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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

T. B. M. M. Birleşik Toplantısının, uzaması 
ve vaktin de gecikmiş olması sebebiyle; 

21 . 1 . 1971 Perşembe günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birlerime saat 18,59 da son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Sivas 

Mustafa Kemal Palaoğlu Enver Akova 
Kâtip 

Ankara 
Kemal Ataman 

II — GELEN KÂĞITLAR 

Raporlar 

1. — Genel bütçeye dâhil dairelerin 1%5 
bütçe yılı Keısinhesabına ait genel uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlı
ğı tezkeresi ile 1965 bütçe yılı Kesinhesap ka
nunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/105, 1/44) (S. Sayısı : 181 ve 181 e 1 nci ek) 

2. — Genel bütçeye dâhil dairelerin 1966 
bütçe yılı kesinhesabma ait genel uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ile 1966 bütçe yılı Keısinbesap 
kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu rapo
ru (3/74, 1/45) (S. Sayısı : 199 ve 199 a 1 nci 
ek) 

3. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğünün 1967 bütçe yılı İkesinhesabma ait 
genel uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair 
Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Hudut ve Sa
hiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1967 bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komis
yonu raporu (3/100, 1/58) (S. Sayısı : 182 ve 
182 ye 1 nci ek) 

4. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğünün 1968 bütçe yılı kesinhesıabma ait 
genel uygunluk bildirimıinin sunulduğuna dair 
Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Hudut ve Sa
hiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1968 bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komis-
ynou raporu (3/235, 1/285)"(S. Sayısı : 183 ve 
183 e 1 nci ek) 

5. — Yalova Kaplıcaları İşletme idaresinin 
1966, 19|57 ve 1968 yılları hesap işelmleriyle bi
lançolarının sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı. tezkereleri ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/129, 130, 208) (S. Sayısı - 184 ve 184 e 1 nci 
ek) 

6. — Ceza ve Islah evleriyle îş yurtları dö
ner sermayesi 1967 yılı bilançosunun sunuldu
ğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ve Sa
yıştay Komisyonu raporu (3/239) (S. Sayısı : 
185 ve 185 e 1 nci ek) 

7. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğünün 1966 bütçe yılı keısinhesabına ait 
genel uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair 
Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet Üret-
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me Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1966 bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komis
yonu raporu (3/100, 1/55) (S. Sayısı : 186 ve 
186 ya 1 nci ek) 

8. — Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünün 
1966 bütçe yılı kesinhesabına ait genel uygun
luk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi ile Devlet Su işleri Genel 
Müdürlüğü 1966 bütçe yılı Kesinhesap kanunu 
tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/104), 
1/53) (S. Sayısı : 187 ve 187 ye 1 nci ek) 

9. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1965 
bütçe yılı kesinhesabına ait genel uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü 
1966 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/127, 1/75) (S. 
Sayısı : 188 ve 188 e 1 nci ek) 

10. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1966 
bütçe yılı kesinhesabına ait genel uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü 
1966 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/128, 1/76) (S. 
Sayısı : 189 ve 189 a 1 nci ek) 

11. — İstanbul Teknik Üniversitesinin 1965 
bütçe yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi ile lst>anbul Teknik üniversite
si 1965 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı 
ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/108,1/60) (S. 
Sayısı -190 ve 190 a 1 nci ek) 

12. — istanbul Teknik Üniversitesinin 1966 
bütçe yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi ile istanbul Teknik Üniversi
tesi 1966 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarı
sı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/109, 1/61) 
(S. Sayısı : 191 ve 191 e 1 nci ek) 

13. — istanbul Teknijk Üniversitesinin 1967 
bütçe yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan

lığı tezkeresi ile istanbul Teknik Üniversitesi
nin 1967 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı 
ve Sayıştay Komisyon;:., raporu (3/110, 1/62) 
(S. Bayisi : 193 ve 193 e 1 nci ek) 

14. — istanbul Üniversitesinin 1967 bütçe 
yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Bıaşkanlığı 
tezkeresi ile istanbul Üniversitesi 1967 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Ko
misyonu raporu (3/107, 1/59) (S. Sayısı : 194 
ve 194 e 1 nci ek) 

15. — Devlet Orman işletmeleri ve Kereste 
Fabrikaları ve Anatamirhane ve Yedek Parça 
Depo müdürlükleri saymanlıklarının 1964 yılı 
bilançosunun sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu rapo
ru (3/101) (S. Sayısı : 195 ve 195 e 1 nci ek) 

10. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü döner sermayesi 1964 yılı konsolide bi
lançosunun sunulduğuma dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(1/261) (S. Sayısı : 198 ve 198 e 1 nci ek) 

17. — Tekel Genel Müdürlüğü 1965 malî 
yılı bilançosunun tetkiki sonunda düzenlenen 
raporun sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Tekel Genel Müdürlüğünün 1965 
bütçe yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi ve Tekel Gsnel Müdürlüğü 
1965 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/124, 3/123, 
1/72) (S. Sayısı - 176 ve 176 ya 1 nci ek) 

18. — Tekel Genel Müdürlüğü 1966 malî yılı 
bilançosunun tetkiki sonunda düzenlenen rapo-
jun sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ve Tekel Genel Müdürlüğünün 1966 büt
çe yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk bildi
riminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ve Tekel Genel Müdürlüğü 1966 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunun tasarısı ve Sayıştay 
Komisyonu raporu (3/125, 3/126, 1/73) (S. Sa
yısı : 231 ve 231 e 1 nci ek) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanveıkiii Mustafa Kemal Palaoğlu 
KATİPLER : Kemal Ataman (Ankara), Memduh Ekşi (Ondu) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 39 ncu Birleşimini açıyorum. 

3. YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yokla
ma yapılacaktır. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sa
yın Başkan, bir noktaya işaret ©timdi istiyorum. 

Bumdan evvelki oturumda Perşembe gün-
lerıinldelki toplantıda yoklama yapılmadan mü
zakerelerin devamı kararlaştırılmış idi. Binaen
aleyh, bu oturumda yoklama yapılması evvelki 
karara çelişkli gibi gelir. Bu noktayı işaret et-
meJk istiyorum. 

| BAŞKAN — Sayın Asutay, Yüce Grenel Ku-
| ruîunıızım aldığı karar, buyurduğunuz yönde 
| değildir. Perşembe günü yapacağımız çalışma 
| ve akdedeceğimiz birleşim, başlılbaşma müsta-
| kil bir birleşimidir. Hiçbir birleşimin devamı ni-
I teliğinde değildir. Yoklama yapmaya mecbu

rum. 
i (Yoklama yapıladı) 
! BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müza-
j kerelere başlıyoruz. 

IV - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Kastamonu Milletvekili Mehmei Sey-
dibeyoğlu'nun, Kastamonu ilinin ekonomik ve 
sosyal sorunlarına dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Seydibeyoğlu, 
Kastamonu ilinim bâzı sorunları ile ilgili ola-
raik gündem dışı söz istemişlerdir, buyurun 
elendim. 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 
— Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 

Gün'dem dışı bir konuşmamın sınırlan için
de seçim bölgem Kastamonu'nun dertlerini dile 
getirmek, eğer ortada kaldıysa, sayın hükü
meti uyarmak suretiyle üzerime mevdu bir gö
revi ifa etmek içjin söz almış bulunmaktayım. 

Bir zamanlar hududu Üsküdar olan kosko
ca Kastamomu eyaleti, bugün Karadeniz ile 
İlgaz dağları arasında sıkıştırılmış, unutulmuş 
kalmıştır. Ne şimali Anadolunun yıldızı yakma 
vaiitlerA tutulmuş, ne de bâzılarının deyimi ile 
görülmedik kalkınmanın (k) simi, ne nurlu 
ufulkların nurunu, ne de ufukta hayalini gö
rememiştir. Sultan Fatih'in anasını, bocalarını 
yetiş'tiren bugünedek istilâ görmemiş saf, dev
letine, milletline bağlı Kastamonuludan asker 

istenmiş vermiş, vergi is'tenmiş vermiş, cam iı-
tenımiış vermiş ama, ona hiçbir şey verilmemiş
tir. 

İktidarlar oy istemişler, «iktidardır belki bi
zi de g'örür, bize de bakar» diyerek oy da ver
miş ama, oyu alidiktan sonra ne bakan olmuş, 
ne gören; daima aldatılmış, daima aldammış. 

Yeımen'de. Balkan'da, Galiçya'cla, Kafkas 
cephesinde, Çanakkaleitle ettıen, kemikten kale
ler kuran, Sakarya'da, Incmülde, Dumluprnar'da 
albayrak renginldeki kanını ırmaklara akıtan, 
yalnız Türk İstiklâl Savaşımda 40 000 şehit, bir 
o kadar gazi veren Kastamomulu, bugüne kadar 
ne kanının, ne canının karşılığımı görememiş
tir. 

İnebolu'ya gelen topu, tüfeği, cephameyi Ka-
radeniizin amansız dalgalarıyla mücadele ede
rek, hasarsız, zayiatsız karaya çılkaran feda
kâr kayıikçısmın, bunları kağnısıyla veya sır
tımda, namusu telâkki edip aç susuz, geceli gün
düzlü Ankara'ya ulaştıran anaların, ihtiyarla
rın, sırtında yenli doğmuş çocukları ile mermi 
taşıyan genç gelinlerin veya bunların çocukla
rının kaderi bu mu olmalıydı? 
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Kesif bir orman bölgesi olan Kastamonu 
haükmım toprağı hem az, hem de verimsizdir. 
Orman köylüsü açtır, perişanıdır, sefildir. Bir 
kısım tapulu veya ecdattan kalma toprağı or
man tahditleriyle elinden alınmıştır. Ormanla
rın iltizam devrinde olsun, işletme devrimde ol
sun, ormanı tahribi pahasına iltizam usulünün 
kolaylıklarından tapu iddiası ve bahçe mahsu
lü dalâveralarından, ömceden duyurulan orman 
affı rezaletlerinden bilistifade, zengin olanlar 
orada bu şekilde kazandığı para ile memleketi 
terkedip, Ankara'da Turist Palas gibi âbide
ler, istanbul'da kâşaneler dikenler, sadece bir 
kayıkçı iken, türlü çeşitli ©yunlarla milyonlar 
kazanıp, bugün yüksek mevki sahibi bâzı zeva
tın yakmlariyla ortaklık kurarak, hâlâ gününü 
gün edenler, hâlâ aynı usullerle, nüfuz ısuiisti-
malleriyle dalâvera çevirenler, paria kazanan-
lar vardır ama, orman köylüsü hâlâ fakir, hâ
lâ kaderine terkedilmiştir. Yolu yoktur, içecek 
suyu yoktur, okuyacak okulu, hastasını barın
dıracak sağlık merkezi, hastanesi yoktur. Ola
nın da doktoru, öğretmeni, ders ve tedavi ara
cı yoktur. 

