümkün olmayacaktı. Ancak hemen ifade 
edeyim ki; Başbakanın kendisi de bilmektedir 
ki; bütçeye konulan bu tahsisat ile bu temen
ni, sadece güzel bir sözden ibaret kalır. 

Sayın Başbakana, bırakınız köy yollarını, 
bırakınız köy içmesuyunu ve elektriğini, ben 
burada bir hususu sormak isterim: Acaba Sa
yın Başbakan, 20 nci asır Türkiye'sinde hâlâ 
yaz - kış, 12 ay kendi ili ile irtibat mevcudolma-
yan ilçelerin var olduğunu biliyorlar mı? Bu 
ilçe kendi seçim bölgem olan Siirt ilinin Şır-
nak ilçesidir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Kendi ilçemize gidebilmek için 7 - 8 ilçe ve 

bir vilâyeti katetmek mecburiyetinde kalıyo
ruz. Öyle zannediyorum ki, dünya üstünde bu
nun başka bir örneği mevcut değildir Siirt - Şrr-
nak arasındaki yol 100 kilometredir. 

Şırnak'a gitmek için, bakınız nerelerden ge
çiyoruz: Evvelâ Kurtalan ilçemize gidiyoruz, 
Beşiri ilçemize gidiyoruz, Batman'a gidiyoruz, 
omdan Mardin vilâyetine atlıyoruz. Mardin'den 
Gercüş ilçesine geçiyoruz, Midyat ilçesinden ge
çiyoruz, Cizre'den geçiyoruz, Irak hududundan 
geçiyoruz - nerede ise Irak'tan vize alacağız - on
dan sonra kendi ilçemize gidiyoruz. 100 kilomet
re yol yapılmıyor ve bu sebeple de 400 kilomet
relik yolu vatandaş katediyor kendi iline gelmek 
için. 
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Vatandaş kendi mahsulünü, 100 kilometrelik 
yol yapılamadığı için 400 kilometre katetmek 
suretiyle vilâyetine geliyor, vatandaş mahkeme
ye gelmek için 400 kilometrelik yolu, 100 kilo
metrelik yapılmadığı için, katetmek mecburiye
tinde kalıyor. 

Değerli arkadaşlarım; 
«Kaçakçılığı önleyelim» diyoruz, bu ilçemiz 

bir hudut ilçesidir. Hükümet, hudut olan bir il
çenin kendi ili ile irtibatını sağlamazsa, o ilçe 
halkı kendi mahsulü ile komşu bir Devletin ürü
nünü mübadele etmek yoluna giderse; daha açık 
bir tâbir ile, kaçakçılık yaparsa bunda vatan
daş mı haklıdır, yoksa Devlet mi haklıdır? 

Siirt ilinde bugüne kadar vukubulmuş asayiş 
olaylanmn % 80'i, yolsuzluk yüzünden Şirnak 
ilçesinde vukubulmuştur. Şirnak ilçesinde Doğu 
ve Güney - Doğu - Anadolukun en verimli kö
mür ocakları vardır, buna rağmen ne Siirt ili 
bundan istifade edebilmektedir, ne Bitlis ili ede
bilmektedir, ne de civar iller edebilmektedir. 

Hudut olması, asayiş mevzuunda nazik bir 
bölge olması, çok zengin maden kaynaklarını 
ihtiva etmesi itibariyle bu yolun biran evvel ele 
alınması gerektir. 

Sayın Bayındırlık Bakanına bu hususta bir 
ay evvel gittik. Eksik olmasınlar bizi gayet na
zikâne karşıladılar ve müteakiben de yazılı 
bir cevap verdiler. Sayın Bayındırlık Bakanı di
yor ki; «Ben bu ilçenin yolunu ancak 1976 yı
lında bitirebilirim.» 

Arkadaşlarım, bu yol 100 kilometredir, bu
nun 50 kilometresi yapılmış ve geriye 50 kilo
metresi kalmıştır. 50 kilometre yol için Siirt vi
lâyetinin Şirnak ilçesindeki vatandaş 1076 yılı
na kadar bekleyecek. 50 kilometrelik yol yapıl
mıyor diye, 400 kilometreyi katedip Hükümet 
kapılarına öyle gidecek, kendi mahsulünü 50 ki
lometrelik yol için, 400 kilometre katetmek su
retiyle kendi vilâyetine getirecek. 

Aziz arkadaşlarım, bu Hükümetin oradaki 
vatandaşa doğrudan, doğruya kaçakçılık mev
zuunda, asayişin yok olması mevzuunda ışık 
tutması ve bu Hükümetin bu ilçede vatandaşın 
istirabına bile, bile sebebolması demektir. 

Bu plan anlayışı ile, bu zihniyet ile hiçbir 
meseleyi halletmek mümkün değildir. 

Sayın Bayındırlık Bakanından oradaki va
tandaşın is tir abını dikkate almasını ve yürek
lerimize su serpecek ciddî, bir söz vermesini 

va oradaki vatandaşın istirabına son vermesini 
önemle rica eder, saygılarımı sunarım. 

6. — Maraş Milletvekili Zekeriya Kürşad'ın, 
Köprüağzı - Maraş Demiryolu İşletmesine dair 
gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Maraş Milletvekili Sayın Ze
keriya Kürşat, Köprüağzı - Maraş Demiryolu 
işletmesi konusunda gündem dışı söz talebet-
mişlerdir, buyurunuz efendim. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Usul hakkın
da söz istemiştim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Gündem dışının usulü yoktur, 
gündem dışı Başkanın takdirine bırakılmıştır. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Tutumunuz 
hakkında önergem vardır. 

BAŞKAN — Gündem dışı tutum yok efen
dim. Gündem dışını Başkan takdir eder ve söz 
verir. 

TURHAN ÖZGtJNER (içel) — Takdirinizi 
eleştireceğim o halde. 

BAŞKAN — Takdir eleştirilir mi beyefendi? 
TURHAN ÖZGtîNlER (içel) — Eleştirilmez 

mi beyefendi? 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Kürşad. 
Arkadaşlarıma söz vermeyeyim mi yani? 
M. ZEKERİYA KÜRŞAD (Maraş) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Maraş vilâyeti, hepimizin bildiği gibi, dağlık, 

ormanlık, bol sulan bulunan tabiatın her şeyi 
esirgemeden verdiği madenleriyle, tabiat güzel
liği ve bereketliliği ile Orta - Anadolu'nun züm
rüt gibi bir beldesidir. Bu şehrimin il sınırları 
içinde 600 bin civannda insan yaşamaktadır ve 
Maraş ilimizin merkezinde de 110 bin civannda 
bir topluluk mevcuttur. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Maraş ili tarihin en eski safhalanndan beri 

büyük devletler kurmuş ve özellikle Osmanlı 
imparatorluğunun ilk devrelerinde de Zülkadir-
oğullan Devleti ismi ile Fatih Sultan Mehmet'
in hanımı ve Yavuz Sultan Selim*in anası olan 
bir hanımefendiyi de Osmanlı İmparatorluğu
nun büyük paüşaJhlan ile akrabalık derecesine 
getirecek büyük bir saltanatın merkezi olmuş
tur. 

Bu vilâyetimiz tarihin akışı içerisinde, ma
mur ve büyük bir medeniyetin beşiği iken, İs
tiklâl Savaşındaki büyük mücadele sonucu ha-
raJbolmuş, birçok evlâtların bu uğurda şehit ver-
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miş ve esefle belirtmek lâzımıgelir ki, Cumhu
riyet dedesinde de, hemen hemen, medeniyetin 
hiçbir ışığını alamamıştır. Sadece 1950 -1960 dev
resinde minyatür kabilinden Sümerbankın bir 
teslisi kurulabilmiş ve fakat o da çok uzun çaba
lardan sonra 1964 - 1965 devrelerinde hizmete 
açılabilmiştir. 

'Cumhuriyet devresinin götürdüğü ikinci bir 
hizmet ise, Maraş ilinin Güneyinden geçmekte 
olan demiryolu hattına, Köprüağzı ile 28 kilo
metrelik bir demiryolu bağlantısıdır. 

Bu demiryolu Maraş'a getirildiği zaman bü
tün Maraşlılar düğün dernek yapmışlar; hafta
larca, hatta aylarca eğlenmelerdir. 24 sene ön
ceki bu medeniyet ışığı görüntüsü, maalesef 
Devlet Demiryollarımızın yeter derecede önem 
vermemesi sebebiyle, Türkiye'mizin belki de en 
iptidai, en bakımsız vagon ve lokamatiflerinin 
tahsisi sebebiyle, bir kör hat haline getirilmiş
tir. 

Bu durumdan doğan birçok şikâyetlerin mu
hatabı olmam dolayısiyle bundan iki sene kadar 
öne3 müteaddit defalar ilgili mercilere baş
vurmuş ve buraya, insanların seyyahat edebile
cekleri bir vaigonun verilmesini istirham etmiş
tim. 

Son defa da, - 12 Şubat Maraş'm kurtuluş 
günüdür - kurtuluş günümüzde bulunmak mak-
sadiyle 11 Şubatta bu güzergâhtan geçerek tren
le Maraş'a gitmeye karar verdim. 

Tarifeye göre trenin Maraş'a gündüz saat 
16,00 - 17,00 raddelerinde vâsıl olması gerekir 
idi. Fakat ben Maraş'a ancak bir gün sonra saat 
O4,00 raddelerinde ulaşabildim ve bu 28 kilo
metrelik mesafeyi tam 12 saat 17 dakikada ala
bildim. 

Bindiğim vagon elektriksizdi, sofaj yoktu. 
Camları kırıktı. Pencereler kapanmadığından 
iplerle bağlanmıştı, ilgililerden sorduğumda, bu 
katarın 6 saatten kısa bir zaman içerisinde şehre 
gelip gittiğini, yani tarifeye uygun hareket et
tiğini görmediklerini beyan ettiler. 

Bunun üzerine, istasyona geldiğimde ilgili
lerden sordum. Bu tren geceleri gelip gittiği 
için ilgiler esaJsen yatmışlardı. Şehirle irtibat 
yoktu. İstasyon, sanki seferberlikteki kaçak as
kerlerin toplandığı bir yer gibi, pejmürde insan
ların şurada burada kıvrılıp yattıkları bir ma
hal halinde idi. 
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Şehirle irtibatı kurabilmek için sadece istas
yon müdürünün odasında bir telefonun bulun
duğunu öğrendim.. Aracılar vasıtasıyle istirham 
ettim; fakat maalesef telefonla şehirle irtibatı 
sağlamak mümkün olmadı. Rica ederek bir gen
ci şehre gönderdim. Ancak iki saat sonra geti-
rilsn bir arabayla Maraş'a vâsıl olabildim. 

Dönüşte, 13 Şubat günü Adana'da işletme 
müdürünü görüp durumu kendilerine arz etmek 
istedim. Adana'da 18 saat kaldım, maalesef iş
letme müdürünü bulamadım. Bana verdikleri 
habere göre işletme müdürünün kulüpte oldu
ğunu öğrendim; gittim, yoktu. Sinemada dedi
ler, yoktu. Komşuda dediler, yoktu. Velhâsıl gö
rüşemedim. 6ar müdürüne bir mesaj bırakarak, 
lütfedip kendilerinin bu hatta bir seyyahat yap
malarını istirham ettim. Dönüşümde de Sayın 
Genel Müdür Ahmet Sarp'tan durumla ilgilen
melerini rica ettim. Bir münasebetle de Sayın 
Ulaştırma Bakanımıza keza durumu arz ettim. 

Çok değerli Bakanımızın herhalde bu işe eği-
leceldcrini ümidediyorum. Esasen bu konuşma
yı da o maksatla yapıyorum. 

Bu hâdiselerden sonra bu ayın 10'unda Hür
riyet Gazetesinde bir yazı gördüm. Yazıyı kısaca 
arz etmek istiyorum. 

Hürriyet Gazetesinin beşinci 'sayfasında, 
üçüncü sütununun orta kısmında Maraş'm is
tasyonuna ait bir resim var. Resimde burada oy
nayan çocuklar görülüyor. Başlık olarak da şu 
ibare var: «istasyon çocukların oyun mahallî 
haline geldi. Yeteri kadar yolcu yok gerekçe
siyle Maraş'a yapılan tek tren seferi iptal edil
di.» 

Aziz arkadaşlarım, Maraş, Orta - Anadolu'
ya açılan bir kapının üzerinde ve demiryolunun 

; 28 kilometrelik bir kısmına büyük düğünlerle 
sahfoolmuş bir ilimiz. Buraya trenlerin hiçbir 
zaman vaktinde gitmediğini, hatta benim biz
zat 11 Şubat gününe rastlayan yolculuğumda, 
gündüz saat 15,00 sıralarında Maraş'a ulaşması 
gereken trenin, bir gün sonra sabah saat 04,00 
sıralarında vardığını anlattım. Trende sofaj ve 
elektriğin olmadığım, pencerelerinin kırık ol
duğunu, trenin kendisini dahi çekecek kudrette 
olmadığını izah ettim. Durum bu olduğuna gö
re bu trenle hangi vatandaşımızın seyyahat ede
bileceğini cidden düşünmek gerekir. Devlet De
miryollarının, bir hattı ıslah etmesi lâzımıgelir-

I ken bunu iptal etmiş olması, bana Osmanlı dev-
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rînin bir vezirinin sözünü hatırlatarak beni de
rin derin düşündürmüştür. 

Huzurlarınızı bu sebeple işgal etmiş bulunu
yorum. ilgili sayın mercilerimizin bu konuya 
eğilmelerini hassaten istirham ediyorum. 