Karda, kışta sedye ile köyden kasabaya do
ğum yapmaya getirilen gelinler yolda ölür. 

Oüzi olan ova mıntakası hallkiı yetiştirdiği 
ürününü değerlendirmek, iyi bir fiyatla satmak 
olanağımdan yoksundur. En iyi oins elma yeti
şir, satılmaz, çürür. Bir tesis kurulmamıştır ki; 
elma suyu olarak, marmelât olarak kıymetlen-
direbil'sin. 

Sarımsak yetiştirir, bu yıl, kloşu 100 - 150 
kuruşa malolan sarımsağını 100 kuruşa satamaz, 
30 - 40, bilemediniz 70 kuruşa tekelci firmanın 
adamları tarafından kapatılır, geçen yıl 100 -
150 kuruştan müstahsıldan alınan sarımsağın 
12 - 13 liradan tekelci firma eliyle ihracedildiği 
Mdia edilir ama, kurulan kooperatife yol gös
terilmez, maddi yardım yapılmaz, ihraç imkânı 
sağlanmaz, destekleme alımı yapılmaz ama, yine 
tekelci firma ve ortaklarına ihraç imkânı sağla
nır. Köylü yürüyüş yapar, baskı yapılır, kandı
rılır, durdurulur, «çare bulunacak» denir ama, 
netice yine boştur, tki ay sonra binlerce ton sa
rımsak çaya dökülmek zaruretiyle karşı karşıya 
bırakılır. 

Kendir yetiştirir para etmez. Kendir soymak 
için 1940 larda Taşköprü^de kurulmuş bulunan 
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{ fabrika çalışmaz, ithali malı güç işler veya made
nî eşya imalâtına çevrilir. Kendir elle soyulur, 
pahalıya malolur, mahallî ip - urgan el sanayii 
de ölür gider. 

Bir kısım bölgesinde çeltik yetişir, değerlen
dirilmez, acı pirinç hikâyesi yürür, ofis destek
leme alımı yapmaz, yaparsa da müstahsilin elin
de mahsul kalmayınca başlar. 

pçfi"*">-

Buğday, köylüden 60 - 70 kuruşa alınır, köy
lüye tohumluk namı altında 130 - 140 kuruştan 
iki misli fiyatla verilir. 

Ucuzlatılacak denilen gülbre fiyatları reza
letleri ortadadır. 

Bölgemizde öteden beri mevcut ve halkın ge
çim vasıtasını teşkil eden demircilik, bakırcılık 
ve kunduracılık gibi küçük sanatlar büyük şe
hirlerde kuruttan fabrikalar karşısınida tutuna
maz, ölür ve bu meslek mensupları işsizliğe, (se
falete terk olunur. Bunlara çalışma imkânı sağ-
lıyacak iş sahası açılmaz. 

Kastamonu ormanlarından yılda 1,5 milyon 
metreküb civarında istihsal yapılır ama, bu mah
sulün bir kısmı olsun mahallinde işlenip değer
lendirilmez. Anlaşmalı resmî ihalelerden sonra, 
yapılan ikinci gayriresmî ihaleler yoluyla, dala
verelerle vurguncu tüccar, mütaahhit zengin 
edilir. 

Kastamonulular yıllardan beri bir kâğıt fab
rikasının hasretini çekerler, mücadelesini yapar
lar fakat, yalan ve boş vaitflerden başka bir ne
tice alamazlar. İptidai maddesi Kastamonu or
manlarından temin edilen, Çaycuma'da kâğıt 
faJbrikası kurulur, ormanı olmıyan Afyon'da ku
rulmaya çalışılır ama, Kastamonu'da bir türlü 
gerçekleşmez. 

Orman ürünlerine dayalı diğer sanayi ku
rulması yolunda da bir adım atılmaz. Küçük el 
sanatlarına gereken önem verilmez, orman köy
lüsünü kalkındırmak için kooperatifler kanaliy-
le halkla elele bir işletanecilik sağlanmaz. Orman 
köylüsünün keçisi, hayvanı ormana sokulmaz 
ama, meraların, hayvan cinslerinin ıslahı, mera 
hayvancılığından ahır hayvancılığına geçilmesi 
tedbirleri alınmaz, fennî arıcılık, tavukçuluk 
teşvik ve himaye edilmez. 

Sahil bölgemizde geniş yabani fındık saha
ları vardır. Fakat Türkiye'de fındık üretimi de 
(bir nevi inhisar altında olduğundan, ehlileşti
rilmesi geliştirilmesi için imkân verilmez. 
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Denizcilik, balıkçılık olanaklarımız da koy-
bolmuştur, ihya yoluna gidilmez. Senelerdir 
programa alman balıkçı barınakları dahi ya
pılmaz. 

Köylerimizde halkın baskısı ile sütçülük 
kooperatifleri kurudimuştur ama, istihsal ettiği 
peynirler buzhanelerde çürür, satılmaz, yıllar
dır istenen bir süt sanayi kurulmaz. 

Kastamonu, yer altı servetleri yönünden de 
zengindir. Fakat, sahipsizdir. Küre ilçemizde 
yıllardır çıkan, içinde afltm da olan yüksek ka
liteli % 9 bakır ihtiva eden - ki, Ergani % 4 tür 
- bakirli prit madeni şimdiye kadar ham ola
rak ihraoedilirken, bu kere kurulmaya baş 
lanan Karadeniz Bakır Kompleksi Küre'de de
ğil de, iptidai madde için nakliye ücreti ödemek 
pahasına, Samsun'da kurudur. 

Yakıt olarak odun kullanılması sebebiyle, 
ormanların tahribinden şikâyet olunur ama, ya
kıt ihtiyacını gidermek için, evvelce işletilmiş 
ve çok istifade edilmiş Azdavay kömürlerine 
sahip çıkan, işleten bulunmaz. 

Çatalzeytin ilçesinde bir köylü vatandaşı
mız, şahsi gayretiyle yüksek kaliteli demir ve 
bakır bulur, elinde Maden Tetkik Aramanın 
rapordan, cebinde, ruhsatı, kapı kapı dolaşır da 
ilgilenen dahi olmaz. 

Daday ilçemizde mevcut kromu, özel şahıs
lar evvelce işleterek yüzeydekini almışlardır 
fakat, toprak altında biraz derinde yatan cev
her «beni aJlsmlar» diye bekler durur. Manga
nez, civa, demir gibi daha pek çok madenleri
miz vardır ama, arayıp soranı yoktur. Bir çi
mento fabrikası (bile Kastamonu'dan esirgen
miştir. 

Sayın milletvekilleri; geçimi dar, çalışma ve 
iş sahası bulamıyan Kastamonu çocuğu, ekme
ğini sağlamak: için okumaya özenir, heveslenir 
ama, ayağında bu olanaktan da yoksundur. 
110 sene evvel açılmış "bir sanat enstitüsünü, 
adını hürmetle ve rahmetle andığım Abdürrah-
man Paşa tarafından 87 yıl önce kurulmuş ve 
Türkiye'de açılan 6 ncı lise olan lisemiz, yeni
den üç ilçemizde açılan liseler, köy çocukları
nın taşını bizzat çıkarıp, kumunu çekerek biz
zat kendi mallariyle harcını katıp yaptıkları. 
Gölköy Enstitüsünün, Öğretmen okuluna çev
rilmiş okulu, kız öğretmen okulu ve orman mu
hafaza okulundan başka öğretim imkânı sağ-
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lıyacak bir kuruluş da yoktur. Bunların da 
çogunaa rnesıeK dersleri ve teknik oııımier, fen 
uııımıere derslerinin hocaları yoütur, çocuklar 
üniversite kapılarında dökülmektedirler. 

Muhterem milletvekilleri; size acı bir şeyi 
söylıyeceğım. Bu ne yükseK okula Kastamonu 
Lisesinden gelen tek bir taleoe girebilmiştir. 
i1 akuıceıerın, yüksek okulların illere dağıtıldı
ğa dağıtılmasının düşünüldüğü bir sıratta, tek-
nuis sahada eğitim ve öğretim imkânı sağlıya-
cak bir mimarlık mühendislik akademisi veya 
yüksek okulunun behemahal Kastamonu'da açıl
masında zaruret vardır. Bu işin öncülüğünü ya
pan yeni Kastamonu Valisi Sabahattin Savacı'-
ya Meclis huzurunda teşekkürü borç bilirim. 

Hükümetten ve bilhassa Sayın Milî Eğitim 
Bakanından bunun biran önce gerçekleşmesi 
için Kastamonuluların hizmet beklediğini bu 
vesileyle belirtmek isterim. 

Sayın milletvekilleri; yılların ihmalinin, ba-
lıımsızlığm, işsizliğin sonucu, bugün Kastamo
nu'da durum nedir? Bunu gözlerinizin önüne 
sermek isterim. 

Toprağına ve ecdadının mezarına bağlı 
Kastamonu evlâdı, bir lokma, bir hırka için yol
lara düşmüş, geniş bir yurt içi ve yurt dışı 
göçe başlamıştır, imkân bulsa, Kastamonulunun 
yarısı yurt dışına çıkacaktır. Bugün sadece An
kara'da 60 000, İstanbul'da 80 000 civarında 
Kartamonulunun bulunduğunu söylersem hay-
let edeceksiniz değil mi? Ama, hakikat bu!. 

Karabük, Zonguldak gibi iş sahalarında da 
pek çok Kastamonu çocuğu, çoluk çocuğunun 
nafakası içjin yer altında, yer üstünde çalış
maktadır. 

Bu durumu şu şekilde de tesbit mümkün
dür: 1965 nüfus sayımında Kastamonu'nun tüm 
nüfusu 441 638 iken, % 3 e yakın nüfus artışı
na rağmen, 5 yılda ancak 5 000 civarında art
mış ve 1970 te 446 884 olabilmiştir. Osmanlı 
Devrinde 35 000 civarında olan Kastamonu şe
hir nüfusu, bir aralık 13 000 e kadar düşmüş 
ve bugün ancak 29 000 küsura yükselebilmiş
tir. Tüm nüfusumuz 1 097 köy, 4 000 küsur yer
leşme ünitesine değılmıştır. Yani, çok dağınık
tır. 

Buna mukabil Devlet yatırımlarını bir göz
den geçirirsek, şunu müşahede ediyoruz; 1970 
yılı itibariyle bir kısmı bugüne kadar henüz 
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gerçekleşmemiş olanlarla birlikte, tüm Kasta
monu'ya ayrılan yatırımların miktarı sadece 
57 485 000 liradan ibarettir. Standart yol ba
kımından en kötü durumda olan illerin ba
şında gelen Kastamonu'ya,, karayolları için ay
rılan yatırım miktarı da sadece 11 510 000 lira
dan ibarettir. 

Bu yüzden, Kastamonu'nun sahil yolu ger
çekleşemediği gibi, Ankara'nın 250 Km. yakı
nında bulunan buraya ulaşmak için 6 saatten 
aşağı bir zaman kifayet etmemektedir. 

BAŞKAN — Sayın Seydibeyoğlu, lütfen 
bağlayınız efendim. 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Devamla) — 
Sayın Başkanım, kürsüyü hiçbir zaman lüzum
suz yeıe işgal etmiyen bir arkadaşınız olarak 
müsamahanızla 2 - 3 dakikada bitireceğim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Devamla) — 

Kastamonu bugün küme sahası itibariyle Tür
kiye'nin 21 nci ilidir. 1965 nüfusuna göre 30 
ncu iken, 1970 sayımına göre 38 nci duruma 
düşmüştür. Yatırım ayrılmasında azr ettiğimiz 
rakamların büyük mâna ve önemi varken, buna 
riayet olunmamış, seçim bölgem ihmale uğra
mıştır. Tüm nüfusu Kastamonu'dan daha aşağı 
olan illerin 1970 yılı yatırımlarını gözden geçi
rirsek, bu haksızlık daha bariz olarak ortaya 
çıkıyor. 

Meselâ, 1970 yılında Artvin'e 125 milyon, 
Bolu'ya 103 milyon, Çanakkale'ye 66 milyon, 
Edirne'ye 108 milyon, Elâzığ'a 488 milyon, Es
kişehir'e 255 milyon, Giresun'a 191 milyon, İs
parta'ya 94 milyon, Kocaeli'ye 397 milyon, Kü
tahya'ya 451 milyon, Maraş'a 68 milyon, Muğ
la'ya 304 milyon, Rize'ye 88 milyon, Van'a 69 
milyon liralık yatırım öngörüldüğünü tesbit 
ediyoruz. Nüfus ve mesaha itibariyle bu illerin 
hepsinden büyük olan Kastamonu'ya sadece 57 
milyon ve Kastamonu hepsinin gerisinde. 

Esasen bizim nüfusumuzun artmamasında, mu
haceret yanında yatırım azlığının da büyük pa
yı vardır. Hal böyle iken, bugün Allahlık ha
le getirilen, Devlet Plânlamasından da geçen 
1971 yılı programının uygulanması, koordinas
yonu ve izlenmesine dair kararda ve bu kararın 
45 nci maddesinde 202 sayılı Kanuna göre yatı
rım indirimi uygulanması bakımından geri kal
mış bölgeler olarak belirtilen 23 il arasında fa-
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kir Kastamonu'nun adı dahi yok. Sanki halkı 
refaha ermiş, millî gelirden fert başına hissesi
ne düşeni artmış, geçim seviyesi yükselmiş... Bu 
haksızlık giderilmeli, bu bozuk düzen son bul
malıdır. 

Yukarıdan beri pek çok konuda belirttiğim 
Kastamonu problemlerine Hükümetin el atması 
zamanı çoktan geçmiştir. Arz ettiğim üzere, 
Kastamonu; karayolu ve sulama - enerji bakı
mından çok ihmal edilmiştir. En son kurulan 
bölgelerden olan Kastamonu Karayolları 15 nci 
Bölgesi, gerek nakit, gerekse makina parkı yö
nünden, sahanın genişliği de nazara alınarak en 
yetkili şekilde takviye edilmeli, müsteşarların, 
genel müdürlerin tasarrufundan kurtarılmalı
dır. 

Daha Birinci Beş Yıllık Plân döneminde etü
dü yapılmış, Kastamonu'da 13 baraj yeri var
dır. Bugün bunlardan sadece en önemsizine, 
Karaçomak Barajına - sadece 40 milyonluk -
başlanmış ise de, o da bitirilememiş, diğerleri 
ihmal olunmuştur. Bunlardan bilhassa geniş 
sulama imkânı sağlıyacak olan Gölveren barajı
na biran önce el atılmalıdır. 

Esefle kaydedelim M, bugün turistik tesis
ler de en gelişmiş bölgelere, zengin muhitlere 
yapılmakta, fakir ve fakat tabiat güzelliği, ha
vası, sahili müsait, ormanları isviçre'den daha 
güzel olan bölgeler, bu arada benim vilâyetim 
bu yönden de nasibini alamamaktadır. 

İlkeleri ve hedefleri bakımından yetersiz bul
duğumuz ikinci Beş Yıllık Plânda dahi, genel 
amaçlarda dengeli kalkınmadan, bölgeler ara
sındaki adaletsizliklerin giderilmesinden bahso-
lunmakta, ama uygulamada bu, lâfta ve kâğıt 
üzerinde kalmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, benim seçim bölgemde, 
bozuk düzenin açık bıraktığı kapılardan istifa
de edilerek gerek baskı, gerek partizanlık oyun
ları, gerekse seçim sistemindeki aksaklıktan ya
rarlanarak 64 000 oyla A. P. iki senatörlüğün 
tamamını ve altı milletvekilliğinden dördünü 
kazanmıştır. Bu çatı altında altı tane Kastamo
nulu A. P. temsilcisi vardır. O. H. P. ise 29 520 
oy ile sadece tek bir milletvekili çıkarabilmiştir. 
Kastamonu halkı bu temsilcilerin kara gözleri
ne, kara kaşlarına meftun olduğu için onları 
seçmedi, «İktidardır, belki memlekete hizmet 
götürürler» diye, «halka hizmet ederler» diye 



M. Meclisi B : 39 21 . 1 . 1971 O : 1 

seçti. Yoksa «partizanlık yapsınlar, yolu oya 
göre, suyu oya göre yapsınlar, imam kadrosunu 
dahi oy pazarlığı ie, çıkacak oya göre alsınlar, 
krediyi oy adedine göre dağıtsınlar» diye seç
medi. 

Bu konuları dile getirmek, komisyonlarda 
olsun, Genel Kurulda olsun benden çok bu ze
vata düşerdi. Yapmadılar, yapmıyorlar, gay
ret ve dâvanın sahipliği bize düştü. Şahsan 
bundan şikâyetçi de değilim. Gücümün yettiği, 
aklımın erdiği nisbette sonuna kadar mücade
le edeceğim, Hükümeti ikaz görevimi yerine ge
tireceğim, başarı, sağlıyabilirsem fakir Kasta
monu halkı adına bundan mutluluk duyacağım. 
Ama Sayın Başbakanın çok kullandığı bir tabir
le; A. P. ye verilmiş olan oylar analarının ak 
sütü gibi helâl olmıyacaktır. 

Yüce Meclisi saygı ile selâmlarım. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar.) 

2. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara-
ca'mn, Erzurum ilinin bâzı sorunlarına dair de
meci. 

BAŞKAN — Sayın Gıyasettin Karaca, Er
zurum ilinin sorunları ile ilgili olarak çok kısa 
bir gündem dışı konuşma istemişsiniz. Buyuru
nuz Sayın Karaca. 

GIYASETTİN KARACA (Erzurum) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; 

18 - 19 Temmuz 1966 yılında Erzurum Mer
kez İlçesi, Çat, Karayazı, Tekmen ve özellikle 
Hınıs ilçesinde vukua gelen büyük depremin 
can ve mal kaybına sebebiyet verdiği Yüoe He
yetinizin malûmudur. O tarihten beri, yıkı
lan, Devlete ve özel kişilere ait binaların tama
mına nisbet edilince, yapılmış olanlar sanki 
bir hiç mesabesindedir. 

Hınıs ilçesi merkez ve köyleri itibariyle ha
len depremin enkaz ve kalıntıları arasındadır. 
Yıkılan ve ağır hasar gören binaların % 80 i 
yapılmamıştır. Yaptırılan barakalar da, Ana
yasanın öngördüğü, insanca yaşama koşulları
nın çok ötesinde, ilkel sığınaklardan öteye git
memektedir. 

Bu konuyu ayrıca en kısa bir zamanda Mec
lis araştırması talebiyle Yüoe Meclise getirerek 
bütün ayrıntılariyle izah edeceğim. 

Ancak bu cümelden olarak, resmî Devlet 
daireleri de aynı şekilde halen yapılmamış

tır. Devlet dairelerinin bir kısmı teneke bara
kalarda oturtulmaya mecbur edilmiştir. Bu ba
rakalardan, kışın soğukluğu, yazın sıcaklığı se
bebiyle normal bir mesai ve randıman almak 
imkânı kalmamıştır. Hal böyle iken, resmî dai
relerden özellikle Hınıs Adliyesi halen yıkılan 
eski Hükümet binasının alt katında ve bir en
kaz kalıntısı içerisinde çalışmaktadır. Bunun 
içinde çalışan. sayın hâkimler ve savcılarımız 
halkın özlediği ve arzu ettiği tarafsız ve sürat
li adaletin en belirgin örneklerini vermek su
retiyle halkın büyük güvenini ve mefahirini 
kazanmışlardır. 

Hınıs ceza evinin, ağıroeza mahkemesi ku
rulmadan önce küçük tip esasına göre yapıl
mış olması bugünkü ihtiyacı (karşılamamakta
dır. Halen mahallî gazete ve vatandaşlardan al
dığımız devamlı şikâyet ve sızlanmalardan; 32 
kişilik Hınıs ceza evi binasında el'ıan 120 ki
şi tutuklu veya hükümlü olarak yatmakta ve 
bulunmaktadırlar. Şu duruma göre ufacık bir 
odada 20 kişi balık istifi gibi yatırılmakta
dır. Bu durumun, Ceza ve Tevkif Evleri Ni
zamnamesine uymadığı gibi, sıhhi, ahlâki ve 
sosyal yönleriyle de büyük sakıncalar doğura
cağı Yüce Heyetinizin malûmlarıdır. 