Bana bu imkân bahşettiği için Başkanımızı, 
beni dinlemek lütfunda bulunduğunuz için de 
sizleri saygı ile hürmetle selâmlıyorum. 

Teşekkür ederim. A. P. sıralarından alkış
lar.) 

7. — Sinop Milletvekili Hilmi İğgüzar'ın, 
Sinop balıkçı barınağı hakkında gündem dışı de
meci. 

BAŞKAN — Siniop balıkçı barınağının dol
ma tehlikesi karşısında Sayın Sinop Milletve
kili Hilmi işgüzar görüşlerini ifade edecekler
dir. B uyurunuz efendim. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Başkan, 
çok değerli arkadaşlarım; Sinop ilimizdeki ba
lıkçı barınağı dolma tehlikesiyle karşı karşıya 
kaldığı için, bu durumu ilgililerin dikkatine 
sunmak için söz aldım. 

Sinop'ta hayatlarını ve geçimlerini balıkçı
lıkla sürdüren, bunun için de gece gündüz teh
likeli denizlerde mücadele veren balıkçıların 
fırtınalı havalarda başlarını sokabilecekleri, sı
ğınabilecekleri tek barınakları vardır; o da Si
nop'taki balıkçı barınağıdır. Bugün bu barınak 
denizin çekilmesi ve atılan çöpler yüzünden dol
ma tehlikesiyle karşı karşıya bulunmaktadır. 

Zamanında, balıkçıların bu ihtiyacını gider
mek maksadıyle Bayındırlık Bakanlığı tarafın
dan inşa ettirilen balıkçı barınağının bu hale 
gelmesi, şüphesiz, hayatlarını balıkçılıkla geçi
ren, geçimlerini denizden temin eden Sinoplu 
balıkçılarımıza endişe vermektedir. 

Esasen, mahallî halkın geçimi sağlayacak 
başka iş sahaları ve çalışma yerleri olmadığı 
gibi, balıkçılığı geçim vasıtası haline getirmiş 
olan deniz çocuklarına gerekli ilgi gösterilmeye
rek lüzumlu krediler de verilmemiştir. Tama
men kendi imkânları ve iptidaî usullerle deniz
lerde mücadele veren balıkçılarımız hergün bi
raz daha dolan balıkçı barınağının içinde bulun
duğu tehlikeye çözüm yolu bulunabilmesi yö
nünden ilgililerden yardım beklenmektedir. 

Sayın milletvekilleri, üç yıl öncs yapılan 
derinleştirme çabaları sırasında denizin dibin
deki kayalar temizlenmiş, fakat bugüne kadar 

zeminin bir tek tarak gemisi tarafından taran
maması, dolma tehlikesine yol açmış bulunmak
tadır. Bu temizlenmediği takdirde Sinop balık
çıları fırtınalı havalarda barınacak yerden mah
rum kalacaklar ve tehlikelere maruz olacaklar
dır. 

Bayındırlık Bakanlığından ricamız, Sinop 
balıkçı barınağının temizlenmesi hususunda ge
rekil hassasiyeti göstermeleri ve barınağın dol
ma tehlikesinin giderilmesi için ciddî çalışma
lara girmeleridir. 

Takdir ciileceği gibi, geri kalmış ve Dev
let yatırımlarından yararlanamamış Sinop'un 
gemi tersanesine ve iş sahası yönünden de bir» 
kaç fabrikaya kavuşturulması, sosyal adalete 
hizmet anlayışına ve dengeli kalkınma felsefe
sine de uygun olacağı kanaatindeyiz. 

Bugün Sinop'un tabiî ve tarihî limanı hiçbir 
yerde yoktur. Ne yasık ki, her türlü tabiî kay
naklarının zengin olmasına rağmen imkânların, 
tekniğin ve yatırımın verilmemeli yüzünden bu 
durumda kalmıştır. Devletin bu belde işlerini 
ele almasını, burada yaşayan halkımıza ümit 
vermesini istiyoruz. Sinoplu balıkçılarımızın 
ümidi de, Bayındırlık Bakanlığının, balıkçı ba
rınağını ysniden ele almaları ve onlara fırtına
larda sığınacak imkanları vermeleridir. 

Karadenizin hırçın, azgın ve tehlikeli deni
zinde mücadele veren balıkçılarımızın içinde 
bulundukları zor şartları takdir edeceklerinden 
emin olduğum sayın Bayındırlık Bakanının bu 
işe önem vereceğini ve kısa bir zaman içinde 
bu sorunu halledeceğini ümide diyorum. 

Teşekkür ederim. 

8. — Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Ba-
şer'in, dış ülkelere gidecek işçilerin yaşlan, hak
kında gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Dış ülkelere gönderilen işçile
rin yaşları üzerinde Sayın Hüsamettin Başer 
kısa bir görüşme yapmak istemektedirler. 

Buyuran efendim. 
HÜSAMETTİN BAŞEE (Nevşehir) — Sa

yın Başkan, değerli milMvekillsiri; 
iki gün önceki gazetelende, Çalışma Bakan

lığınca, dış ülkelere gidecek vasıfsız işçilerinin 
müracaat yaşının 25'e indirildiği ilân edillmiştir. 
Bir kısım beyanatlarda ise 25 yaşını geçmiş olan 
işçiler yurt dışına gönderilmeyecek denilmekte
dir. 
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Biliyorsunuz ki, yurt dışına vasıflı ve vasıf
sız olmak üzere iki tür işçi gönderilmektedir. 
600 bin işçimıiz Batı'da hem geçimlerini sağla
makta hem de yurdumuza döviz göndermekte
dirler. iBu babamdan memlekete büyük faydalar 
sağ"üyan bu insanların müracaat yaşlarımın 25'e 
indirilmesi hem çalışma hayatımız için sakınca
lı olur ihem. de dış ülkelere giderek fedakârlık 
içerisinde çalışmak isteyen, insanları enıgelleye-
rek büyük mağduriyete ıseibetoiyet verebilir. 

Yurt içinde iş sahasının azlığı, vatandaşla-
rımızı yurt dışına gcndermekteldir. Nüfusumuz 
yılda bir milyon artıyor. Bu artışın 750 000'i 
köylerde, 250 000'i de ahirlerde olmaktadır. 
Artan nüfus elbette ki, şehirlere g»lcpısikte ve 
yurt dışına çıkmaktadır. 

Bizim, bunların gitmesinden endıişe yerine 
mıemuıuııiyat duymamız lâzımgelir. Günkü, bun
lar hem kendi ve hem de ailelerimin ge'çimlfcrM 
sağladıktan başka, meımlekeıte büyük miktarda 
döviz temin etnıskbedirler. Hatta dış ülkelere 
çalışmaya giden işçilerimizin, köyden, kasaba
dan gidip bıir ay gibi kısa 'bir zamanıda ,î e inti
bak etmelerinin Avrupalıları şaşırtmakta oldu
ğunu müşahede etmekteyiz. Çünkü Türk zekâsı, 
Türk kabiliyeti bir ay içerisinde işe intibak et
mektedir. Haltta işçilerimiz, kendi anlattıkları
na göre sekiz saatlik mesaideki işi altı saatte 
bitiırmektedirfer. 

Bugün, 35 yaşma gelmiş olan insanlar işte ça
lışabilirler. 35 yiaşını bitiren 160 000 kişinin dos
yası işlemden kaldırılmış olabilir. Fakat müra
caat yaşı olarak 25 yaşı tespit ettiğimiz zaman, 
onun dışındakilerin müracaat edemeyeceği ve 
gidemjeyeieeği ifade edilmiş olur. Halbuki oraya 
giden insanlar orta yaşta olurlarsa, birtakım 
maceralardan, sefahatten kendimi koruyabilir 
ve bu suretle hem kendine ham de memleketiımi-
sse büyük faydalan olur. Onun için, yaştan en
dişe ötmemek lâzım. Giden işçilerimiz, gidecek
leri ülkelerin doktorları tarafından da inceden 
inceye muayene edilmektedirler. Bir de biz yaş 
tahdidi koyarsak büyük sıkıntı olur. 

Çalışma Bakanlığının, almış olduğu bu kara
rı bir kere daha gözden geçirmeısinıde misımîekst 
yönünden büyük faydalar vardır. 

Saygılar sunarım. 
9. — Adıyaman Milletvekili Zeki Adıjaman' 

%n, Türkçemdzin korunması konusunda gündem 
din demeci. 

BAŞKAN — Türk^eımizin korunması konu
su üzerinde Sayın Adıyaman Milletvekili Zeki 
Adıyaman söz istemişlerdir. Buyurun. 

MEHMET ZEIKİ ADIYAMAN (Adıyaman) 
— Muhterem Barkan, güzide milletvekilleri; 
muhterem heyetinizi muhabbetle selâmlarım. 

Konu?namın mevzuu; Türkçecnizi koruya
lım. 

Türk dili yeryüzündeki bütün milletlerim 
diıHerimden daha eski ve daha köklüdür. Üstün 
tarafı, Türk dili ahenklidir ve ahenk kaideleri 
vardır. Orta Asya'dan dünyaya medeniyetleri 
yayan Türkler, bu medeniyeti zengin dillerine 
borçludurlar. Türkler, fetihler devrinde dil hâ-
kinıiyeiiTii bir yandan korumuş, bıir yandan 
zemgjml3ştirm(iş!erk2m, dilinin, araaleitims son 'dere
ce hassasiyet göstermeyi de ihmal etmemişler
dir. Bu fetihler sırasında Türk dıi'lne. Türk 
hars ve edebiyatıma lisan ilmi yoUaırıyle gireni 
kelimelerin en azından dokuz yüz senelik bir 
mazisi vardır. 

Şimdi, maalessf, bütün varlıklarımıza oldu
ğu gjbi dilimize, hars ve edebiyatımıza karşı da 
sinsi, gizli, makdatlı saldırmalar başlamıştır. 
Dilimizi acalp kılıklara sokma gayretleri ehem
miyet kaşanarak ilmî meisneıtlsri olmayan keli
meler aktanlmıigitır. Frenk kellmeledn kullanıl
maları gibi sakat marki ve modalar almış yürü
müş, eyle ki, konuşulan kelimeler, halk arasın
da sanki bkîbMne yabancı diyarların insanları
nı karşıkarşıya getirir durum yaratmış ve halk 
birbiriyle anlaşamaz olmuştur. 

Eîiniae alıp okuduğunuz bir teser, gazete ve
ya dergi öyle uydurma, soğuk, yabancı kelime
lerle meşlbû ki, okunan parçadan ne çıkarabile-
ceğiınM düşünüyorsunuz ve zevkinizi kaçırıyor
sunuz. Halkın konuştuğu öz diline malettiği 
kelimelere, bu Arapçadır, bu Farsiçadır gibi 
maksatlı veya bilmeyerek hücumlar yapılarak, 
bunların yerine uydurana kelimeler sokulmaya, 
ilmî olmayan, mantıksız çalbalarla Türk Dilimin 
güzelliği ve asaleti bozulmaya çahşılmaktadır. 

Son günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi 
kürsüsünden konuşan bıaızı sayım milletvekili 
arkadaşlarımızın bu uydurma dil ve dil bozma 
yarışına kendilerini kaptırdıkları esefle müşa
hede olunmaktadır. Fazla misaller vermek vakit 
israfına sieıbebolaciağından,- çok ehemmiyetli ba
zı kelimeler üzerinde durarak konurmama son 
vermek istiyorum. Büyük Millet Meclisi yerine 
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Parlamento, milletvekili yerim© parlamenter gi-
'bi ecnebi kelimeler konulmaya ıbaflammışıtır. 
Belki, bunlar beymelımilel kelimelerdir dıiye ımü-
dafaası yapılmak istenilirse de, ben de Türkçe-
mıizi beynelmilel hüviyete yükselme gayretini 
göstermek, millî bir dava olmalıdır derim. 

Devrim, öneri, terlim, sağlıcakla, tüzük, pa
rasal, ıtaırımisal... gaibi uydurma kelimeler, Türk 
Milletinim dili olamaz. Türk Dil Kurumu da 
güzel Türkçemjzi bir bulamaç haline sokmanım 
gafleti içerisindedir. Oıkul (kitapları, çocuğun 
evine, ailesine, konuştuğu 'dille anlaşamayacak 
derecede yabamcüaşjtırılmışitır. Bakınız, Doğu' 
nun anümtas edebî simaılarımdam Sadii Şirâzî 
Türkç&miz için ine detmiş; 

Farisî hüneri:^, 
Türkî, şekerest. 
Ve büyük Türk mütefekkiri Ziya Grökalp de; 
Uydurma söz yapmayız, 
Yapma yola sapmayız, 
Yap yaşayan Türkçeden 
Türkçeyi indıtamedem, demiştir. 
Her Türk evlâdına, Türk münevverine, Türk 

öğreıîm'mıime, büyük yazarlarına, Türk matbua
tına, Türk radyolarıma düşen em büyük hizmet 
ve vazife, güzel Türk dilini koruma, hâkim kıl
ma hüviyetimin bahtiyarlığımın idraki içerisinde 
kakmalarıdır. 

Hürmetlerimle. 

10. •— Bayındırlık Bakanı Mukadder Özte-
kin'in, Bolu Milletvekili Halil İbrahim Cop, Siirt 
Milletvekili M. Nebil Oktay ve Sinop Milletve
kili Hilmi İşgüzar'm gündem dm demeçlerine 
cevabı. 

BAŞKAN — Sayın Bayındırlık Bakanı Mu
kadder öztekim, buyurun. 