Bu sebeple henüz 1971 yılı bütçe ve inşaat 
programları tamamlanmadan, Hınıs ilçesine ih
tiyaçları karşılayacalk her türlü fenni, sıhhi ve 
sosyal şartları havi yeni bir ceza evi binası ya
pılması; keza deprem sebebiyle maddî ve mâne
vi yönlerden büyük zararalara mâruz kalan 
cefakâr ve fedakâr aziz vatandaşlarımızın ihti
yaçlarının karşılanması ve daha fazla mağduri
yetlerine meydan verilmemesi için ilk tedbirler 
cümlesinden olarak: 

1. Kapalı bulunan hastanenin doktor, per
sonel ve sıhhi malzeme ihtiyaçlarının temin 
edilerek hizmete açılmasını, 

2. Sırasız, binasız, öğretmensiz ve fakat 
ögrenciı^. bol olan lisenin eğitim ve öğretime 
elverişli, kuruluş maksat ve gayesine uygun, 
randımanlı ve başarılı bir lise haline getiril
mesini, 

3. Bu nedenlerle kaderin, denremin pençe
sinde ezdiği üz£iin ve fakat Meclisten ve Hü
kümetten ümit bekliven değerli ve kanaatkar 
vatandaşlarımızın haklı şikâyet ve ıstıraplarına 
kulak vererek, ilk fırsatta bir Hükümet bina-
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siyle müstakil adliye ve ceza ve tevkif evleri 
binalarının yaptırılmasını, 

4. Depremden yıkılan veya ağır hasarlı 
vatandaşlarımızın yapılmıyan konutlarının en 
geç bu yaz dönemi ve mevsimi içerisinde inşaat
larına başlanmasını ve bitirilmesini, dolayısiy-
le kısmen de olsa bu belde sakinlerinin içinde 
bulunduğu sosyal ve ekonomik zorunluklardan 
biran önce kurtarılarak huzur ve refaha kavuş
turulmasını sayın Hükümetten arz ve istirham 
ederim. 

Saygılarımla. (C. H. P, sıralarından alkış
lar) 

3. — 'Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun, 2/48 esas sayılı kanun tek
lifinin geriveritmesine dair önergesi. (2/48) 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum,. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
. Yüce Meclisin gündeminde bulunan, tara

fımdan teklif olunmuş. Kâzım Kap'a vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanmasına mütedair 
kanun teklifimin geriverilmesine ve bu sebeple 
gündemden çıkarılmasını saygılarımla arz ve 
dısitirham ederim. 

Cumhuriyet Senatosu Samsun 
üyesi 

Fethi Tevetoğlu 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Samsun 
Üyesi Sayın Fethi Tevetoğlu, yaptığı bir ka
nun teklifini geri istemektedir. Teklif, günde
mimizde yer almış bulunduğundan, geriveril-
mesi oylarınızla mümkün olabilecektir. Geri-
verilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Btmiyenler... Kabul edilmiştir, teklif ge-
riverilmiştir. 

4. — Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Tıl-
maz'ın, 2/368 esas sayılı kanun teklifinin, içtü
züğün 36 ncı maddesi uyarınca gündeme alınma
sına dair önergesi. (2/368) 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
«inhisar beyiyeleri üçte birlerinin harb ma

lûllerine ve şehit yetimlerine tahsis ve tevziine 
dair 30 . 5 . 1929 tarihli ve 1485 sayılı Kanuna 
ek kanun teklifi» ni görüşmek üzere 25 Haziran 
1970 tarihinde bir Geçici Komisyon teşkil edil

miş. Ancak, teklif bugüne kadar Geçici Komis
yonca neticelendirilememiştir, 

Teklifin, mahiyetine ve ehemmiyetine bina
en biran önce görüşülmesini temin maksadiyle, 
İçtüzüğün 36 ncı maddesi uyarınca gündeme 
alınması hususunda karar ittihazını saygılarım
la arz ederim. 

M. Kemal Yılmaz 
Ankara 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Kemal Yıl
maz?... Yok. ilgili Komisyon?... Yok. 

Sayın arkadaşlarım, Sayın Mustafa Kemal 
Yılmaz, sahibi bulunduğu bir kanun teklifinin, 
ilgili komisyonda 45 günden fazla kaldığını, bu 
nedende ve içtüzüğümüzün 36 ncı maddesi uya
rınca, doğrudan doğruya Genel Kurul gündemi
ne alınmasını istemektedir. Bu istemi oylarını
za sunacağım. 

Ankara Milletvekili Sayın Mustafa Kemal 
Yılmaz'ın... 

FAHRİ ÜĞRASIZOĞLU (Uşak) — Komis
yonun müsaadesini almak lâzım, almadan ol
maz. Üstelik önerge sahibi de burada yok. 

BAŞKAN — Efendim, konuyu oylarınıza 
sunmam, bu önerge sahibinin ve ilgili komisyo
nun burada bulunması şartına bağlı değildir. 
ilgili komisyon burada bulunabilir, dilerse bir 
izahat verir, dilemezse vermez, önerge sahibi 
burada bulunabilir; dilerse konuşur, dilerse ko
nuşmaz. önergeyi oylamam bu şartlara bağlı 
değildir. Ama ben hulûsla, iyi niyetle bu arka
daşlarımı, söyliyecek bir sözleri var mıdır diye 
aradım. 

önergeyi oyunuza sunuyorum. Kafbul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, kanun tek
lifi Genel Kurul gündemine alınacaktır. 

5. — Trafik kazalarının artış sebepleriyle 
önleme çarelerini tesbit konusunda araştırma 
yapmak üzere kurulması kabul edilen Meclis 
Araştırması Komisyonuna üye seçimi. (10/5) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, gündemi
mizin birinci sırasında kayıtlı; trafik kazaları
nın artış sebepleri ile önleme çarelerini tesbit 
konusunda araştırma yapmak üzere kurulma
sı kabul edilen Meclis Araştırması Komisyonu
na üye seçimi işlemini, adaylar henüz bildiril-
mediği için yapmak imkânına sahip bulunma
maktayız. 
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6. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hakkı 
Esatoğlu'nun, dış ticaretimizin kalkınma plânı
na ve ulusal çıkarlarımıza uygun olup olmadı
ğını araştırmak ve meydana gelen aksaklıkları 
tesbit etmek üzere bir Meclis araştırması yapıl
masına dair önergesi. (10/9) 

BAŞKAN — Gündemimizin ikinci sırasın
da kayıtlı olan, merhum arkadaşımız Selâhat-
tin Hakkı Esatoğlu'nun, bir Meclis Araştırma
sı yapılmasına dair önergesi gündeme alınmış, 
görüşülmesine başlanmış ve önerge ile ilgili 
görüşmeler, Genel Kurulun 8 . 4 . 1970 tarihin
de yaptığı birleşimde bitmiş, yeterlik önergesi 
de kabul edilmiş idi. Sıra önergenin oylanması
na geldiğinde, sözü edilen birleşimde çoğun
luk olmadığı tesbit edildiğinden önergenin oy
lanması mümkün olamamış idi. Şimdi bahsini 
ettiğim önergeyi oylarınıza sunacağım. 

Nevşehir Milletvekili merhum Selâhattin 
Hakkı Esatoğlu'nun, dış ticaretimizin kalkın
ma plânına ve ulusal çıkarlarımıza uygun olup 
olmadığını araştırmak ve meydana gelen ak
saklıkları tesbit etmek üzere bir Meclis araş
tırması yapılmasına dair önergesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
37 ye karşı 42 oyla kabul edilmemiştir efen
dim. 

7. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, 
18 . 3 . 1970 tarihli ve 8/10 esas numaralı Ge
nel görüşme önergesinin öncelikle görüşülmesine 
dair önergesi. (8/10) 

BAŞKAN — Bir önerge var okutuyorum 
efendim. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Yıkıcı faaliyetler, silâhlı çatışmalar ve 

anarşi yaratan olaylarla ilgili 18 . 3 . 1970 ta
rihli Genel Görüşme önergemizin başka konu
lara takdimen öncelikle görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

G. P. Grup BaşkanveMli 
Konya 

Vefa Tanır 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Aleyhinde söz 
istiyorum efendim. 

VEFA TANIR (Konya) — izah sadedinde 
söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Konya Millevekili Vefa Tanır 
gündemimizin 21 nci sırasında kayıtlı genel 
görüşme açılması istemini havi önergesinin ön
celikle görüşülmesini, dinlediğiniz önergesi ile 
talebetmektedir. önergeyi izah etmek üzere 
buyurunuz Sayın Tanır. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Lehin
de söz istiyorum. 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Aley
hinde söz istiyorum efendim. 

VEFA TANIR (Konya) — Çok muhterem 
arkadaşlarım, ben bu genel görüşme teklifimi 
1970 senesinin Mart ayında yapmıştım. O za
man gündemin 21 nci sırasını işgal ediyordu. 
Bu genel görüşme önergem 1970 senesinin Ni
san ayında da 21 nci sırada idi, Mayaısında da 
21 nci sırada idi, Haziranında da 21 nci sıra
da idi, 1971 senesinin Ocak ayında da 21 nci 
sırada. 

Muhterem arkadaşlarım, ben bu önergemi 
verdiğim zaman, geçen sene Mart ayında rek
törün evi dinamitlenmemişti. Onun için 21 nci 
sırada beklemesine tahammülüm vardı. Resmî 
binaların duvarları anarşist hareketleri göste
ren yazı tahtaları haline gelmemişti ve bu ka
dar genç ölmemiş, bu kadar genç, kardeş ka
nma girmemişti. Devletin Reisi yılbaşı mesa
jında «mutluluklar dileği» yerine «Karanlık 
ufuklar» göstermemişti. Bu, «talebe hareketle
ri, anarşik hareketler incelensin» dediğim ge
nel görüşmemde sadece sokaktaki anarşist, ko
münist hareketler değil, onun yanında «cami 
avlularında siyasi nutuk veren liderlerin de 
görüşülmesini» istemiştim, her gün basılan 
«Nur» okullarının da görüşülmesini istemiştim. 

Aziz arkadaşlarım, görüyorsunuz ki, geçen 
senenin Martından beri Türkiye durmadan ka
rışmış ve kanlı olaylar birbirini şiddetle taki-
betmiştir. 

Bugün aleyhte görüşmek istiyen arkadaşla
rımın ve grup idarecilerinin bir nokta/da hak
ları vardır. Gündemin 21 nci maddesinde, o 
günden beri büyük ehemmiyet kazanmış bir ko
nu, belki sözcüsü ve partilerin hazırlıkları ol
madan tarafımdan talebedilmis olabilir. Sayın 
Başkanım müsaade ederse, önergemi şu şekil
de takdim etmek istiyorum: Haftaya bugün 
görüşülmek üzere arkadaşlarımın oy vermesi
ni talebedeceğim. 
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Muhterem arkadaşlarım, konunun ehemmi
yetine bakarak meseleyi mütalâa etmenizi arz 
ve teklif ediyorum. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Bir saniye Sayın Tanır, öner

genizi o istikamette değiştirdiğinizi anlamak
tayım. öyle mi efendim? 