BAYINDIRLIK BAKANI MUKADDER ÖZ
TEKİN (C. Senatosu Adana Üyesi) — Sayım 
Başkam, Millet Meclisinin çok sayın üyeleri; 

Gündem dışı bazı dilekleri bugüm dile geti
ren arkadaşlarıma hassaten tefekkür edenimi. 
Yalnız, çok kısa bir süre içinde, kendilerimi şiım-
di tamamen tatmin edemezseım, vazıh olarak bu 
izahatımı tamaımlayaeağiım gibi, zahmet edip 
Bakanlığa kadar teşrif ederlerse daha' detaylı 
ve mufassal malûmat da verebilirim. 

Sayın Bolu Milletvekili Halil İbrahim Cop 
arkadaşımız, burada, benim Bakanlığımla ilgili 
iki mühim konuyu dile getirdiler. Kendilerine 

hassaten teşekkür ederim. Yalnız, daha evvel 
beyanda bulundukları bir hususu da bem açıkla
mak isterim. Herhangi bir mazeret aramak ni
yetimde değilim. Ve konunun önemlini de tahfif 
etmeye çalışamayacağım. 

Takdir buyururlar, kendilerinin taleplerini 
ciddî bir tetkike tabi tuttum. Bir kere daha tek
rarlayacağım. Yeniçağ - Mengen yolu - temas 
ettikleri - 1971 yık içinde ihale edilmiş ve bit
miş. Yolda, 4,5 milyon liralık bakiye iş vardır 
ve 1972 yılında da bu 4,5 milyon liralık iş biti
rilecektir. Lütfen, Resımî Gazetede 1972 icra 
programı içinde, proje olarak bu konuyu tetkik 
ibuyursuıniaa'. Ben de kendilerime ayrıca bumu 
iarz edecağim. 

İhalelben yapılan iş miktarı 18 273 000 lira
dır. Bu melblâğ bu mmıtakpya, memleketim diğer 
yerlerine yol sektöründe harcaman para içimde 
bir nispetle kıyas edilirse, hiç de küçük bir pa
ra değüdir. 

HAML İBRAHİM COP (Bolu) — Sayım 
Başkan, maruzatımız, İFİn âtıl kalmasıdır. Yck-
sa, paranın mukayes esimi yapmak'değil... 

BAŞKAN — Müdahale eıtmeyimiz S?yım Cop, 
ayrıca Sayım Bakam... 

BAYINDIRLIK BAKANI MUKADDER 
ÖZTEKİN (Devamla) — Müsaade ederseniz 
hepsini arz edeyim. Belki tahmin edemezsem, 
teşrifinizi rica eıtmHâm. Sizi tatmin etmeye ça-
lışaaağıım. 

Mengen - Devrek 1. — 1969 yılında ihale 
edilmiştir. Proje maliyeti 39 204 000 liradır. 
1971 yılı somuma kadar harcaman para, 23 169 438 
TL. dır. 1973 yılı içinde bitecektir. 1972 yılı 
ödeneği, 14 milyon liradır. 

Mengen - Devrek 2. — 1969 yılında ihale 
edilmiştir. Proje mal,'yeıti 34 374 000 liradır. 
1971 yılı somuma kadar 17 711 314 lira harcam-
mıştır. 1973 yılı içimde bitecektir. 1972 yılı öde
neği, 14,5 milyom liradır. 

Devrek - Zonguldak 1. — 1971 yılımda iha
le edilmiştir. Proje maliyeti 33 000 000 liradır. 
1971 yılı somuma kadar yapılan iş, 3 950 471 li
radır. 1974 yılında bitecektir. Bu yol üzerimde
ki iki köprü, Filyos I ve Pilıyos II köprüleri 
1972 yılında ihale edilecektir. 1974'te de bite
cektir. Keşif bedeli 10 500 000 liradır. 

Devrek - Zonguldak 2. — Keşif bedeli 75 
ımilyom liradır. 1972 yılı ikinci yansımda ihale 
edilecektir. Bitiş yılı 1975'tir. 
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ıSayın arkadasın bir do Eolu - Muldumu yo
luna ftıa2iD3U3 ettiler. 1969 yılımda emancıi'eıı baş
lanmıştır. Proje mıaü^âü 5 milyon linaıiır. 1971 
yılı sonuna kadar 2 475 000 lira harcanmışiiır. 
1972 yılı ödemeği 1 mlıyon liradır. 1973 yılımda 
bakiye ödenekle, taöısisarj-Iıa bitirilecektir. 

Bir hususa sayın arkadaşım, temas etüaüLar. 
Baik'an bir kanamama teklif edip, ödemeği Hü
kümetten geçirsinler dediler. Kendilerine Yüoe 
Meclis huzurunda bir hususu açıkla bıeyan et
meyi ve samimiyetle ifade etmeyi bir borç s*a-
yaırım. Altı aylık Bakanlığım sırasında intihap 
ıdajirem de dahil, brlbir yere .program dışı tek 
bir emir verranıeımıiı̂ imıiir. Bıiz Devlet Planlaıma-
nın öngördüğü imkânlar içinde Bakanlığımızın 
hizmet ihtiyaçlarını intikal etıiİ!r;'yöruz. Bu ko
nunun malî portesi, biraz evvelki arz eittiğiım. 
rakamlıardan da anlaşılacağı gaibi yüz milyon-
ilaırın üstünde. EHfoatte ki, böyle büyük bir pro
je, para devalüasyonları, usun vadeli olması iti
bariyle, yapılan keşiflerdeki yeni fiyat arıtıcıları 
dolayısıyle, yeni özellikler, akiMnıalar tevlide^ 
der. 

Arkadaşımı, iyi niyetli iki kişi olanak, bu ko
nu üzerime eğilip, ne yapılmış, ne yapılması 
mümkün ve haD^i noktalarda da Bakanlığımı
zın aksak bir yürüyüşü varsa, bunu da huzurun-
da tetkik ötmek için Bakanlığınla davet ediyo
rum, 

HALİL İBRAHİM COP (Bolu) — Sayın 
Bakan, maruzatımı yanlı? anladınız, makamı
nızda rahatsız edeceğim. 

BAYINDIRLIK BAKANI MUKADDES 
ÖZTKKİN (Devaımla) — Memnun olurum, efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Cop, lütfen müdaihak 
buyurmayınız. 

BAYINDIRLIK BAKANI MUKADDER 
ÖZTEKİN (Devamla) — Siirt - Eruh - Sımak 
yolu için konulanı Sürt Milletvekili Sayın arka
daşımız Nebil Oktay Bey'in konusu, evvelce ide 
tarafımızca beraberce tetkik edilmişti. Şifahi 
izahatlıanımdan sonra, bir de yazı ilk kendilerini 
tenvir etmek istemiştim. Tahmin ediyorum, tat
min olmamışlar. 

Kısaca yine burada bir maruzatta ıbulunaco-
ğım. Ayrıca, zabıtları tetkik ettikten sonra ya
zılı olarak daha tafsilen de cevapllamdıraoağifin. 

30 milyon lira keşif bedeli Siint - Eruh - Şır-
nak yolu 1984 yılında programa girmiştir. Her 

— 668 

12 . 4 . 1972 O : 1 

ne kadar 100 kilometre, kısa bir mesafe gibi gö
züküyorsa da, müşahede ettiğiniz gibi, iş 30 
milyon liralık büyük bir mıeblağa baliğ oflamak
tadır. Siirt - Dergaiip arası ıslah edilmiş olup 
geçite aşıktır. Halen Dergalip - Eruh arası da 
geaifce müsaittir. Halen geçite müsaidolmayan 
Eruh - Şırnak arasında çalışılmaktadır. Bütün. 
pıoje 197ö yılında bitirilecektir. 1971 yılı so
nuna kadar 7 830 000 lira para harcanmıştır. 
1972 yılında 2 000 000 lirıa bütçeyi konmuştur. 
program gereğince. 1973 yılında 5 O00 0O0 lira 
ödenek ayrılması öngörülmektedir. Eruh - Şır
nak arasının yapımından sonra çalışana-iir Eruh 
Dergalip arasına kayacaktır. 

Muhterem arkadaşım, bu yolun biran evvel 
bitirilmesini, programın daha ileriki senelere 
•sarî olma/masını temenni ettiler. 

(Söyledikleri, kaçakçılık, muhitin Devlet 
imkanlarımdan az faydalanması wifci sebepleri 
de bir kere daha tetkik edip, - bu sene inin bir 
fty yapacağımıza söz veremem - önümüzdeki 
yıl programımda, ij"n daha süratlendirilmek iğin 
bir imkân arattıracağım, objektif olarak. Bunu 
da arz ederim. 

Sinop Milletvekili Sayın Hilmi İşgüzar ar
kadaşımız, Sinop balıkçı barınağının dolduğunu 
ve bundan da, geçimini balıkçılıkla sağlayan Si
noplu balıkçıların büyük ölçüde zarar gördük
lerini, barınağın biran evvel taranmasını ve ze
minindeki kayaların da temizlenmesini temenni 
ettiler. 

Muhterem arkadaşlarım, bizim Karadeniz 
kıyısında 18 adet liman, balıkçı barınağı ve ba
lıkçı limanımız mevcut. Bunlar, Kariadenizin 
doğusundan batısına -kadar şu şekilde sıralanı
yorlar, sırasıyle isimlerini tadadetmek isterim. 

Hopa'da bir limanımız vardır, in?a halinde
dir. Rize'de bir balıkçı limlanımız vardır. Trab
zon limanı ve Trabzon'un İskefiye'sinıde biır ba
lıkçı limanımız, Giresun'da bir umanısınız, Ordu'
nun Kışlaönü Balıkçı Barınağı ve Fatsa'da bir 
balıkçı limanımız vardır. Samsun Limanı, Sinop 
balıkçı barınağı, İnebolu balıkçı banmağı, Te-
keönü balıkçı limanı, Amasra balıkçı barınağı, 
Bartın limanı, Zonşruudak'ta liman, Ereğli'de 
bir liman ayrıca bir de balıkçı limanı mevcut
tur. Kıefkeu balıkçı limanı, Şile balıkçı lamanı, 
Anadolu Kavağında da inşa edilen t i r balıkçı 
limanı olmak üzere 18 liman, balıkçı umanı ve 
balıkçı barınağımız vardır. 
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'Samimiyetle ve (açıklıkla ifaıde edüimesi gere
kirse, bu 1® kalem işin hepsi, Sayın İşgüzar'ın 
söylediği hdızmeıtleri bekler durumda. 

Bunlardan Şile Limanı 72 milyona inşa edil
miş, bugün içine değil motor, küçük tonajda ge
mi, balıkçı takaları giremeyecek kadar dolmuş 
bir vaziyettedir. 

Limalar; rüzgar etkisi, su cereyanları ve çe
şitli nedenlerle dolduğu gibi, biraz evvel Sayın 
tşgüzar'm da söylediği Sinop balıkçı barınağı 
gibi, denizin çekilmesi ve atılan çöplerle dolu
yor. Muhterem arkadaşlarım, yine bu limanla
rın doluş sebeplerinden biri, içine dere yatakla
rının bırakılması, bazılarına da şehir kanali
zasyonlarının aktarılmasından ileri gelmekte
dir. Hatta bu görüşmeyi yaparken, diğer bir 
milletvekili arkadaşımız da bana bir pusula gön
derdi. «Samsun limanı kanalizasyonu kollektö-
rü yüzünden doluyor, Bakan olarak ne düşünü
yor sunuz» diyor. 

Bir limanın içine kanalizasyon kollektörü 
akıtılırsa, bunun düşüncesi bana ait değil, o 
yerin belediye reisine aittir. Limanı nakil ka
bil değil, kollektörü nakil kabildir, başka yere 
akıtırlar. 

Bütün bu limanların hepsi de bu şekilde 
dolmuştur, arkadaşlar. Hepsini tek tek sırala
mak istemiyorum. Bu konuya, sorunun çerçeve
si ötesinde bir önem verip biraz tafsil etmemin 
sebebi de var. 

Biz, bu sene bütçemizi Meclise getirirken, 
daha doğrusu, Bütçe Komisyonundan üç tane 
tarak gemisi rica ettik. Bu limanları yapmak, 
yeter bir hizmet değildir. Bu limanların bakımı, 
zaman zaman işlerinin temizlenmesi, taranması 
sağlanmadıkça limanlar kısa bir süre sonra 
kullanılmaz hale geliyor. En ufağına da harca
nan milyonlarca lira âtıl bir güç olarak, âtıl 
bir yatırım olarak millet hizmetine arz edilmez 
hale geliyor. 

Bu sene Bütçe Komisyonundaki arkadaşlar 
iyi bir anlayış ve çok güzel bir takdir hakkı 
kullandılar ve bize 5 milyon liralık tarak ge
misi alma imkânını verdiler. Bizim düşüncemiz, 
bunu, sarî mukaveleli olarak 4 tarak gemisi al
mak ve - inşallah kısa zamanda da bunlar eli
mize geçer - Karadeniz sahilinde sadece Sinop 
limanı değil, diğer limanları da temizlemektir. 

Halen tek tarak gemimiz bu ayın 15'inde 
Bartın limanını temizlemekle görevlendirilecek

tir. Oranın bir özelliği vardır. Diğer limanlara, 
bu özelliği dolayısiyle, tercih etmeye mecburuz. 

Sayın İşgüzar'a, isteği ile ilgili olarak söy
leyebileceğim şudur. Bu sene, esasen o limanın 
temizlenmesi programa alınmıştır. Bu tarama, 
özelliği bakımından, Bakanlığımızdaki makina 
parkımızın imkânlarına göre, en kısa zamanda 
Samsun Makina ve ikmal Grup Amirliğince 
emaneten yapılacaktır. Arz ederim. 

Kıymetli vakitlerinizi aldığım için özür di
lerim, Yüce Meclisi saygı ile selâmlarım. (Al
kışlar.) 

11. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'm, 
Denizli Blilletvekili Ali Uslu'yıun, Acıpayam'da 
vukubulan orman kaçakçılığı konusunda gündem 
dışı demecinde şahsına vâki olan sataşma dolayı
siyle gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Ali Uslu'nun görüşmele
ri esnasında, Sayın Sami Arslan'a sataştığı 
Başkanlıkça müşahade edilmiş bulunmaktadır. 
Bu sebeple, görüşmeleri esnasında, bu sataşma 
sebebi içerisinde tekrar yeni bir sataşmaya ma
hal vermeme ricasıyle, Sayın Arslan'a söz ve
riyorum. 

Buyurun efendim. 
SAMİ ARSLAN (Denizli) — Sayın Başkan, 

muhterem milletvekilleri; 
Günlerden birgün Hazreti Ömer hutbede, 

«Ey cemaat dinleyin» diyorken, bir arabî çek
miş kılıcını, «Dinlemeyeceğiz. Sırtındaki gömle
ğin hesabını vermediğin takdirde bu kılıçla boy
nunu vuracağız.» diyor. O, bir halife, öbürü bir 
vatandaş. 

Harbte alınan birkaç top kumaş, gaziler ara
sında birer gömleklik çıkmayacak şekilde dağı
tıldığı halde, yani komutan veya er herkese ve
rilen parça kumaştan bir kişiye bir gömlek ya
pılması imkânı olmadığı hâlde, o gün hutbede 
Hazreti Ömer'in sırtında o kumaştan bir göm
lek vardı, hikâye budur. 

Ömer, «Ben halifeyim, giymeyeyim mi, ha
zine elimde, bu bana lâyık değil mi» demiyor. 
«Akrabayı taallukatım boş mu dursun» demiyor. 
Diyor ki, «Ey oğlum Abdullah imdadıma gel.» 
imdadıma gel diyince, çek bıçağı yürü demiyor. 
Hakkı koru, yetimin, fukaranın hakkını koru 
diye oğlunu çağırıyor. Oğlu Abdullah diyor ki, 
«Ey ahali bilinki, ben de bu harpte gazi idim. 
Benim de yanm gömleklik hissem var idi. 
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(Tokat Milletvekili Mehmet Kazova ile içel 
Milletvekili Hilmi Türkmen arasında anlaşılma
yan konuşmalar). 

HİLMİ TÜRKMEN (içel) — Dinle, dinle İri, 
müslümanım diyorsun, anlayasm. 

MEHMET KAZOVA (Tokat) — Ben, dinle
mesini de, mealini de, manasını da bilirim. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş
kan, niye müdahale etmiyorsunuz? 

BAŞKAN — Siz varsınız Sayın Özgüner. 
Siz müdahale ediyorsunuz ya kâfi. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Şu halde si
zin hiç lüzumunuz yok. 

BAŞKAN — Oturunuz, yerinize, sizin bu şe
kilde müdahale etmeye hakkınız yok. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Tarafsız ol
muyorsunuz. 

BAŞKAN — Ne demek «tarafsız» efendim. 
Oradan dinle diyorlar, o da dinle diyor, ne olu
yor yani, Her şeye müdahale mi edelim. Bir 
Başkan olarak, her arkadaşımızın en ufak hare
ketine müdahale edersek, en basit hareketi iç
tüzük muvacehesinde değerlendirmeye kalkar
sak, bu hizmetin yürütülmesi mümkün müdür? 
Biraz müsamahakâr olmak gerekmiyor mu? 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — öyle müsa
mahanın neticesi budur. 

BAŞKAN — Sayın hatip, siz devam buyu
run. 

SAMİ ARSLAN (Devamla) — İşte, «Ey 
cemaat bilin ki, babamın sırtında bulunan göm
leğin yansı kendi hissesi, yarısı da benim his-
semdir. Bende yalnız başıma gömlek dikeme-
yeceğimi bildiğim için, hissemi babama vardim. 
Sırtına giydiği gömleği böyle giymiştir, böyle 
bilin.» der. O zaman o beli kılıçlı arap der ki, 
«Ya Ömer, şimdi dinliyoruz, konuşmaya devam 
et» der. 

O zaman üç kıtaya hükmeden, hazine elinde, 
Meclisi yok, Yargıtayı yok, Danıştayı yok, hiç
bir şeyi yok, anahtarlar cebinde iken, giydiği 
bir gömleğin hesabını çekinmeden veren bir 
zamanda böyle yaşamıştı. 

Geçen olayları bilen bir Sami Arslan, vatan
daşın karşısına geçtiği zamanda, «Ben babam da 
olsa, anam da olsa, haksız yere milletin bir ku
ruşunu alsa, onun karşısına dikileceğim» diye 
söz vermiştim. 

Büyük Millet Meclisine mebus olup gelirken, 
muayyen zümreler suç işlerse görmezlikten gel
mek ve fukara yaparsa gammazlık yapmak için 
gelmedim. 

işte bu niyet ve gayelerle adaylığımı koydum, 
kimseye kul olmak için değil, yaratan Rabbim' 
den başkasına boyun eğmemek için geldim. 

Ama geçenlerde yaptığım bir gündem dışı ko
nuşmaya cevap vermek için, Bakan olmadığı, 
Tüzükte açıkça bana cevap vermeye yetkisi bu
lunmadığı halde; Sayın Başkan da Sayın Âli Us
lu'yu ilgili bakan sanmış olacak ki, böyle bir 
konuşmayı ona verdi. Kendisinin bu yönden de 
dikkatini çekmek istiyorum. Yaptığım gündem 
dışı konuşmayı o kadar tahrif etti ki, neresin
den başlayacağımı bir türlü bulamıyorum, sevi
yesini o kadar küçülttü M, o seviyeye inmeyi de 
yakıştıramıyorum. 

Şimdi, iddialara birer birer cevap veriyorum. 
Acıpayam'da tahsis kerestesini usulsüz sat

maktan ve bu kerestelere kanun dışı kereste 
nakliyesi kesmekten bazı memurlarla Acıpayam' 
da üç tane hızarcı, Acıpayam'dan naklen gelmiş 
olup halen Denizli Ağır Ceza Mahkemesinde sa
nıktırlar. 

Sayın Âli Uslu, tecahülü ariften gelerek bu
rasını pas geçerek, «Bu sanıklardan bir tanesi 
benim kardeşim Rıza Uslu'dur» diyememiştir. 
(D. P. sıralarından «Bravo», «tabiî diyemezdi» 
sesleri.) Diyemezdi; çünkü, örtbas etmek âdet
leriydi. Bunlardan birisi benim akrabamdır. 
Sayın milletvekilleri; sayın keresteci Nafiz Yar
dım, annemle iki kardeş çocuğudur. Ben bunu 
saklamıyorum. Demin bir cümle sarf ettim; «Ba
bam da olsa karşısındayım.» dedim. Ama, o Na
fiz Yardım, halen Demokratik Partili değil, Ada
let Partilidir, bunu da biliyor musunuz? 

HASAN KORKMAZOAN (Denizli) — Bile
mez ki, Demokratik Partide hırsızın ne işi var?.. 

SAMİ ARSLAN (Devamla) — Sayın Âli Us
lu arkadaşım benden bahsederken; Büyük Mil
let Meclisinin mebus isimleri listesinde «Sami 
Arslan Denizli Milletvekili» diye künyem yazılı 
olduğu halde, kürsüde âdeta alay etmek için; 
Görüyor musunuz milletvekilleri, aramıza hoca 
da gelmiş, ne işi var bunun?., dercesine, «Hoca, 
hoca, hoca, müftü, müftü» diye ağzında sakız 
gibi çiğnedi. 

Bir noktayı söyleyeceğim arkadaşlar; benim, 
ömrüm boyunca alacağım bütün vasıfların içinde 
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hoca vasfından, müftü vasfından hiçbir şey yük
sek değildir. Ben bu hoca, müftü vasfını ömrü
mün en şerefli payesi sayıyorum. Ama, kendisi 
bununla tahfif etmekte, alay etmekte haklıdır; 
çünkü, bu cihete yüzü dönmemiştir. 

HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Onlar da er
kekse Masonum desin. Biz iftiharla hocayız di
yoruz. 

SAMİ ARSLAN (Devamla) — Sayın millet
vekilleri; bir noktayı daha söyleyeyim. 

Adalet Partili iken, Adalet Partisinin 1970 
yılı bütçesinde, bu kürsüde yaptığım Diyanet iş
leri Başkanlığı bütçesi üzerinde konuşma sırasın
da; o zamanlarda Bakan dahi olmadığı halde -
başka bir Bakanlığa bakıyordu tabiî - Sayın Re-
fet Sezgin kürsüye çıkmışlar, benim lâiklik an
layışımı ters bulmuşlar; «Ben C. H. P. gibi lâik
liği anlıyorum, Sami gibi anlamıyorum. Ben on
lar gibi yemin etmedim, ben yeminime sadıkım.» 
gı, i konuşmalar yapmıştı. O zaman demişti ki : 
«Sttmi Arslan bü:,ük istismarcıdır. Camiden çı-
kaa müftüye mi, meyhaneden çıkan Zühtu'ye 
mi diyerek Meclise gelmiştir.» dediler. O zaman 
için hatırlarsınız kalktım, «Burada sataşma var
dır.» dedim. Maalesef o zamanın Meclis Başkan-
vekili... Şu anda hangisi hatırlamıyorum... (A. 
P. sıralarından «Bozbeyli» sesleri.) Değildi be
yefendi. Oturduğunuz yerde bile müfteri olmak
tan geri durmuyorsunuz. (Anlaşılamayan müda
haleler.) O zamanın Millet Meclisi Başkanvekili.. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Boz
beyli. 

SAMİ ARSLAN (Devamla) — Belki de şim
diki Başkanvekili, hatırımda kaldığına göre, bil
miyorum... (Gülüşmeler) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. Ola
bilir tabiî, dokuz seneden beri. 

SAMİ ARSLAN (Devamla) — «Oylama sı
rasında sataşma yoktur efendim, konuşamazsı
nız.» demiştir. Hemşehrim Kars Milletvekili 
Lâtif Aküzüm; «Sataşma üzerine değil, izah üze
rine söz al.» demiştir; ama ben «Sataşma var.» 
dedim. Oylamada o zaman için Adalet Partili 
milletvekilinin sayesinde beni kürsüye çıkarma
dılar. Böylece; «Camiden çıkan müftüye mi, 
meyhaneden çıkan Zühtu'ye mi» deyimi kapah 
kaldı. 

Şimdi de Sayın Ali Uslu, maden keşfetmiş bir 
kişi gibi şuracığa getirdi, «Böyle diye diye Mec

lise geldiniz.» dedi. Şimdi bu konuyu bana açık
lama imkânı verdiği için çok teşekkür ederim. 

Sayın milletvekilleri; 
Anayasamızda... 
EKREM DİKMEN (Trabzon) — «Anam ha

cı, babam hacı, kardeşim hacı. Sabahleyin Kur'-
anı Kerîm okunmadan kahvaltıya oturulmayan 
bir aileden geliyorum.» der; sonra da askerlere, 
«Sağcıları topluyorum.» der. (D. P. sıralarından 
«Kur'anı Kerîm açık bırakılmaz ki, ne olmuş ya
ni?..» sesleri, gülüşmeler.) 

SAMİ ARSLAN (Devamla) — Ben cevabını 
veririm, bir dakika (A. P. sıralarından anlaşıla
mayan müdahaleler.) 

BAŞKAN — Sayın Dikmen, sataşıldı dedik, 
sataşma sebebiyle söz verdik, Kendisine sataşı
lan, kendisini savunmak üzere söz aldı ve kür
süde bulunuyor. Eğer, topyekûn konuşmak isti
yorsanız Tüzüğe öyle bir madde koyalım. 

SAMİ ARSLAN (Devamla) — Sayın millet
vekilleri; 

1969 seçimlerinden önce asker dönüşü tayini
mi Denizli'ye veya İsparta'ya yaptıracak oldum. 
O zamanın milletvekilleri, benim Denizli havali
sine gelmemiş karantina altına almışlar; «Sami 
Arslan bu havaliye gelemez.» demişler. (A. P. 
sıralarından «Ne kadar büyüksün...» sesleri.) Al
dırmadılar; ama yine söyleyeyim, sağolsun, ha
tırlatayım şimdi. O zaman için Diyanet işleri 
Başkanlığını bakanlık gibi idare eden Sayın Ha-

, cı Ali Demirel'e gittim, dostluğumuz vardı bir 
zamanlar, rica ettim, sayesinde İsparta'ya gide-
bildim. 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Başbakan
lığı da harcadı. 

SAMİ ARSLAN (Devamla) — İsparta'da 
iken, adaylığımı koymaya karar verdim, adaylı
ğımı koydum. Adaylığımı koyduğum günlerde 
Denizli'de oniki aday vardı, içlerinde lise mezu
nu, ilkokul mezunu bile vardı. Ama, şu gördü
ğünüz naçiz kardeşiniz, altı ay Kur'an kursun
da okumakla yetinmiş ilkokul mezunu bir insan 
değildi, imam - Hatip mezunu idi, Yüksek is
lâm Enstitüsü mezunuydu. Tahsil itibariyle Sa
yın Ali Uslu kadar kültürü vardı. Gençti, on
lardan da dinçti. Her yönden de halkın huzu
runa çıktığı zaman da itimat elkin ediyordu. 

BAŞKAN — Sayın Arslan, sataşma hudut
ları içinde rica edeceğim. 
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SAMİ ARSLAN (Devamla) — Saym Baş
kan, «Camiden çıkan müftüye mi, Zühtü'ye mi» 
hikâyesine gelmek için... Bu damdan düşer gibi 
olmaz ki... (Gülüşmeler) 

BAŞKAN — Yakın gelin öyleyse efendim, 
çabuk gelin. 

SAMİ ARSLAN (Devamla) — Geleceğim 
Başkan. 

BAŞKAN — Çabuk gelin, çabuk gelin. 
SAMt ARSLAN (Devamla) — Oniki aday 

arasında; «Biz Ankara'dan geliyoruz, Sayın Sü
leyman Demirdin selâmını getiriyoruz. Biz An
kara'da karar aldık, dört kişi liste yaptık, Sayın 
Fuat Avcı, Sayın Remzi Şenel, Sayın Nihat özel, 
bir de Saraköy'den bir adayla anlaşma yaptık.» 
diye ilân ettiler. Benim vardığım yerlerde; «Sa
mi Arslan'ın ne işi var Mecliste orası cami mi? 
Gitsin camide kalsın. Ama yaptı be, kıyamet mi 
koparacaksınız, hocanın ne işi var? Memlekette 
bir sürü camiler boşken, müftülük boşken bu 
orada kalsın. Ne işi var politikada? Vatandaş 
bunu yapmayın ha...» diye aleyhimde kampanya 
açtılar. Ben de nefsi müdafaaya girmek için, 
her vardıkları yerde «Başındaki sangı ile poli
tikaya niye giriyor?..» diye konuşanlara, «Hoca 
adamın politikada ne işi var?..» diyenlere ceva
bım şu olmuştu: «Sayın Remzi Şenel bir öğret
mendi, okullarda öğretmen sıkıntısı var kendisi 
Meclise niye gitti?» dedim. «Sayın Süleyman De
mirci de mühendisti, memlekette bir sürü tek
nik isimli adam aranıyor, kendisi gelmiş Başba
kan olmuştu, acaba niye?..» dedim. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Ce
vapla alâkası var mı Sayın Başkan? (A. P. sıra
larından gürültüler, anlaşılamayan müdahaleler.) 

BAŞKAN — Sayın Arslan, Sayın Arslan, 
sataşma ile bu konuştuklarınızın ne alâkası var? 

SAMİ ARSLAN (Devamla) — Sayın Başkan, 
örnek veriyorum. 

BAŞKAN — Keserim. Keserim. Size kullan
dırdığım hakkı lütfen kullanınız, keserim. 

SAMİ ARSLAN (Devamla) — Sayın Baş
kan... 

BAŞKAN — Konuşturmam. 
SAMİ ARSLAN (Devamla) — Anladım. 
BAŞKAN — Tamam, anlamış olmanıza teşek

kür ederim. (D. P. sıralarından gürültüler, «Na
sıl kesersiniz, konuşturmazsınız?» sesleri.) 

SAMİ ARSLAN (Devamla) — Şayet, kim
seyi... 1 

BAŞKAN — Sataşma hududu içinde, Sayın 
Ali Uslu'nun görüşleri esnasında size sataştığını 
Başkanlık olarak kabul ettim ve savunmanız için 
söz verdim. Bunu lütfen iyi kullanın. 

SAMİ ARSLAN (Devamla) — Sayın Başkan, 
bir noktayı belirteyim; hüsnüniyetinize eminim.. 

BAŞKAN — Tamam. (D. P. sıralarından 
«Devam et, Sayın Arslan» sesleri.) 

SAMİ ARSLAN (Devamla) — Sağolun. 
BAŞKAN — Evet. 
SAMİ ARSLAN (Devamla) — Ancak, bir ' 

noktayı belirteyim. (A. P. sıralarından «Mikro
fona, mikrofona» sesleri.) Ben konuşmalarım
da... 

BAŞKAN — Nokta değil, sataşma hudutla
rı içinde konuşacaksınız. 

SAMİ ARSLAN (Devamla) — Sizinle, iki
miz arasında konuşuyorum. 

BAŞKAN — ikimiz arasında konuşmamız 
yok efendim. 

SAMİ ARSLAN (Devamla) — Sayın Baş
kan, müsaade buyurun... 

BAŞKAN — Yok efendim, pazarlığımız yok. 
NECATİ İSFENDİYAR ÇAKIROĞLU 

(Trabzon) — Sayın Başkan, müdahale etmeyi
niz, haksızlık ediyorsunuz. 

BAŞKAN — Niye etmeyecekmişim?.. 
SAMİ ARSLAN (Devamla) — İşte bu sıra

da dedim ki, vatandaşlara; «Sayın vatandaşla
rım,... 

BAŞKAN — Bir dakika, gündem dışı sataş
ma sebebiyle söz verdim. Sataşma hudutları için
de konuşacak, konuşmadığı takdirde keserim. 

SAMİ ARSLAN (Devamla) — Tamam. 
BAŞKAN — O kadar. 
SAMİ ARSLAN (Devamla) — Tamam Baş

kan, kesersiniz. 
HASAN KORKMAZOAN (Denizli) — Nasıl 

kesersin?.. Kesemezsin... 
BAŞKAN — Keserim. Keserim efendim, ke

serim. Hudut dışına çıksın da keser miyim kes
mez miyim görürsünüz Sayın Korkmazcan? 

Buyurun, devam edin. 
SAMİ ARSLAN (Devamla) -— Sayın millet

vekilleri; her vardığım köyde adaylar geldiler; 
«Doğru söyle senin ne işin var Mecliste? Cüb-
beyi giy, sangını giy git camine.» İkna etmişler. 
O zaman da şu iddiada bulundum : «Sayın va
tandaşlarım, müsterih olunuz. Büyük Millet 
Meclisi bu milleti temsil eder. Bu milletin her 
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kesiminden, her bölümünden, her sınıfından, her 
meslektaşından Meclise milletvekili gitmelidir. 
Avukatları müdafaa eden avukat, doktoru mü
dafaa eden doktor, ziraatçiyi müdafaa eden zira-
atçi, mühendisi müdafaa eden mühendis, her dal
dan gitmelidir. E, bu kadar her sımftan gidi
yor da, hattâ ve. hattâ her taraftan geliyorlar 
da...» tabiri şöyle genişlettim kafiye uysun diye, 
dedim ki : «Her taraftan geliyor, hattâ huzuru
nuza geliyorlar, lokantaya girip kafayı da çeki
yorlar, geliyorlar adayız diyorlar. Bunlar ken
dilerinde hak buluyorlar da benim basımdaki 
sangı çok mu görüyorlar? Meyhaneden çıkan 
Zühtü'ye oy var da camiden çıkan müftüye me
bus olmak hakkı yok mu?..» dedim. 

Şimdi, vatandaş, bunun evvellerini hep kal
dırdı, kulağına hoş geldi, her tarafa gitmiş bu. 
«Camiden çıkan müftüye mi meyhaneden çıkan 
Zühtü'ye mi» diye vatandaş bunu benimsemiş. 
Nitekim, yeminli grubun dörtlü lisetesi, Sayın 
Ali Uslu da benim dışımda olmasına rağmen, 
ben yalnız başıma olmama rağmen, birinciliği 
az bir oyla kaybettim, ikinci oldum; ama, Saym 
Ali Uslu arkadaşımız; «Ben 1960'tan evvel is
met Paşa izmir'e geldiği zamanda Bornova'da 
Balkava Kahvesinde tabanca neken adamım.» di
yerek resmen bastırdı, fotorğafını koydu, köy 
köy dağıttı. (A. P. sıralarından anlaşılamayan 
müdahaleler.) 

BAŞKAN — Sayın Arslan, ikinci bir sataşma 
olmasın değil mi? ikinci bir sataşma olmasın. 

SAMİ ARSLAN (Devamla) — Pek tabiî, 
pek tabiî değil efendim. 

Sonradan öğrendik ki, Sayın Ali Uslu, ismet 
Paşa Bornova'ya geldiği zaman tabanca değil, 
cebinden terini silmek için mendil çıkarmış. (D. 
P. ve 0. H. P. sıralarından gülüşmeler.) 

Sayın milletvekilleri, 
Şimdi, geliyorum odun kaçakçılığına sahne 

olan kamyon davasına. 
Ben burada söylediğim sözlerin hiçbirinden 

dönüş yapmıyorum. Şimdi başlıyorum. 
Acıpayam Belediye Başkanı Adalet Partili

dir. Acıpayam'ın Belediye Başkam, Adalet Par
tili olduğu için, aynı zamanda bir kasabanın bü
tün haklarını müdafaa ettiği için, üzerinde «Res
mî hizmete mahsustur.» yazık kamyonu dağdan 
kaçak odun getirmeye veremez; ama vermiştir. 
Bu bir. 

ikincisi : Bu kamyonu dağa götürme sıra
sında Belediye Veznesine kirası yatması gere
kirdi. Odunun yakalanmasından 48 saat sonra 
para Belediye Veznesine yatırılmıştır. Oldu iki. 

ALİ AVNİ TURANLI (Adıyaman) — Şimdi
ye kadar neye söylemedin bunları? 

SAMİ ARSLAN (Devamla) — Söyledim ge
çen hafta beyefendi, söyledim. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz. 
SAMİ ARSLAN (Devamla) — Yalnız, o za

man belki de yoktunuz burada. (A. P. sıraların
dan, anlaşılmayan müdahaleler, gülüşmeler.) 

Kamyonun şoför mahallinde şoförle beraber, 
Acıpayam Orman Müdürünün, Kaymakamın 
tam evinin önünde durur vaziyette kamyonu ya
kaladığı zaman, şoför mahallinde Gölcük Muhta
rı Adalet Partisi Acıpayam İlçe İdare Heyeti 
Üyesi de var idi. 

HÜSEYİN AVNİ KAVURMACIOĞLU (Niğ
de) — Sen de yanmdaydın galiba?.. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz. 
SAMİ ARSLAN (Devamla) — iki tane Ada

let Partili ilçe İdare Heyeti üyesi de kamyonun 
karşı kaldırımı kenarında bekleşiyorlar idi. Ben, 
şimdi aldıklarımı söylüyorum. 

ALİ AVNİ TURANLI (Adıyaman) — Sen de 
Adalet Partiliydin değil mi o zaman? 

SAMİ ARSLAN (Devamla) — Adalet Parti
li olduğum günlerde dahi böyle kaçak odun ge
tiren bir Mşi ben olsam dahi karşısında olaca
ğım kanısında olduğum için, parti içindeyken 
de böyle mücadele ettim, şimdi de mücadele edi
yorum. (A. P. sıralarından anlaşılamayan müda
haleler, gürültüler.) 

ABDÜLKADİR ÖZMEN (Mardin) — Sayın 
Hoca, Kur'anı Kerîm'de der ki: «Elfitnetü eşed-
dü minelkatli.» Yani, fitne, katilden daha kötü
dür, der. (D. P. sıralarından, «özmen sen Ada
let Partili misin özmen?» sesleri.) 

SAMİ ARSLAN (Devamla) — Adalet Par
tisi ilçe Başkanı Mustafa özçiftçi ile... 

BAŞKAN — isim söylemeyin Sayın Arslan, 
burada yok o arkadaşlar. Yani burada bulun
mayan arkadaşların isimlerinden bahsetmeyiniz. 

SAMİ ARSLAN (Devamla) — Peki Sayın 
Başkan, peki. 

Adalet Partisi ilçe Başkanının yazıhanesine 
vardım, oturdum, çay içtim. 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Kahve de içtin 
mi? 
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SAMİ ARSLAN (Devamla) — Bir ıhlamur 
içirdi. Bu sırada kendisine aynen şu suali sor
dum: «Ne o Başkan, Gölcük dağını Acıpayam'a 
mı taşıyorsunuz?» dedim. Verdiği cevap şu ol-
dv. : «Canım, bunlar basit şeyler. Bu birinci kam
yon değil ki, belki beşinci, belki altıncı, ama 
kabak bizim Duman'm Satır'm başına patlamış.» 
dedi. Fakat şu anda Başkan, partiden kovarlar 
diye sözünü etmedim dese bile, o günlerde ben 
birçok adamların, daire memurlarının balkonla
rında meşe odunları gördüm. Acıpayam'da meşe 
odununa Orman Dairesi imal etmediği halde, 
ama ben bunun üzerinde durdum, aynen Başkan 
devam etti, «Enayiliği biz yaptık. Herkes kışlık 
odununu getirtti, ucuzdan bedavadan getirtti, 
ama biz işte lâf olmasın diye bekledik, bak şim
di odunsuz kaldık.» dedi. 

Bu Mustafa Çiftçi 1969 seçimlerinde... 
BAŞKAN — Lütfen isim zikretmeyin. 
SAMİ ARSLAN (Devamla) — Peki Başkan, 

özür dilerim. 
Acıpayam İlçe İdare Heyeti 1969 seçimlerin

de yeminli grubu tutuyordu. Ali Uslu'nun da 
karşısında idi. Ali Uslu her nasılsa beşinci sıra
yı aldı. O sırada, «Kardeşim Sami Bey, Acıpa
yam'ın naçiz evlâdı Hasan Bey, işte biz üç kişi 
olursak Ankara'da çok şey yaparız.» diye köy 
köy bizim methiyemizi yapıyor, biz de onun met
hiyesini yapıyorduk. Açık konuşalım. (Gülüşme
ler.) 

BAŞKAN — Yani aynı gruptandınız o za
man, mücadele grubu... (Gülüşmeler.) 