VEFA TANIR (Konya) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, Sayın Ta

mir, dinlediğiniz önergesi ile aslında genel gö
rüşüne önergesinin bugün konuşulmasını iste
mekte idi. Başkanlığınız, şartlı bir oylamanın1 

mümkün olmıyacağı İnancındadır. Bu itibarla, 
Sayın Tanır'ın önergesini, lehte ve alehte söz 
alan arkadaşlarımın Söz haklarını kullandıktan 
sonra oylamaya mecburum. (A. P. sıralarından, 
«bugün görüşelim.» sesleri) 

Aleyhte Sayın Yaşar, Akal, buyurun efen
dim. 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Sayın arkadaş
larım, Konya Milletvekili değerli arkadaşım Ve-
töa Tanır, gündemin 21 nci sırasında yer alan 
lönergesinin ilk sırada görüşülmesi için şimidii 
bir önerge verdi. Kendi haksızlığını o kadar ba
riz bir şekilde gördü ki, «Aman ben hata işle
dim,-gelecek hafta bunu görüşelim.» diye de 
önergesini değiştirtmek zorunda kaldı. 

VEFA TANIR (Konya) — Hata işledim de
medim. Grupların temayülü bu istikamettedir. 
®izin kasdefemek istediğiniz, önergeyle beraber 
görüşülmesi 13 numaralı önergeyledir. Benim 
karşıma, meseleyi tahrif ederek çıkma. 

YAŞAR AKAL (Devamla) — SevğiM arka-
daşılarım, değerli arkadaşımın geçen sene Mart 
ayında verdiği ve olayları çok vahim görerek 
genel görüşme istediği burada zikrediliyor ve 
deniliyor ki; şimdi, 'olaylar daha da vaJhîmleşti, 
tam sırası geldi, benim önergemi görüşelim. Si
zin önerge, bugün görüşülmesi için verdiğiniz 
dilekçe tahmin ederim onbeş gün evvelden ve
rilmiştir. Gensoru müessesesi niçin icadedildi? 
Parlâmentoda çalışmayı önlüyor dedirttirmemek 
için gensoru vermiyorsunuz ama, bu alaturka 
kurnazlık, ondaln sonra da genel görüşmede bi
rinci sırayı alsın istiyorsunuz. Madem bu ka
dar kuvvetli, madem bu kadar âcil, madem bu 
kadar derhal görüşülmesini istiyorsunuz, buyu
run gensoru veriniz, gelsin. Gensoru verdiğiniz 
zaman gelecek Çarşambaya bile kalmıyacak. 
Okunacak, kırksekiz saat sonra görüşülecek. 
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Arkadaşlarım, seçim bölgemizi geziyoruz. 
En haklı gensoruyu getirdiğimiz takdiride dahi 
hiçbirini bugüne kadar kabul etmediniz. Altı 
senedir Parlâmentodayım, bir tek gensoruyu 
kabul ettiğinizi görmedim. Ama, dışarıya çıkı
yorsunuz, «Muhalefet bizi çalıştırmıyor» diyor
sunuz. (A. P. sıralarından, «Ne alâkası var bun
ların.» sesleri) 

BAŞKAN — (Sayın Akal, bir saniyenizi istir
ham ediyorum. 

Sayıln Akal, kürsüye gensoru müessesesini 
eleştirmek, mazide verilmiş bulunan gensorula
rın akıbetlerini tartışmak için çıkmadınız. Ve 
benden böyle bir amaçla söz almadınız. Slizi 
saded içinde kalmaya davet ediyorum, lütfen 
(A. P. sıralarından alkışlar) 

YAŞAR AKAL (Devamla) — Sevgili arka
daşlarım, «bir gensoru verebilirler» diyorum. 
Bir gensoru ile bu kadar önemli gördükleri - ki, 
ben de önemli görüyorum - meseleyi getirebilir
ler. Ama gensoru vermemelerinin sebebi diyo
rum, «Muhalefet, iktidarı ve Meclisi çalıştırmı
yor.» sözünün seçmenden kaçırılması içindir. 
Kenldilerini kurtarmak için bunu yapıyorlar. 
bu, «Alaturka kurnazlıktır.» diyorum. Kabul 
ederler, ötmezler, o ayrı mesele. 

Şimdi büyük (bir haksızlıktır. Kenldisi yakı
nıyor, «21 nci isıraidaydım» diyor, «Hâlâ 121 nci 
sıradayım» diyor. Birinci Isırada ©lan (ben de 
hâlâ birinci sıradayım. 'Bu haksızlığa veya (im
kân Ibulamamazlığa. (kendisi uğradığı zaman, 
başka lönergeleri geri igeri üterek yapmanın da 
doğru olduğunu kabul etmiyorum. 

Sonra bir işeyi daha söyliyeyilm. Konya Mil
letvekili Tanır'ın (önergesi bakınız (ne diyor: 
Hukuk dışı davranışların lönleme çarelerini (be
lirtmek, milletin ve Devletin (huzurunu Bağlıya
cak tedbirleri tesbit etmek. 

Geçen isene Mart ayında vermiş, bu »ene yi
ne aynı durum var. ISayın arkadaşım Ihiç şüphe 
etmesinler, bu iktidar 'var loldukça, aynı haksız
lıklar, aynı hukuksuzluklar yarın da olacak, 
öbür igün ide olacak. 

SALİH AYGÜN ı(Amasya) — Bunun ne alâ
kası var? (A. P. sıralarından gürültüler) 

YAŞAR AKAL (Devamla) — Bizatihi bu ik
tidarın var oluş isebebi... 

BAŞKAN — ISayın Akal, söyleddklerMzin 
sadedle ilgisi yok. ISayın Tanır'ın önergesinin 
aleyhinde konuşunuz, çok rica ediyorum. 
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YAŞAR AKAL (Devamla) — Değerli arka
daşım, «Öme alınması Sıçiaı olaylar çok ileri saf
hadadır, olaylar haddini aşmıştır», diyor. Ben 
de 'diyorum İM, (bu esbaJbı mucit»© ile 'öne alınmaz. 
Çünkü, Ibu iktidar var oldukça her gün, günden 
'gıüne tartan şekilde, olaylar olacaktır. Haksızlık 
da alacaktır. (A. P. sıralarından, «Ne alâkası 
var?..» sesleri) 

Sözlerimi (bağlıyorum, değerli iarkadaşım Ve
fa Tanır'ın talefbi, Ihiçjbir şekilde haklı değildir. 
Takdirlerinize iarz ©derim. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Lehimde 
söz iistiyorum «fendim. 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Lehinde, grup 
adına söz IMiyorum. 

BAŞKAN — (Buyurun Sayın Dengiz, grup 
adına ve lehinde efendim. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Ben da
ha önce istemiştim. Ben de grup adına istiyo
rum. 

BAŞKAN — Siz lehinde istemiştiniz ama, 
«igrup adına» sözünü Sayın Dengiz sizden önce 
telâffuz etti. 

A. P. GRPU ADINA ORHAN DENGİZ 
(Uşak) — Çok sayın arkadaşlar, Sayın Tanır'm 
getirdiği konu günün konusudur. Her ne kadar 
hu konuyu Sayın Tanır geçen yıl ortasında ge
tirmiş ise de gün geçtikçe bunun ehemmiyeti 
anlaşılmıştır. Burada «gensoru olurdu, olmazdı» 
münakaşası yapmak yerine gündemin içerisin
de bulunan bir maddeyi öne almak suretiyle 
konuşmak kadar talbiî bir şey yoktur. 

Hepimizce malûm olan bu ehemmiyetli ko
nunun bugün müzâkereye başlanılmasını iste
mekle Sayın Tanır haklı bir istekte bulunmuş
tur. Bunu yadırgamak mümkün değildir, doğ
ru da değildir. Burada meseleyi başka mecra
lara sürükleyip konuşmayı bendeniz zait ad
dederim. 

Bu Ibakımdan, ıgrupum meselenin konuşul
maya başlanılmasında fayda mülâhaza etmek
tedir. Bütün arkadaşlarımın da bugünkü at
mosfer içerisinde ve bundan sonra yapacağımız 
çalışmalara ışık tutması bakımından bu ko
nuşmaların yapılmasında fayda olduğu ka
naatinde ısrar «diyorum. Çok rica lediyorum, 
ibugün gündeme ahnması uygun olur. 

Teşekkür ederim. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Grupum 
adına aleyhte görüşmek üzere söz işitiyorum. 

BAŞKAN — Aleyhte grup adına buyurun 
Sayın Yağcı. 

HASAN TOıSYALI (Kastamonu) — Ben söz 
istemiştim. 

BAŞKAN — Lehte istediniz Sayın Tosyalı, 
lehte istediniz. Lehte ilki arkadşınız konuştu. 
İki lehte, İM aleyhte dört üyeden fazlasına 
söz vermeye Tüzük imkân Vermemektedir. Sa
yın Tanır da önerge sahibi filvaki, ama lehte 
konuştu efendim. 

Buyurun Sayın hatip. 
O. H. P. GRUPU ADINA YUSUF ZİYA 

YAĞCI (Ankara) — Değerli arkadaşlarım; 
Konya Milletvekili sayın arkadaşımız Vefa 

Tanır'm, gündemin 21 nci sırasında bulunan 
'önergesinin, günlün koşulları içerisinde yakın 
mazide ve halen devam eden atmosfer içerisin
de ağırlığını kahul etmemek mümkün değil. 
Bunu, C. H. P. Grupu olarak kabul ediyoruz 
ve bu gençlik olaylarının üzerinde, hukuk dışı 
davranışları üzerinde öteden beri hassasiyetle 
duruyoruz. Ancak, önergenin mâhiyeti; hâdi
senin biran evvel görüşmesini icabettirmek, 
ettirir tarzındaki eshabı muciheye aykırı dü
şüyor. 

Değerli arkadaşlarım; Sayın Tanır, verdiği 
önergesiyle, 21 noi sıradaki konunun, önerge
sinin daha evvel verilmiş ve sırasını almış öner
gelere takdimen görüşülmesini ister, bugün gö
rüşülmesini ister. 

Gündemi tetkik ettiğimiz zaman görürüz M, 
ilk sırayı işgal eden önerge, Samsun Millet
vekili Sayın Yaşar Akal arkadaşımızın, «Pi
yasadaki fiyat artışlarını önlemek ve hayat 
pahalılığına bir çare bulmak maksadiyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Arattırması yapılmasını» istiyen önergesidir. 

Şimdi; gençlik olaylarının, hukuk dışı dav
ranışlarının önemi kadar bu olayın, şu araştır
ma önergesinin önemi yok mudur? 35 milyon, 
36 milyon Türk Milletinin, Türk Köylüsünün, 
Türk Esnafının, Türk işçisinin hayat pahalılı
ğının ezici şartları içerisinde, mahvedici, ateş
ten giöml'ek gülbi çöken şartları içerisindeki du
rumunu daha mı az önemli buluyorsunuz? 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Takdir me
selesi. 
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0. H. P. GRUPU ADINA YUSUF ZİYA 
YAĞCI (Devamla) — Sizin takdiriniz bu ka
darsa ona bir diyeceğini yok. 