SAMİ ARSLAN (Devamla) — Efendim, 
gruplar bitmiş, seçime gelmiş sıra, ama o sırada 
şimdiki A. P. ilçe idare Heyeti, «Aman Sami 
koşmayın, uğraşmayın, şu Ali Uslu Meclise git
mesin, çalışmayalım, aman koşma, aman yorul
ma, hasta ol yat.» diyerek devamlı uğraşmışlar, 
hattâ ve hattâ Denizli Senatörü Kemal Turgut 
ile ben, üçümüz, şahit de veriyorum, A. P. üçe 
Başkanının evinde bu hususta münakaşa yap
mışızdır, Sayın Turgut reddetmiştir. 

NECATİ KALAYCIOĞLU (Konya) — Çok 
büyük günahkârmışsın öyleyse hoca... 

SAMİ ARSLAN (Devamla) — O zaman için 
uğraştılar ve Acıpayam'da 1965 seçimlerinde 15 
bin A. P. reyi varken, 1969 seçimlerinde uğraş
tılar bu reyi 10 bine düşürdüler. Sayın Emin Du
rul bunu hatırlar mı?.. Malûmatı var mı? Orası
nı bilmem. Belki yoktur. 

Şimdi, bu konuyu böyle izah ettikten sonra, 
aralan bugün nasıl sütliman oldu onu bilmiyo
rum, şimdi geleyim orman dairesinin biraz evvel 
anlattığımın dışındaki durumlarını izah edeyim. 

BAŞKAN — Sataşma ile ilgili değil mi Sa
yın Arslan? 

SAMİ ARSLAN (Devamla) — Evet sataşma 
ile ilgili. 

1. Yakalanan kamyon Acıpayam Belediyesi
nin resmî kamyonudur. Acıpayam Belediye Baş
kanı A. P. lidir. «Arabayı Gölcük dağına götür» 
diye emir veren belediyedir. Arabanın kirası ya
kalanmadan iki gün sonra belediye veznesine 
yatırılmıştır. Şoför mahallinde yakalanan Göl
cük Köyü Muhtarı A. P. Acıpayam İlçe idare 
Üyesidir. Orman Dairesinin Gölcük havalisine 
bağlanan telefon hattı kamyon yakalandığı gün 
kesilmiştir. Şimdi, kamyon ve suçlular mahke
mededir. 

Geliyorum şimdi bir noktaya. 

Sayın milletvekilleri, 
Ağabeyimin bir ilçede sarkıntılıktan dolayı 

görevinden alındığım, kumarbaz olduğunu, sar
hoş olduğunu, solcu olduğunu, TöS'lü olduğunu 
söylediler. Velevki bütün bunlar sabit bile olsa 
beni ilzam etmez. Şu bakımdan, Sayın Ali Us
lu'nun kardeşi şu anda C. H. P. lidir. Demek ki, 
1961 senesi seçimlerinde A. P. de Gökhan Evli-
yaoğlu vardı, C. H. P. de Kamran Evliyaoğlu 
vardı. İki kardeşin bile görüş ayrılığı olması 
her an mümkündü. Ağabeyim bir öğretmendi... 

(Niğde Milletvekili H. Avni Kavurmacıoğ-
lu'nun anlaşılmayan bir müdahalesi.) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
SAMİ ARSLAN (Devamla) — Şimdi söyle

yeceğim. 
H. AVNİ KAVURMACIOĞLU (Niğde) — 

Söyle. 
SAMİ ARSLAN (Devamla) — Yalnız ala

cağın cevabı iyi hesap et.. 
Ağabeyim içki içer. Bir yıl öncesine kadar 

kumar da oynamıştır, ama şunu söylüyorum, hiç
bir zaman solcu olmamıştır. Şükrü Koç öğret
menler Birliği Genel Başkanı iken, a zamanlar
da C. H. P. de «Ortanın solu» çıktığı zamanlar
da ona demiştir ki, kongrede sabittir bu, «Sayın 
Koç, ya solcu olmadığını söyle, ya Başkanlığı 
terket.» demiştir ve Türkiye'de iLKSEN'i kur-
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mak için harekete geçen 7 öğretmenden birisidir. 
Türkiye'de üç yerde İLKSEN kurulmuştur, bi
risi Acıpayam'dır. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — İLK
SEN da ortanın solundadır. Suç mu yani? 

SAMİ ARSLAN (Devamla) — iLKSEN'den 
de 1966 yılından itibaren ayrılmış ve şu anda 
emeklidir. 

BAŞKAN — Sayın Arslan, sataşmaya kâfi 
derecede cevap verdiniz. Toparlasanız lütfen. 

SAMİ ARSLAN (Devamla) — Sayın millet
vekilleri, 

Ben şunu belirtmek istiyorum. Kardeşimin iç
ki içmesi, kumar oynaması bir nakısa olsa idi şu 
anda Ankara'da kulüplerin başkanlığını yapan, 
«Bir yılda 1 800 000 lira oyundan g'elir sağla
dık.» diye bir kulübün faaliyeti altına imza atan
lar içinde bir parlamentodan bir kişi bulunmaz
dı. isim vermek istemiyorum, ama kimdir derse
niz vereceğim... (A. P. sıralarına hitaben) Kim
dir diyebiliyor musunuz?.. 

BAŞKAN — Sataşma hududu dışına çıkıyor
sunuz. 

NECATİ OAKIROĞLU (Trabzon) — Onları 
nasıl konuşturuyorsunuz? 

BAŞKAN — Sayın Ali Uslu'nun sataşmasına 
cevap verecek. Çok rica ederim Sayın Çakıroğ-
lu. 

Tamam Sayın Arslan. 
SAMİ ARSLAN (Devamla) — Bundan 25 

gün evvel Denizli ve Acıpayam'a gittim. Acıpa
yam'ın köylerini gezdim. 10 gün zarfında 2 bin 
vatandaşımızı partime kaydettim... 

BAŞKAN — Sayın Arslan, bunun sataşma ile 
ne alâkası var? Parti propagandası mı yapaca
ğız?.. 

SAMİ ARSLAN (Devamla) — Konuşmasın
da bir cümle var, ona cevap veriyorum. 

BAŞKAN — Tamam, o cümleyi söyleyin. 
Öbür yerden gelmeyin. Hani, gökten iner gibi 
girilmez diyorsunuz, ama şunu sonuçlandırın 
çok rica ederim. 

HİLMİ BİÇER (Sinop) — Bir grubu töhmet 
altında bıraktılar. Hangi ismi söyleyecek! erse 
lütfen söylesinler... 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. 
SAMİ ARSLAN (Devamla) — Acıpayam böl

gesinde vatandaşlarımın gösterdiği ilgiye, son 
zamanlarda Hasan Korkmazcan ile Tavas'a git
tik, orada da gördüm. Şu anda Ali Uslu Bey 

arzu ediyorlarsa, kanunlar müsait oluyorsa Acı
payam'da teke tek seçime girmeye hazırım, eğer 
kendine güveniyorsa. 

İkinci bir husus sayın milletvekilleri, ben şu
nu söylüyorum. Kardeşim içki içmiştir, kumar 
oynamıştır, ama hiçbir zaman kaçakçı ve hırsız 
değildir. (D. P. sıralarından, «Bravo» sesleri.) 

HASAN KORMAZOAN (Denizli) — Devlet 
malına el uzatmamıştır. 

SAMİ ARSLAN (Devamla) — Sayın millet
vekilleri, 

Daha burada bu şeyler çok olacaktır. A. P. 
li Sayın Ali Uslu arkadaşım burada konuşurken, 
böyle âdi, bayağı bir konuşmayı dinleyen bir 
Genel Başkan Sayın Süleyman Demirel üzülmesi 
gerekirdi... (A. P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Arslan, Sayın Arslan... 
SAMİ ARSLAN (Devamla) — Ama gülmeyi 

tercih etti... (A. P. sıralarından şiddetli gürültü
ler, «Ne alâkası var?» sesleri.) 

BAŞKAN — Sayın Arslan, bağlayınız lüt
fen, bitiriniz. 

HÜSEYİN AVNî KAVURMACIOĞLU (Niğ
de) — (Kürsüye doğru yürüyerek) Sersem, pis 
herif, terbiyeli konuş biraz. 

BAŞKAN — Sayın Eavurmacıoğlu, lütfen 
yerinize oturunuz. (A. P. ve D. P. milletvekille
rinin kürsü önüne yürümeleri.) 

VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — (Niğde Mil
letvekili H. Avni Kavurmacıoğlu'na hitaben) Ne 
işin var kürsüde, ne diye kürsüye doğru yürü
yorsun?... 

H. AVNİ KAVURMACIOĞLU (Niğde) — 
Terbiyeli konuşsun biraz. (A. P. ve D. P. mil
letvekillerinin kürsü önünde itişip kakışmala
rı, karşılıklı lâf atmaları) 

BAŞKAN — Sayın Arslan, lütfen ininiz. 
HASAN BASRi ALBAYRAK (Rize) — Her 

şeyi söyle... 
BAŞKAN — Her şeyi söyletmeyiz beyefen

di... (Gürültüler) Lütfen oturun yerlerinize 
efendim. 

Sayın Arslan siz de lütfen son sözünüzü söy
leyip bağlayın. Oturumu kapatacağım yoksa. 
(A. P. ve D. P. milletvekillerinin kürsü önün
de itişip, kakışmaları, karşılıklı lâf atmaları) 
Lütfen yerinize efendim. (Başkanın tokmak 
vurmaları) Sayın Albayrak lütfen yeriniz... 
Lütfen... Sayın idare Âmürleri, Sayın idare 
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Âmirleri... (Gürültüler) Buyurun yerinize... Sa« 
ym Korkmazcan, çok rica ederim lütfen yeri
nize oturunuz. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Lüt
fen kürsü masuniyetini sağlayınız. 

BAŞKAN — Kürsüye çıkan yok efendim, 
aşağıda oluyor. Her zaman olan şeyler. Han
gi kürsü masuniyeti?.. 

SAMİ ARSLAN (Devamla) — Sayın Baş
kan, muhterem milletvekilleri, 

Anayasanın bir milletvekiline verdiği yemin 
hudutları dışında mebusluk vasıflarım devam 
ettiği müddetçe bu tip kaçakçı ile, bu tip sah
tekârla mücadeleye devam edeceğimi arz eder, 
saygılar sunarım. (D. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyorum efendim. 
ALİ USLU (Denizli) — Söz istiyorum. 
TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Usul hak

kında söz istemiştim Sayın Başkan, tutumunuz 
hakkında... 

BAŞKAN — Gündem idışı tutum diye bir 
konu olamaz. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş
kan, gündem dışı gündemin dışındaki konular
dır, ancak tüzüğün dışında değildir, tüzüğe 
bağlıdır. 

BAŞKAN — Söz veremiyeceğim efendim. 

12. — Vazife ile yurt dışına giden Ulaştmna 
Bakanı Rıfkı Danışman'a, dönüşüne kadar, Dev
let Bakanı Hyas Karaöz'ün vekillik etmesinin 
uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/791) 

BAŞKAN — Bir tezkere vardır okutuyo
rum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına giden Ulaştırma Ba

kanı Rıfkı Danışman'm dönüşüne kadar; Ulaş
tırma Bakanlığına, Devlet Bakanı ilyas Kara
öz'ün vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 
(3/791) 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine arz 
olunur. 

13. — Milletlerarası Kalkınma Teşkilâtının 
daveti üzerine Amerika Birleşik Devletlerinde 
ve muhtemelen bazı Avrupa memleketlerinde 

inceleme gezisine katılacak heyete îçel Milletve
kili Hilmi Türkmen'in katılmmı hakkındaki 
Başbakanlık tezkeresi (3/792) 

BAŞKAN — Sayın Başbakan tarafından ve
rilmiş bir önerge vardır, okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 9 . 9 . 1971 tarih ve 105-216/11522 sa

yılı yazımız. 
Milletlerarası Kalkınma Teşkilâtı (AID) 

nm daveti üzerine Amerika Birleşik Devletle
rinde ve muhtemelen bazı Avrupa memleketle
rinde 7 Mayıs 1972 tarihinden itibaren yapıla
cak inceleme gezisine katılacak heyet üyeleri 
arasında bulunan Demokratik Parti Konya Mil
letvekili Bahri Dağdaş'm yerine aynı partiden 
içel Milletvekili Hilmi Türkmen'in görevlendi
rilmesi hakkmda Dışişleri Bakanlığından alman 
1 . 4 . 1972 tarih ve SIGM/SİBD-312-225-384 
sayılı yazının sureti ilişik olarak sunulmuştur. 

Anayasamızın 78 nci maddesine göre gere
ğinin yapılmasını ve sonucundan Başbakanlığa 
da bilgi verilmesini saygı ile arz ederim. 

Prof. Dr. Nihat Erim 
Başbakan 

Başbakanlığa 
ilgi : a) 2 . 9 . 1971 tarih ve 312.245/846 

sayılı yazımız. 
b) 25 . 9 . 1971 tarih ve 105-216/12167 sa

yılı yazıları. 
. ilişik listede isimleri mâruz yirmi parlâ
mento üyemizin, Milletlerarası Kalkınma Teş
kilâtı (AID) nm daveti üzerine, yevmiye, 
harcırah ve diğer bütün masrafları anılan Teş
kilâtça ödenmek suretiyle Amerika Birleşik 
Devletlerinde ve muhtemelen bazı Avrupa mem
leketlerinde «Dünya Nüfus Sorunu ve Aile 
Planlaması metotları Teknolojisi» konuların
da incelemeler yapmak üzere, beşer kişilik 4 
grup halinde, takriben 4 hafta süreyle ve Ana
yasamızın 78 nci maddesinin 3 ncü fıkrasına 
göre ismen görevlendirilmeleri 10 . 9 . 1971 ta
rihinde 7/3115 sayılı Kararla Bakanlar Kuru
lunun tasviplerine iktiran eylemişti. 