'Biz, diğer gençlik olaylarının önemini de 
takdir ediyoruz. Fakat diyoruz ki, gündemin 
1 nci sırasını almış olan ve haklı olarak sıra
sında görüşülmesini iötüyen arkadaşımızın öner
gesi Ve diğier önergelerin geriye atılmak sure
tiyle bir önergenin çoğunluk oylariyle öne alın
masını sağladığımız zaman bu bir usul, bir em
sal olarak... (A. P. sıralarından «Meclistir» ses
leri). 

Arkadaşlar, Meclistir diyorsunuz, Meclis, 
(her şeyden evvel kendisinin kabul ettliği iç'tü-
züğe, önergelere ve kendisinin çıkarmış oldu
ğu kanunlara riayet etmek mecburiyetindedir. 
Arkadaşlarım önerge veriyorlar, verilmiş olan 
önergeler var, sırasını almış, o da beklemiş bir 
sene. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Çanakkale) — İçtü
zük dışında bir (hareket değil İM, öne almak. 

C. H. P. GRUPU ADINA YUSUF ZİYA 
YAĞCI (Devamla) — Müsaade edin Sayın Bağ
cıoğlu, müsaade edin. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin Sa
yın Bağcıoğlu. Lütfen sözünü kesmeyin efen
dim. 

0. H. P. GRUPU ADINA YUSUF ZİYA 
YAĞCI (Devamla) — iMulhterem arkadaşla
rım, biz görüşümüzü izah. etmek üzere söz 
alıp kürsüye çıkmış bulunuyoruz. Adalet Par
tinin ön sıralarını işgal eden bir kısım arka
daşlarımız, özellikle Bağcıoğlu arkadaşımız, 
yerinden mütemadiyen hatibin sözünü kesmeyi 
ve fikir irtibatını kaybettirmeyi bir marifet 
saymaktadır. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Çanakkale) — Be
nim huyum değildir o. 

C. H. P. GRUPU ADINA YUSUF ZİYA 
YAĞCI (Devamla) — Ama şunu bilin ki, on 
defa, yirmi defa müdahale etseniz, söyliyecek-
lerimi söyledikten sonra kürsüden inerim, onun 
için boş yere müdahale etmeyin. 

Değerli arkadaşlarım; bugüne kadar her 
meselede bir anlaşma içerisinde şu Meclisin ça
lışmasını sağlamaya çalışıyoruz ve istiyoruz ki, 
Türk Milletinin dertlerine Meclis çare bulsun. 
Parlâmento dışı muhalefetin, Meclisin itiba
rını yok etmek için elinden geleni yaktığı bir 

21 . 1 . 1971 O : 1 

sırada, bir kısım arkadaşlarımız da, teessüs 
etmiş usulleri ayaklar altına almak, yok etmek 
suretiyle bunlara yardımcı olmak gayreti içeri
sinde bulunmaktadırlar. 

Yarın, daha az önemi haiz, hattâ bir çoğu
nuzun kanaatimce hiç önemli görmiyecelkleri 
bir önergenin takdimen diğer önergelere sırası
nı değiştirmek suretiyle, takdimen görüşülme
sini, bir başjka arkadaşımızın istemiyeceğini na
sıl temin edersiniz? Böyle bir ahvâlde çoğun
luk grupundan gelen böyle bir teklifin her za
man için kabul edileceği muhakkak değil mi
dir? Bu şartlar altında muhalefet kanatların
dan verilmiş olan önergelerin, görüşülmesi is-
tjenımiyen önergelerin daimi surette.. 

MESUT HULK1 ÖNÜR (Çanakkale) — Mu
halefet değil mi? 

ALİ İHSAN BALIM (İsparta) — Güven 
Partisi muhalefet değil mi? 

C. H. P. GRUPU ADINA YUSUF ZİYA 
YAĞCI (Devamla) — Müsaade buyurun efen
dim, «görüşülmesini istemediğiniz önergelerin» 
diyorum beyefendi, konuşmama dikkat edin. 
Galiba arkadaşlar size, bu kürsüden bdr kıs
mınıza, Türkçe öğretmek mecburiyetimde kala
cağım. 

BAŞKAN — Sayın Yağcı lütfen efendim 
konuşmanıza dönünüz. 

Hatibin sözlerini kesmeyin, müdahale etme
yin arkadaşlar, çok istirham ediyorum. 

C. H. P. GRUPU ADINA YUSUF ZİYA 
YAĞCI (Devamla) — Gidin, ilkokula kaydolun 
ve gramer dersi görün. «Görüşülmesini isteme
diğiniz önergelerin» dedim.. 

BAŞKAN — Çok istirham ediyorum yeri
nizden müdahale etmeyin, böyle bir usulümüz 
yok, sözlerini kesmeyiniz arkadaşlar. 

Buyurun Sayın Yağcı. 
C. H. P. GRUPU ADINA YUSUF ZİYA 

YAĞCI (Devamla) — Muhalefet kanadından 
gelmiş ve fakat iktiidar çoğunluğunun, çoğun
luk kanadının görüşülmesini istemediği bdr 
önergenin, o usul ittihaz edilirse, her zaman 
için geriye atılması mümkün müdür, değil mi
dir? Elbette ki, mümkündür. Böyle bir usulü 
ittihaz etmlek suretiyle, nasıl olur da Meclisin 
murakabe sistemine engel olur veyahut bir mil
letvekilinin, muhalefet kanadından da olsa, bir 
miUet^eMMnin murakabe imkânlarını nasıl olur, 
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Anayasanın teminatı altındaki, içtüzüğün te
minatı altındaki muraJkajbe imkânlarını nasıl 
olur da kısıtlarsınız? Buna hakkınız yoktur 
arkadaşlar, bu doğru değildir. Sayın Vefa Ta
nır arkadaşım, kendisine ait bir önerge olduğu 
için, böyle bir önerge vermek suretiyle öne 
alınmasını istemiştir. Fakat öyle zannediyorum 
ki, bu önergenin kabulü ile teessüs edecek bir 
nizaım, bir usul, yarın kendisinin çok daha 
önemli düğer önergelerinin görüşülmesinle im
kân vermemek için Adalet Partisi kanadı ta
rafımdan istismar edilecektir. 

Bu bakımdan, bu ciheti düşünmeden eğer 
Ibu önergeyi vermişse Sayın Tanır arkadaşım, 
önergesini gieri alması iktiza eder, aksi tak
dirde bu önergesiyle muhalefete büyük bir 
kötülük yapacaktır. Saygılar sunarım. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Vefa Tanırin önerge
sini oylarınıza... 

KEMAL DEMİR (Bolu) — Bir önergemiz 
var, geliyor Sayın Başkanım müsaade ederse
niz? 

BAŞKAN — Bir önerge bulunduğunu ifa
de ettiler efendim. (A. P. sıralarından gürül
tüler.) 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Çanakkale) — Oy
lama sırasında başka birşey okunmaz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Okutuyorum efendim. 

iSayın Başkanlığa 
21 nci sıradaki önergenin, gelecek hafta ilk 

sırada görüşülmesi hususunu istirham ederim. 
'Saygılarımla. 

Burdur 
Nâdir Yavuzkan 

BAŞKAN — Yanılmıyorsam 21 nci sırada
ki önerge, deminden beri bahsi edilen ve Sayın 
Vefa Tanır'a aidolan önergedir. Gelecek.. 

KEMAL DEMİR (Bolu) — Eğer müsaade 
ederseniz önerge üzerinde konuşmak (işitiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Demir. (A. P. 
sıralarından gürültüler.) 

KEMAL BAĞCIOĞ-LU (Çanakkale) — Bu 
doğru değil, önerge oylaması sırasında söz ver-
ımek mlümkiin değil, yeni usuller çıkarıyorsunuz. 

(KEMAL DEMİR (Bolu) — Değerli arka
daşlarım, beni sükûnetle dinlemenizi rica ede
ceğim. 
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Gençlik olayları ile ilgili bir genel görüş
meyi, heyecan gösteren arkadaşlarımdan daha 
fazla bir arzu ile biz görüşmek isteriz. 

Biz, meseleyi aceleye getirmiş olmanızın 
karşısındayız. 

SALÎH AYGÜN (Amasya) — Aceleye ge
tiren biz değiliz kardeşim. 

KEMAL DEMİR (Bıolu) — Hiç heyecan
lanmadan, lütfen sükûnetle dinleyiniz. 

Bu çatının altında çeşitli meseleleri, en zor 
meseleleri en ağır şartlar içerisinde halletmek 
zorundayız. Perşembe günlerini denetleime için 
ayırdığımız bir zamanda, çok önemli bir mese
leyi, daha 21 nci sırada bulunan bir meseleyi, 
yani kendisinden önce 21 tane meselenin görü
şülmesinden sonra görüşülecek 20 meselenin gö
rüşülmesinden sonra görüşülmesi gereken bir 
meseleyi bir önerge ile, o önerge adına konu
şacak olan arkadaşımızın dahi bugün görüşüle
ceğinden haberi olmiadan görüştürmek istiyor
sunuz. 

Neyi sağlamak istiyorsunuz bununla? Ger
çekten meselenin burada görüşülüp derinliği
ne eleştirilmesini mi istiyorsunuz, yoksa hazır
lıksız, onun görüşüleceğini bilmeden ona ha
zırlanan, o önerge üzerinde hazırlanmış olan 
arkadaşlarımızın burada bulunmadığı, bulunma
ması imkânı olan bir anda görüşülmesi için: is
tical mi gösteriyorsunuz, bunu ayırmak zordur. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Gecik
tirmek istiyorlar. 

KEMAL DEMİR (Devamla) — Gerçekten 
siz bu önergenin görüşülmesini istiyorsanız; 
gerçekten gençlik olaylarının burada enline bo
yuna eleştirilmesini istiyorsanız biz hazırız bu
na. Bu önergelerin çoğu bizim tarafımızdan ve
rilmiştir, çoğu muhalefet kanadından verilmiş
tir. Muhalefet kanadından verilmiş olması de
mek, muhalefet kanadının, bu önergelerle belir
tilen konuların burada derinliğine, genişliğine 
konuşulmasını istemesi demektir. (A. P. sırala
rından «Tamam» sesleri.) 