Bu kere, Demokratik Parti Genel Başkan
lığından alman 31 . 3 . 1972 tarih ve 161 sayılı 
yazıda, 7 Mayıs 1972'de başlayacak son geziye 
dahil olması mukarrer Demokratik Parti Kon
ya Milletvekili Bahri Dağdaş'm bu geziye katı-
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lamayacağı ve yerine aynı partiden içel Millet
vekili Hilmi Türkmen'in iştirak edeceği bildiril
miştir. Adı geçen Parlamento üyemiz için ay
nı esaslar tahtında gerekli Bakanlar Kurulu 
kararının alınmasını müsaadelerinize arz ede
rim. 

Halûk Bavulken 
Dışişleri Bakanı 

BAŞKAN — Başbakanlık tezkeresinde Ana
yasamızın 78 nci maddesi gereğince Bakanlar 
Kurulunca 6 ayı geçmemek şartiyle görevlen
dirilmiş bulunan parlamento üyelerinin bu gö
revi kabul edebilmeleri için MeeHsimizin izni 
gerekmektedir. 

Sayın Bahri Dağdaş'm Amerika'ya gitmesi 
takarrür etmişken (bundan feragat etmiş oldu
ğu ve yerine Hilmi Türkmen'in gitmesi gerek
tiği hususu Grubunca Başvekalete bildirilmiş 
bulunmaktadır. 

Sayın Türkmen'in yazıda belirtilen hizmet 
sebebi ile dış memlekete gtmesi hususunu tas
viplerinize arz edeceğim; bunu kabul eidenler 
lütfen işaret etsinler... Kabul etmeyenler... Ka
bil edilmiştir efendim, tasvibedflhniştiir. 

14. — Ankara Milletvekili Şinasi Özdenoğlu'-
nun, dost ve kardeş İran Milletinin uğradığı 
deprem felaketi dolayısiyle, Yüce Meclisin de
rin üzüntü ve başsağlığı dileklerinin İran Millî 
Meclisi Başkanlığına iletilmesine dair önergesi. 

BAŞKAN — Sayın Şinasi özdenoğlu tarafından 
Başkanlığa verilmiş bir önerge var, okutaca
ğım. 

Millet Meclisi Yüce Başkanlığına 
Dost ve kardeş iran Milletinin deprem felâ

keti nedeni ile duymakta olduğu büyük açıyı 
Yüce Meclisin bütün üyeleri teker teker ve gö
nülden paylaşmaktadır. Hükümetimizin de bu 
konuda ve tarihî dostluğumuza yaraşır ilgiyi 
göstereceğinden emin bulunmaktayız. Yüce 
Meclisimizin derin üzüntüsünün başsağlığı di
leklerimizle birlikte iran Millî Meclisi Başkan
lığına sunulmasına müsaadelerinizi derin saygı
larımla rica ederim. 

Ankara Milletvekili 
Şinasi özdenoğlu 

BAŞKAN — Başkanlıkça gereği yapılacak
tır. 

15. — Türk basını ve mensuplarının sorunla
rını tespit etmek üzere kurulması kabul edilen 
Meclis Araştırması Komisyonuna üye secimi. 
(10/81) 

BAŞKAN — Gündemimizin 1 nci maddesin
de; yer alan seçimin yapılması gerekmektedir. 

Seçilecek arkadaşların listeleri dağıtılmak
tadır. 

Tasnif Komisyonu seçimine geçiyorum: 
Sayın Ali Uslu? Yok. 
Sayın Kemal Kaya? Burada. 
Sayın Nuri Eroğan? Burada. 
Sayın Tevfik Fikret övet? Burada. 
Tasnif Heyeti seçilmiştir. 

Hangi ilden seçime başlayacağımızı tespit 
için ad çekiyorum; Sayın Emin Turgutalp (Gi
resun) 

(Oy verme işlemine Giresun'dan başlıyoruz. 
(Giresun milletvekillerinden başlanarak oy

lar verildi.) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın 

üye?.. Yok. 
Oy verme işlemi bitmiştir. 
(Oy ayırımı yapıldı.) 
BAŞKAN — Tasnif Heyetinden sonuç gel

miştir, Genel Kurula arz ediyorum. 
Yüksek! Başkanlığa 

Türk basını ve mensuplarının sorunlarını 
tespit etmek üzere kurulan Meclis Araştırma 
Komisyonu üyelikleri için yapılan seçime (90) 
üye katılmış ve neticede ekseriyet olmadığın
dan ismen tasnif yapılmamıştır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

istanbul Sinop 
Nuri Eroğan T. Fikret övet 

Üye 
Kars 

Kemal Kaya 

BAŞKAN — Genel Kurulumuzda, müzake
reye devam için yeterli sayının bulunmadığı 
anlaşıldığı cihetle, vaktin de ilerlemiş olması 
gözönünde bulundurularak 13 . 4 . 1972 Per
şembe günü saat 15.00'te toplanılmak üzere bir
leşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,46 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

70 tfÖÎ BİRLEŞİM 

12 . 4 . 1972 Çarşamba 

Saat : 15,00 

I 
A ~ BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
•1. — TüiHk basını ve mensuplarınım sorunla-

ii'iııı tosibit etmek üzene lkurulim,aısı kabul ©dilen 
İMeplis iAr astırması Komisyonuna üye seçimi. 
'(10/81) 

2. — Adana Milletvekili Ali Kıza 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 Meclis araştırması 
açılmasına dair 'önergesi (10/92) 

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

4. _ içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'de yapıldığı iddia olunan vergi kaçak
çılığını tesbit ve önlenmesi için alınacak ted
birlere ışık tutmak maksadiyle Anayasanın 
88 iıci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/7) 

5. •—• 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) 

6. — 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
rınca bir genel görüşme açılmasına dair önerge
si (8/8) 

7. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm ta
rım ürünlerinin değerlendirilmesi ye 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) 

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

9. — 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) 

10. — İçel Milletvekilli 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) 

11. — 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) 

12. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'de kurulmuş bulunan yabaneı uyruklu 
okulların kuruluş amaç ve nedenlerinin günü
müz koşulları içerisinde yeniden incelenmesi ve 
düzenlenmesi maksadiyle Anayasanın 88 nci 



maddesi uyarınca bir MeclL; araştırması yapıl
masına dair önergesi. (10/25) 

13. — Trabzon Milletvekilli 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 maksadiyîe Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir ıMeelis 
Araştırması yapılmasına dair önergesi (10/26) 

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

15. — 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 Araştır
ması yapılmasına dair önergesi (10/28) 

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

17. — İyel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Deniz Ticaret Filomuzun ve Deniz Ticareti
mizin bugünkü durumundan kurtarılmasına 
millî ekonomiye yararlı katkıda bulunacak 
şekilde organize edilmesine yardımcı olacak ted
birleri tesbit etmek maksadiyîe Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir Genel Görüşme yapıl
masına dair önergesi (8/13) 

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

19. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ile 
Denizli Milletvekili İlhan Açıkalm'm Haş 
haş ekimi ile Afyon istihsalinin sınırlan

dırılmasına süratle gidilmesinin ekonomik ve 
sosyal gerçeklere uygun olup olmadığı, bu sı
nırlamanın yapılmasında başka ülkelerin bir 
baskıda bulunup bulunmadığını tesbit etmek 

-maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi gere
ğince bir Meclis Araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/31) 

20. — Malatya Milletvekili Mustafa Kaf-
tan'm, Türkiye'de Afyon ekiminin kısmen veya 
tamamen yasaklanmasında, geçimini bu yoldan 
sağlıyan ekicilerin uğrayacağı zararı tesbit et
mek maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi ge
reğince bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/30) 

21. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara -
ca'nm; Hınıs ilçesi, Kızılahmet köyü halkının 
karşı karşıya bulunduğu heyelandan korunma
sı ve yerleşme mmtakasınm tesbit edilmesi mak
sadıyla Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 
bir Meclfis araştırması yapılmasına dair önergesi 
aO/29) 

22. — 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 ına dair öner
gesi (10/32) 

23. — İçel Milletvekilli Celâl Kargılı'nın, 
mahrumiyet bölgelerinde bulunan köylerin ve 
köylülerin kurulacak «Köy merkezlerinde» yer
leştirilmesi hakkında gereken incslemeleri yap
mak maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/15) 

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

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

26. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye turizmine içten ve dıştan yapılan olum-
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Suz etkilen 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) 

27. —• İçel 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) 

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

29. — İçel 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) 

30. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Tarım İş Kanununun biran evvel çıkmasını sağ
lamak amacıyla Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi (8/21) 

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

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

33. — İçel Milletvekili Celâl 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) 

34. — Antalya Milletvekili İhsan AıtaÖv'ün, 
Orta - Doğu Teknik Üniversitesinde son zaman
larda meydana gelen kanunsuz hareketlerin ne
denlerini tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci 

maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi (10/35) 

35. — İçel Milletvekili Celâl 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 Anayasamın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
dair önergesi (10/36) 

36. — 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) 

37. — 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
ması açılmasına dair önergesi (10/38) 

38. — Konya Milletvekili Vefa ' Tanır'm, 
Türk Parasının kıymetinin ayarlanmasiylc ilgili 
kararın resmen ilânından önce duyulduğu id-
diasıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi 
'10/40) 

39. — Sakarya Milletvekilleri Hayretin Uy
sal ile Barbaros Turgut Boztepe'nin, yurt dı
şında bulunan bir Ermeni vatandaşın Türkiye'
deki bütün ilişkilerinin meydana çıkarılmasını 
temin maksadiylo Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (1.0/41) 

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

41. — İçel Milletvekili Celâl Kangılı'nın^ 
Türkiye'deki topyekCın ve aydın issizliğinin ne-



denlerini tesbit etmek ve bu soruna bir çare 
getirmek amacıyla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/40) 

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

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

44. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Kamu İktisadi Kuruluşlarının içinde bulun
dukları çıkmazın nedenlerini «Haya çıkarmak 
ve inkişafını sağlamak amacıyla alınması ge
rekli tedbirleri tesbit etmek maksadıyla Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir MecUs 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/47) 

45. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
boraks madeninin millî çıkarımız paralelinde iş
letilmesinde ve değerlendirilmesini sağlamak 
için alınması gerekli tedbîrleri tesbit etmek 
maksadıyla Anayasama 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/48) 

46. — 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) 

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

48. — İçel Milletvekili Celâl Kargılının, 
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) 

49. —- İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
balıkçılığın 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) 

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

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

ı5i2. —. İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türk dilinin zenginleştirilmesi, yabancı kelime
lerden arınması maksadıyla alınması gerekli 
tedbirlerin neler olduğunu tesbit etmek üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/55) 

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

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

55. — Adana Milletvekili Ali Rıza Güllüoğ-
lu'nıın, Türkiye'de millî bir motor ve aktarma 



sanayiinin kurulması için şartların neler oklu
ğunu tesbit etmek amaeiyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına dair önergesi. (10/58) 

56. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
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) 

57. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Tapulama ve Kadastro iğlerinin 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) 

58. — 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) 

59. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'm, 
TRT Kurumunun yay la r ın ım 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) 

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

61. — 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) 

62. — Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı'nm, 
bütün yurttaşlara ilköğrenimin sağlanması ve 
bu konuda alınmış olan tedbirlerin tatbiki ko
nusunda bilgi edinmek maksadiyle Anayasanın 
'818 nci maddesi uyarımca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/08) 

63. — Saftnsum, MilMivelkiri Kâmımıı EvÜyâ-
oğiu'nun, son öğrenci olayları karşısında hü
kümetin alacağı ve almayı düşündüğü tedbirle
re ışık tutmak maksadiyle Anayasanın 88 nci 
madldesi uyarınca bir genel görüşıme açılmasına 
dair önergesi. (8/26) 

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

65. — 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) 

66. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner ve 
iki arkadaşının, İmar ve İskân Bakanlığı İmar 
Genel Müdürlüğü tarafından İçel iline bağlı 
Gülnar ilçesi sınırları içerisinde yapılması 
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) 

67. — Maraş Milletvekili ibrahim Öztürk'-
ün, üç yıl içinde öldürülen üniversiteli gençler 
konusunda bilgi edinmıek maksadiyle Anayasa-
nm 88 nci maddesi uyarınca bir genel görüş
me açılmasına air önergesi. (8/28) 

68; — İstanbul Milletvekilli Eşref Derineay'-
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 
Araştırması açılmasına dair önergesi. (10/67) 

69. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
lu'nun, Resmî Gazetede yayımlanan «11971 yılı 
programı» adlı resmî belgede, İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin özel kuruluş vie şahıslarla or
taklık veya iştirak şeklinde giriştikleri teşeb
büsler hakkında bilgi edinmek maJksadiylle Ana
yasanın. 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/619) 

70. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
son günlerde meydana gelen olaylarda kullara-
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lan patlayıcı maddelerin temin edilişinde iç ve i 
duş örgütlerin etkili olup olmadığını teslbit öt
mek ımaksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/70) 

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

72. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, Türkiye'deki işsizliğin artış sebepleriyle ön
leme çarelerinin neler olduğunu ve işsizliğin or
tadan kaldırılabilmesi için ıhangi kesimlerde re
form yapılması gerektiğini tesıbit eıtmek ama
cıyla Anayasanın 88 nci ımaddesi uyarınca bir 
Genel Görüşme açılmasına dair önergesi (8/31) 

73. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye'deki gençlik hareketlerinin nedenleri
ni teshit etmek ve 'bunların çözüm yollarının 
neler olduğu konusunda bilgi edinmek maksa-
diyle Anayasamın* 88 nci maddesi uyarınca bir 
Genel Görüşme açılmasına dair önergesi (8/32) 