Tamam diyen arkadaşlarıma birşey hatırla
tırım. Meclis Riyaseti bir gündem hazırlar, bu 
gündem her birleşimde değişir, Perşembe günü 
için denetlemeye ayrılmış birgün olduğundan 
ötürü ayrı bir gündem vardır, sabahleyin Mec
lise devam eden arkadaşlarımın yaptığı gibi, 
biz de o günkü gündemi alır okuruz, 1 nci sı-
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rada, 2 noi sırada, 3 noii sırada ne vıardır baka
rız, 1 nci, 2 noi sıradakiler bitelhilir, acaba 
3 ncüye sıra gelir mi düşünürüz, ona göre ha
zırlanırız. 21 nci sırada bulunan bir önemli ko
nuyu, eğer Meclis, bir önerge ile hemen o gün 
görüşülmek üzene gündeme almak istiyorsa, 
beni bağışlayınız, bunda o meseleyi biran önce 
görüşme arzusundan öteye, acaba bu önergeyi 
verenler veya bu önergeyi savunanlar hazırlık
sız olarak naisıl yakalanabilirler diye bir dü
şüncenin yattığını, müsaade buyurunuz, kabul 
etmek zorundayım. Hele bu ısrarınız karşısında 
kabul etmek zorundayım. 

Beni tanıyan arkadaşlarım, eğer ben bu
nu kabul ediyorsam, gerçekten bunun bir be
lirtisinin ortada olduğunu hissetmeleri, anla
maları gerekir. 

Önerge sahibi diyor ki; «önümüzdeki hafta 
görüşülsün, 21 nci sırada 'buna kolayca zaman 
gelmez, sıra gelmez, çok uzun süre sonra bunun 
görüşülmesi mümkün olabilir. Bir dahaki hafta 
görüşülmek üzere almism». İktidar kanadı ısrar 
ediyor; «Hayır, şimdi görüşülsün.» diye. Ne 
anlamı var bunun? 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Başkan söy
ledi Başkan. 

KEMAL DEMİR (Devamla) — «Başkan 
söyledi» diyen arkadaşlarıma rica ediyorum. 
hatırlatıyorum; ıbir önerge veriyoruz, verdiğimiz 
önergede diyoruz ki; 21 nci sırada bulunan 
konu 1 nci sıraya alınsın, ama önümüzd'eki 
hafta görüşülsün. Nasıl usul diye ayağa kalkı
yorlar.. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Çanakkale) — Baş
kan kalktı, biz kalkmadık. 

KEMAL DEMİR (Devamla) — Gayet nor
mal bir usul. Bu Mecliste çalıdan herkes, de
ğerli arkadaşlarım kadar usulleri biliyor. 

Reddedersiniz 1 nci önergeyi, kabul 'eder
siniz 2 noi önergeyi, Yüce Meclisin iradesi te
celli etmiş olur; önümüzdeki hafta gündemin 
1 nci sırasına konur. Yalnız usulleri »iz mi 
biliyorsunuz ve Sayın Başkanın bana söz ver
mesini yadırgıyorsunuz. Verilmiş olan önerge 
oylanmak üzere olan konu ile ilgilidir. O ko
nu oylanıp karara bağlandıktan sonra bir ilâve 
izharını istiyen bizim önergemizin oylanması 
mümkün müdür? Elbette Başkan bana söz vere
cekti. Yani bu çatının altında müsaade ediniz, 

I bu çatının altında meseleleri his plânından öte
ye iyi niyetle, karşılıklı, meselede kasdedilen 
noktaya gelebilmek arzusuyla halletmeye ça
lışalım. Aksi takdirde, meseleleri zorlama yo
lunda halletmeye giderseniz içtüzüğün bize ta
nıdığı hakları kullanırız. (A. P. sıralarından 
«(kullanın, kullanın» sesleri.) Bunları istemiyo
rum, ama kullanırız. Kullanırız, bunları kullan
dığımız zaman da size şunu söyleriz: «Biz, bu
rada görüşülmesi istenen meseleleri karşılıklı 
anlayış içerisinde görüşürüz, muhalefet olarak 
görüşümüzü söyleriz, gündem sırasında bir de
ğişiklik yaptığınız zaman bu değişiklik, gerçek
ten haklı sebeplere dayanmıyorsa onun karşı
sına çıkarız, çoğunluğumuz vardır, bunu ka
bul ederiz diye düşünürseniz o zaman çoğun
luğunuzla buraya gelin ve gereğini yapın de
riz, o zaman çoğunluğunuzla burada faulünün ve 
gereğini yapın deriz. Fakat biz, bizimle beraber 
sağladığınız Meclis çoğunluğu içerisinde hak
sız yere her istediğinizi yaptırmak imkânını 
size vermeyiz.» (0. H. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar). 

MESUT HULKi ÖNÜR (Çanakkale) — Si
zin istemediğiniz şeyler olmıyacak. 

KEMAL DEMİR (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım; ben böyle bir konuda huzurunu
za çDkmak istemezdim, onu da söyliyeceğim, 
böyle bir konuda karşınıza çıkmak istemezdim. 
Meseleleri, Meclis açıldığından beri bu dönem
de değerli yönetici arkadaşlarımızla beraber 
Parlâmentonun görev anlayışına yaraşır bir şe
kilde yapmaya gayret sarfediyoruz. Fakat siz 
bunu bir tarafından sarsmaya başlarsanız, o 
zaman öbür tarafı da mutlak sarsılır. 

Değerli arkadaşlarım, bu mesele üzerinde 
daha fazla söylemek istemiyorum. Meseleyi, 
şöyle özetliyerek bütireceğim. Bir önerce ve
rilmiştir, bu önerge burada gençlik olaylarının 
konuşulmasını istemektedir. Bu önerce muha
lefet tarafından verilmiştir. Bu önergeye ben
zer başka önergeler de vardır, onlar da konu
şulacaktır. önergenin sırası 21 nci Biradadır. 
önerge üzerinde hazırlanmış olan arkadaşları
mız daha bunun 3 - 4 hafta sonra görüşüldbii-
leoeğini düşünmektedirler, bir kısmı burada 
yoktur bile. G-rupumuz adına konuşacak arka
daşımın dahi burada bulunmama ihtimali var-

I dır. Şimdi, siz bizim gibi, gerçekten gençlik 
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olaylarına eğilmek istiyorsanız, gençlik olay
larını anlamak istiyorsanız, bizim gibi sırasını 
-beklersiniz.. 

MESUT HULKİ ÖNÜR (Çanakkale) — Si-
zin gibi anlayamadık. 

KEMAL DEMİR (Devamla) — Anlayamaz
ısınız, ama anlatmaya çalışırız biz size, anlatı
rız da. Anlama kabiliyeti olanlara anlatırız. 
(A. P. sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Devam buyurun, Sayın Demir. 
KEMAL DEMİR (Devamla) — Devam ede

ceğim Sayın Başkan, sükûnet bulmalarını bek
liyorum. 

Ya meseleleri beraberce oturmak ve konuş
mak imkânını vıerirseniz, o zaman en azından 
Ibir (hafta isonra Perşembe günü yine genel de
netlemeye açılmıştır... 

MESUT HULKİ ÖNÜR (Çanakkale) — 
Yahu me susturuyorsunuz, Ibu 'adama karşı 
bizi?.. 

KEMAL DEMİR (Devamla) — Arkadaşımı 
terbiyeye davet ©derim. 

HESUT HULKİ ÖNÜR (Çanakkale) — Biz 
de islizi terbiyeye davet ederiz. 

KEMAL DEMİR (Devamla) — Terbiyeye 
davet ederim. Oturduğunuz sıralar, oturulmaya 
lâyık olan sıralardır. 

YAKUP ÇAĞLAYAN (Çorum) — Biz lâ
yık değil miyiz?.. (0. H. P. 'sıralarından (gürül
tüler). 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayınız ve mü
dahale letmeyiniz arkadaşlar. 

KEMAL DEMİR (Devamla) — Ya gerçek
ten bu (konulan görüşmek istiyorsanız değerli 
arkadaşlarım, sevgili arkadaşlarım, [gerçekten 
bu konuları görüşmeye değer veriyorsanız, o 
zaman gereğini lolduğu gM kabul edersiniz, bak 
verirsiniz, önümüzdeki Perşembe igünü denetle
meye ayrılmış (bir gündür, ıo gün geliriz, bu ko
nu üzerinde (hazırlık yapmış olan arkadaşları
mız bulunur, Ihazırhkları istikametinde konuş
malarını yaparlar, böylece meselenin derin
liğine, o mesele üzerinde çalışmış olan arkadaş
larımızın görüşlerini de dinledikten sonra ine
riz ve Meclis olarak her karan verme imkâ
nına, gücüne, yetkisine salbibolan Meclis ola
rak kararımızı veririz, ondan sonra mesele böy
lece bitmiş olur. Yok, bugün Ibu önergeyi oy-
latmak ve bugün 21 nci maddede yer almış 

bulunan gençlik olayları ile ilgili konuyu ha
zırlıksız kabul ettiğiniz bir anda geçiştireniniz 
düşüncesiyle değiştirmeye sevketimek yolunu 
tutarsanız, üzülerek 'arz lediyoruım, ıgerçekten 
üzülerek arz ediyorum, o zaman İçtüzüğün bize 
verdiği ihakkı kullanırız ve size deriz ki; ço
ğunluk olarak yapmayı düşündüğünüzü gerçek 
çoğunluğunuzu buraya getirerek yapımız, o m-
man onun karşısında boynumuz eğiktir. 

Teşekkür ederim. (C. H. P. sıralarından al
kışlar) . 

TURHAN PEYZtOĞLU (Kayseri) — Söz 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — Ne hakkında, Sayın Feyzioğlu?. 
TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Sayın 

Kemal Demir veya (Sayın Nadir Yavuzkan'm 
önergesi ile ilgili (söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, efendim. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Sa
yın Başkan, çok değerli arkadaşlarım; 

Bu müzakere başladığı dakikalarda maalesef 
toaşka bir işle meşgul idim ve arkadaşlarımdaın 
ancak dinliyebiMim. Görüyorum M, çok bü
yük bir yanlış anlama içine ğidebiliyoruz. Be
nim istirhamım; meseleyi bir hiıssî mesele ol
maktan çıkarıp aklın yolunda beraberce mü
talâa etmeye çalışma dileğinden ibaret olacak
tır. 