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

75. — Konya Milletvekili Özer Ölçmen'in, 
halen yurt dışında hayatlarıma kaaanımıak zarun-
da olan Türk vatandaşları ille ailelerinin sosyal 
ve ekonomik sorunlaranon meler oüduğunu teslbit 
etmek maksadiyle Anayasanın 88 mei maidıdesi 
uyarınca bir Meclis araştırmıası açılinuasıma dair 
önergesi (10/71) 

7G. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner'in, 
İçel'in Arslanköy bucağında 1969 yılında yap
tırılan konutların yapımında meydana geldiği 
iddia olunan yolsuzlukları tesbit etmek maksa
diyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/73) I 

77. — Adıyaman Milletvekilli Ivâmiil 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 
Meelis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/74) 

78. — M-avas 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) 

79. — 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 açtıklarını, bu kredilerin tahsil edil
me durumlarını teslbit etmek maksadiyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/75) 

80. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
kürtajın tıbbi, sosyal, ekonomik ve moral et
kilerini tesbit etmek ve serbestleştirilmesini 
sağlamak amaeiyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına dair önergesi. (10/76) 

81. — Giresun Milletvekilli Mustafa Kemal 
Çilesizin, çiftçilerimizin (kalkınmasının ne gibi 
şartlara bağlı bulunduğunu, bu konuda alına
cak tedbirleri, kredi ve fiyat politikasını tesbit 
etmek amaeiyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/77) 

82. — içel Mâlleıtvekili Celâl Kargılı'nın, 
«Türkiye Millî Yatırım ve Kalkınma Fonunun» 
meydana getirilmesi için alınacak tedbirleri 
tesbit etmek amaeiyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na dair önergesi (10/78) 

83. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
lüks tüketimin kontrol altına alınmasını sağla
mak am,aciyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/79) 

84. — Kayseri Milletvekili Enver Turgut 
ve 5 arkadaşının, işçi ücretlerinin fiyatları et-
kiliyecek derecede artmış olduğu iddialarını 



tesbit etmek ve kesin bir yargıya varmak ama-
ciyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/80) 

85. — Icel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Kırtasiyeciliğin ülkemize verdiği zararları tes
bit etmek ve kırtasiyeciliğin önlenmesi için ge
rekli tedbirleri almak amaciyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/82) 

86. — Balıkesir Mü'Letveflriili ibrahim Aytaç 
ile Uşak Milletvekili Orhan Dengiz'im, îmam 
Hatip okullarının birinci devresinin kapatılma
sının nedenlerini tesbit etmek amaciyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına dair önergesi. (10/83) 

87. — izmir Milletvekili Kjeımall Önlder ile ilki 
arkadaşının; gümrük mevzuatının uygulama
daki aksaklıklarına çözüm yollan bulmak ama
ciyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/84) 

•88. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğ-
lu'nun, TRT yi düzene sotomak ve Türk Milleti
ne lâyık tarafsız bir kuruım haline getirmek 
maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi. (10/85) 

.89. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'm, güreş spo
rumuzun içimde bulunduğu acı durumun neden
lerini ve alınacak (terbirlerd tesbdlt etmek ama
ciyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açi'lmasnıa dair önergesi. 
(10/86) 

90. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu ve 5 arkadaşının, hayvancılığı, su 
ürünlerini, beslenme mevzuunu bünyesinde bir
leştirecek bir bakanlığa ühtliyaeolup olmadığını 
tesbit etmek amaciyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na dair önergesi. (10/87) 

91. — Ankara Milletvekilli Kemal Ataman 
ile Ordu Milletvekili Memduh Elkşi'nân, Güreş 
sporumuzun içinde bulunduğu acı durumun ne-
denlerini tesbit etmek amaciyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/88) 

92. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
usulsüz kesim, tarla açıma, yerleşme, düzensiz 
otlatlma ile orman yangınlarına, böceklerine ve 
haşaratlarına karşı ormanlarımızı (korumak içdn 
alınacak tedbirleri tesibit etmek amaciyle Ana
yasanın 88 ncd maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına dair önergesi. (10/89) 

93. — Konya Milletvekili Faruk Sükaın'm, 
Memleketimiz için halik sağlığı bakımından teh
like teşkil -eden bulaşıcı barsak hastalıkları ile 
ilgili olarak alınacak tedbirleri ıtesibiıt etmek 
maksadiyle Anayasanın 88 ncd maddesi uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi. (10/90) 

94. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, 
spor tesislerinin yapımında yolsuzluk yapılıp 
yapılmadığımı tesibilt etmek mafcsadlilyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına dair önergesi. (10/91) 

95. — Çorum Milletvekili Yaikup Çağla-
yan'in, bağırsak hastalıkları hakkında cpide-
miyolojik araştırma, teşhis, korunma ve tedavi 
ile ilgili konuların açıklığa kavuşturulması için 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/93) 

96. — Adana Milletvekili Alpaslan Tür-
keş'in; yurt dışında çalışan Türk işçileri ile 
ailelerinin sosyal ve ekonomlik sorunlarının tes-
biti maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergesi. (10/94) 

97. — Ankara Milletvekili Suna Turail ile 
Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm, bankalarımı
zın 1965 - 1971 yılları arasında verdikleri kredi
ler, dağıttıkları ikramiyeler ve bu bankaların 
ekonomimize katkılarını tesbit etmek maksadiy
le Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına dair önergesi. (10/95) 

98. — içel Milletvekili Celâl Kargilı'mn, 
Kültür Bakanlığının yeniden kurulması hakkın
daki görüş ve esaslarını tesbit etmek amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına dair önergesi (8/41) 

99. — Igel Milletvekilli Celâl Kargılı'nın, 
üniversite ve yüksek okullarda «çift öğretim» 
sisteminin uygulanması için gerekli tedbir ve 
çareleri tesbit etmek malksadiyıle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl-
•masına dair önergesi. (8/42) 



— • 8 

100. — Adana Milletvekili Alpaslan Tür- | 
keş'in, Türk Deniz Ticaretinin ve Ticaret Filo
sunun gefliştirilrneisi için gerekli tedbirlerin alın
ması maksaidiyle Anayasanın 88 cici maddesi 
uyanınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi Cl'0/96) 

101. — Ankaıra Milletvekili Suna Tu rai ile 
Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 657 sayıl: 
Devlet Personeli Kanununun uygulanmasından 
doğan huzursuzlukları ve bu konuda Maliye I 
Bakanlığının tuitum ve davranışlarını tesbit 
ıdtmelk amaciyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/43) 

102. — Yozgat Milletvekili Abdullah Baş-
türlk'ün, 'besin maddelerinin, üretim, kalite ve 
fiyat sorunllaırını, vatandaşlarımızın iyi besilen-
ane düzenine kavuşturulması için gerekli ea- I 
lışmaları tesbit etmek ve bir «Beslenme Ba
kanlığı» nın kurulmasının gerekli olup «olmadığı
nı incelemek 'maJksadiyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına dair' önergesi (10/97) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, ya
pılan kaçakçılığın yurt ekonomisinde meydana 
getirdiği tesirleri tesbit etmek amaciyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/4) 

| tatbikatında zarara uğrayan köylülere dair 
Millî Savunma Bakamından sözlü sorusu. (6/29) 

4. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'ını, 
izmir süt fabrikasına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/31) 

5. — tamir Milletvekili Talât Orhon'un, 
İzmir'e bağlı Bergama - Kınık ilçelerinden ge
çen Bakırçay'ın meydana getirdiği taşkınlara 
dair Enerji ve Tabiî Kaymaklar Bakanından 
sözlü soıusu (6/32) 

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

7. — Afyon' Karalhisar Milletvekili Haindi 
Haımamcıoğlu'nün, Elber ve Akşehir göllerinin 
meydana getirdiği taşkınların önlenımesine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü sorusu (6/39) 

8. — Sinop Milletvekili Hilmi tşgüzar'm, 
Sinop'un Boyabat ilçesi ceza evine dair Adalet 
Bakanından sözlü sorusu (6/46) 

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

10. — istanbul Milletvekilli Eşref Dei'inçay'-
ın, Cumhuriyet savcılarının durumuna dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/56) 

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

12. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Ha
zinenin mülkiyet ve tasarrufu altında bulunan 
ziraete elverişli topraklara dair Maliye Bakanın
dan sözlü sorusu (6/64) 

13. — Konya Milletvekili Vefa Tanu-'ın, Ak
şehir ve Beyşehir gölleri için yapılan çalışmala
ra dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/65) 

14. — îçel Milletvekili Çetin Yılmazın, İçeıP-
ia Gülnar ilçesinin ihtiyaçlarına dair Başba
kandan sözlü sorujsu. (6/66) 

2. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
enflâsyon tehlikesi ve tedbirleri, ithalât - ihra
cat formaliteleri ve etkileri ile hayat pahalılığı 
ve nedenlerini içine alan ekonomik durum hak
kında bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi ile Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğru 
ve iki arkadaşının; haya/t pahalılığı, yatırımlar, 
işsizlik, israf, zamlar, dış ticaret, emisyon hac
mi, işçi dövizlerinin değerlendirilme şekli, teş
vik tedbirleri ve Hükümetin genel iktisadi tu
tumu hakkında Anayasanın 88 noi maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi. (8/38, 8/39) 

3. — îznıir Milletvekili Talât Orhon'un, 
izmir'in Seferihisar ilçesinde yapılan NATO 



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

16. — içel Milletvekili Turhan Özgünerin, 
istanbul Yıldız Mimarlık ve Mühendislik Aka
demisinde meydana gelen olaylarıa dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu. (6/78) 

17. — îçel Milletvekilli Celâl Kargılı'nm, 
öldürülen ünâversite öğrencilerinin kactilleri-
nin bulunmasına dair Başbakandan sözlü so
rusu. (6/80) 

18. — Kastamonu Milletvekilli Mehmet Sey-
dibe/oğlu'nuaı, Kastamonu'da bir kâğıt fajforiika-
sının kurulup kurulmıyacağına dair Başbakan
dan sözlü sorusu. (6/81) 

19. — Kastamonu Milletvelkiili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, Kastamonu Abdurrahmanpaşa 
Lisesinde boş geçen derslere dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/82) 

20. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu'-
nun, Elmalı hudutları içindeki Karagöl'ün mey
dana getirdiği taşkınların önlenmesine dıaiı 
Enerji ve Tabiî Kaynaklatr Bakanından sözlü 
sorusu. (6/84) 

21. — Aydın Milletvekili M.Kemal Yılmaz'-
ı», boş geçen ders saatlerine ve öğretmen boy
kotu dolayısiyle açığa alınan öğretmenlere 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(8/90) 

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

23. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Il
gın'ın kurutulan Haremi Gölü arazisine dair 
Maliye ve Köy işleri bakanlarından sözlü so
rusu (6/92) 

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

25. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğkı'nun, Etibanka bağlı bâzı tesislerin 
büyük sermaye çevrelerine devredilme sebe
bine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/95) 

26. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, İlk
öğretimde vazife gören öğretmenlere de ek üe-
ret ödenmesine dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu. (6/96) 

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

28. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
ean'm, Antalya'ya kurulması düşünülen kâğıt 
fabrikasına dair Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/99) 

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

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

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

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

33. — Ankara Milletvekili İbrahim Cüceoğ-
lu'nun, Almanya'da çalışan Türk işçilerinin 
eğitim çağındaki çocuklarına dair Çalışma ve 
Millî Eğitim bakanlarından sözlü sorusu (6/105) 

34. — 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) 

35. — 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) 

36. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
pasıo ihtilâfı üzerine, Başbakan tarafımdan, A. P. 
Ortak Grup toplantısında yapılan konuşmaya 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/108) 

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

38. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Güi-
can'ın; Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yeni bir 



Hükümet konağı yapılmasına dair Maliye ve 
İçişleri bakanlarından sözlü sorusu (6/110) 

39. — 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) 

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

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

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

43. — Zonguldak Milletvekili Hüseyin Bay-
türk'ün, Kömür tahsis belgelerinin veriliş şek
line dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan s M ü sarusu (6/116) 

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

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

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

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

48. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
ın, 1 Ocak 1968 den beri Devlet DemdryolHarı 
Genel Müdürlüğünce satılan arsıalara dair Ulaş
tırma Bakanından sözlü sorusu (6/121) 

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

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

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

52. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Erzurum'un Araş bucağına bir orta-
olkul yaipltırılmiasma ve Hüikümeltçje yarldıım ya-
pıllaıp yapıılmıyaoağıına dair Millî Eğitim Baka
nından -sözilü sorusu ('6/128) 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞIİER 

1. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
lu ve iki arkadaşının, petrolle ilgili 8957 numa
ralı Kararnamenin meydana getirdiği tesir
leri tesbit etmek üzere bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi ve Meoliıs Araştırama 
Komisyonu raporu. (10/12) (S. Sayısı : 156) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 5 . 1970) 

2. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
lu ve 2 arkadaşının, Tarımla uğraşanların emek
lerinin karşılığını almaları için, kredi ve üretim 
alanında alınması gerekli tedbirleri tesbit et
mek üzere ve Giresun Milletvekili M. Kemal 
Çilesiz'in, tefeciliğin halkın ekonomik ve sos
yal durumuna yaptığı etkileri önlemek maksa
dı ile bil* Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergeleri ve Meclis Araştırma Komisyonu ra
poru (10/1, 10/6) (S. Sayısı : 383) (Dağıtma 
tarihi : 20 . 7 . 1971) 

V 
İ M DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

(Millet Meclisi 70 nci Birleşim) 