Bana nakledildiğine göre, memleketimizi 
bugün çok işgal etmekte olan Wr meseleyle il
gili önergenin, ki buna benzer önergeler muh
telif partilere mensup arkadaşlarımız tarafın
dan verilmiştir, iktidar partisi grupu mensup
ları tarafından, C. H. P. Grupu mensupları ta
rafından verilmiş benzer mahiyette önergeler 
vardır ve akıl şunu emreder ki, bu meseleler 
daha evvelki tatbikatımıza uygun olarak ben
zerlikleri itibariyle müştereken ve ayını günde 
konuşulsun, yani muhtelif önerge sahipleri 
önergelerini izah ettikten sonra birleştirilerek 
konuşulması düşünülebilir. Meselâ, Sayın Hay
rettim Uysal'ın da, yanılmıyorsam bir önerge
si vardır, Sayın Çetin Yılmaz ile birlikte genç
lik konularında verdikleri bir önerge vardır, 
yalnız bizimki bir genel görüşmedir, belki o ba
kımdan birleşmez. Başka bir C. H. P. li arka
daşımızın genel görüşme önergesi vardır, bu 
komıu üzerinde. Bir bağımsız milletvekili arka
daşımızın önergesi vardır. Antalya Milletvekili 
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llhöan ÂtaÖv arkadaşımızın araştırma olduğu 
iiçin birleşmeli mümikün olmıyan önergesi var-
*dır, fakat başka mületvekilleriniin de, şu anda 
rgiindemi tamatfıiyle tetkik etmediğim için belki 
doksan söyHyebdlirim, fakat Başkanlık incele-
yöbüiD, gruplar inceleyebilirler, irtibatlı öner-
igeler vardır. Konunun ehemmiyeti meydanda. 
&* "konunun ehemmiyetimden bahsetmek şüphe
miz diğer konuların ehemmiyetini de görmemek 
anlamına gelmez. Nitekim, Sayın Yaşar Akar
ın, fiyat artışları ve hayat pahalılığı ile ilgili 
önergesine tamamiyle benzer mahiyette bir 
önergeyi de grupumuz adına Sayın Nebil Ok
tay, Sayın Vefa Tanır vermişlerdir, o da gün
demin 7 nci sırasındadır, yani 3 ncü sırada
ki hayat pahalılığı önergesi konuşulursa, biz 
tevhiden konuşulmasını, birleştirilerek konu
şulmasını ve kendi önergemizin de beraber in
celenmesini talebedeceğiz. O konu da ehemmi
yetidir, o mevzuda da bir araştırma önergesi 
vermişiz, yani bunum önemi konusunda 0. H. P. 
îidma veya. şahsı adına konuşmuş olan C.H.F. li 
•'arkadaşıısin belirttiği görüşlere de katılıyorum. 
•hayat $&ahalılğı da çok önemli bir konu, fakat 
bu gençlik sorunlariyle iügüli önergenin önce-
5iMe konuşulması teklifi Vefa Tanır arkada
şımız tarafından geçen yıl Başkanlığa takdim 
edilmişti, daha bu kadar insan ölmeden, hâdi
seler vehameti arz etmeden. Bu önerge birçoik 
defalar tekrarlanmıştır, öne alımsın, öne alın
sın, bu memleketin hayati bir konusudur, bir
an evvel Meclis bu mevzu üzerinde eğilsin ar
zusu, bgünün şartları içerisinde öne sürülmüş 
bir arzu değildir. Riyaset Divanının arşivlerine, 
önergeler dosyasına bakılırsa görülecektir ki, 
takdimen görüşülme önergemiz, ta geçen yıl
dan beri sırasını bekler ve gruplararasında bu 
mevzuda geçen toplantı yılında temaslar ya-
;pılma$ti. 

Şimdi, arkadaşlar, işim esasına gelince; Sa
yın Tanır arkadaşım önergesini izah ederken 
öne alınsın, ama simidi konuşulsun noktasında 
ısrar etmemiştir. Israr etmemekte haklı idi. 
Çünkü, sözcü olarak bu mevzuda konuşacak 
olan arkadaşlarımız, grupları adına konuşacak 
arkadaşlarımız, Sayın Kemal Demir'in ifade et
tiği ve sanıyorum sayın A. P. Grupu yönetici
lerinin de gruplararası ferdi temaslarda ifade 
buyurdukları gibi, hazır olmıyabilir, salonda 

bulunmayabilir. Bu itibarla bir önergeyi öne 
alıp, hemen o anda konuşulsun demenin bugün 
ve âtide içinden çıkılmaz birtakım güçlüklere 
bizi sürüklemesi ihtimali vardır. Bana intikal 
eden doğru ise, çok muhterem A. P. li grup 
yöneticileri, bu önerge gündeme alınsın, ama 
sözcümüz hazır olsun, sizin sözcünüz hazır ol
sun, diğer gruplar hazır olsun, haftaya görü
şülsün, araştırmalara tahsis edilen günde, 
arzusunu başlangıçta ifade etmişlerdir. Sayın 
Başkan bir önergenin tavzihi mahiyetinde veya 
şartlı olarak oylamanın güç olacağını ifade 
buyurduğu içindir M, değerli Başkanımızın 
bir hukukî açıdan ortaya koydukları bu itiraz 
üzerine haftaya görüşülme yerine derhal gö
rüşülme durumu tahaddüs etmiştir. Yoksa, ne 
önerge sahibinin, ne A. P. G-rupu yöneticileri
nin kafasında bidayette, hemen konuşulsun 
fikri mevcut değildi ve Sayın Kemal Demir de 
burada çok haklı olarak, haftaya görüşülmesi 
ancak kabul edilebilir, buyurduğuna göre, işin 
esasında, anladığım kadariyle, ittifak vardır. 
Yani önerge gündeme alınsa dahi bugün görü
şülmesi mahzurludur, bu mahzur bu önerge 
için varittir, fakat bundan aonra bir önergeyi 
diğer gruplar hazır olmadan hemen görüştü
rüp, geçiştirmek, sözcüsü tesadüfen o gün seya
hatte iken, burada değilken, haberi yokken 
gıyabında, hatta önerge sahibinin gıyabında 
öne alıp görüştürmek gibi birtakım suiistimal
lere de yol açabileceği düşüncesiyle öne alın
dığından Yüce Meclis haberdar olsun, onun 
konuşulacağını bilerek buraya milletvekilleri. 
gelsinler, takfbetisinler, ilgi duysunlar. Nere
sinden bakarsanız bakınız ilk intiba, doğru1 

olan intiba idi. Yani, her üç grupun ittifak et
tikleri, gündeme alınsa dahi haftaya konuşul
sun noktad nazarı, doğru noktai nazardır. Bu 
itibarla ben istirham ediyorum sayın Başkan
dan, bu mevzuu siyasi bakımdan biraz evvel 
şıahidoHduğumuız fırtınalı mecraya dökmeksizin 
hukukî bir mecraya dökelim, önergeyi geri al
mak meseleyi halledtyorsa, yeni bir önerge tak
dim etmek meseleyi hallediyorsa, bunu şartlı 
diye telâkki buyurmadan lütfen oylasmla-r, 
gündeme alınsın, fakat haftaya görüşülsün, ya
hut gelecek haftanın gündeminin başına kon
ması oylansın. Bu bir şartlı oylama mahiyeti 
taşımaz. Bu önergenin gelecek hafta başında 
konuşulması hususunum oylanması hatıra gele-
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TüMir, ya da önergenin oylanması saati, zamanı 
ıo şekilde seçilir M, oylandığı zaman gündeme 
alınmış, başa. geçmiş olur, ama derhal Meclis 
(gelecek haftaya kadar ara vereceği için, mıese-
lâ celsenin sonunda ^oylanması suretiyle me
sele halledilebilir. Bu hususta bir kolaylık sağ
lamalarını rica ediyorum. Görüyorum ki, çok 
(tecrübeli BajşkamveMli arkadaşımız Sayın Nu
rettin Ok söz istemektedirler. Esasta anlaştığı
mızı zannediyorum. Yani, bu önergenin önce 
konuşulmasında memleket için fayda vardır. 
Bu önerge derken, münhasıran bu önergeyi de 
kastetmiyorum; A. P. Grupuma mensup, O. H. 
P. Grupuna mensup diğer arkadaşlarımızın) 
verdikleri çok önemli olan, bu gençlik olayia-
riyle ilgili önergelerle birleşmesi mümkün olan 
önergeleri birleştirerek konuşalım, bu hayati 
dâva üzerinıe Meclis olarak eğilelim. Bir yıl 
geçti üzerinden ve bu gecikme yüzünden çok 
şey kaybetti Türkiye, arkadaşlar. Bu önerge
nin tarihine bakınız, üzerinden çok zaman geç
ti. Bunun hukukî yolunu bulalım, arkadaşlar. 
Gerekiyorsa şu önergeler geri alınabilir ve bu
günkü çalışmalarımız sona ererken verilecek bir 
önerge oylanır, bugünkü birleşimin sonunda 
bir önergenin oylanması suretiyle gelecek Çar
şamba günü başında bu iş konuşulur. Eğer 
ıbunu temin hususunda grupların ittifakı varsa 
- ki olduğunu zannediyorum - biz ve Kemal De
nilir arkadaşımız önergelerimizi şimndilik geri 
alırız, yalnız celse dağılırken oylanmak üzere 
sayın Başkana bir önerge takdim ederiz, oy
lanır ve gelecek Çarşamba günü hepimiz söz
cülerimizle meselenin konuşulacağını bilerek 
geliriz. Bu yola gidilmesini istirham ediyorum. 
Bu suretle, çoğunluk vardır, yoktur diye beş 
kişinin ayağa kalkması suretiyle şu anda Mec
lisi çalışmaz hale getirmek gibi durumlara da 
ısebebdyet verilmemiş olur. Ben, İktidar PartiM1 

Grupu yöneticilerinden de bu mevzuda anlayış 
Ibekliyoruım. 

Teşekkür ederim. 

NURETTİN OK (Çankırı) — Usul hakkında 
ısıöz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Ok. 

NURETTİN OK (Çankırı) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; usul hakkında söz al
mamın meseleye belki vuzuh getirir ümidi içe

risinde gereMi olduğuna inandım. Bu sebeple 
söz aldım. 

Haddizatında vücut bulan olay, Meclis İç
tüzüğümün 89 ncu maddesi uyarınca bir arka
daşımın gündemde mevcut maddeler arasında 
takdim, tehir teklifi olarak ortaya çıkmış ve 
(bunu takibeden müzakerede içtüzük gereğince 
iki lehte, iki aleyhte arkadaşımız konuştuktan 
Sonra verilen önergenin oya sunulması gerekti
ği bir anda mesele belki Meclisin tüm iradesini 
tecelli ettirebilecek kabiliyette olmadığı gö
rüntüsü içerisinde başka bir önerge üLe önlen
miş bulunmaya doğru yol almıştır. Aslında 
(birinci usulsüzlük burada bahis konusu olmuş
tur. 

Bir kere bir milletvekiline, mevcut gün
demde her zaman için takdim, tehir teklifi bir 
hak olarak ona verilmiş bulunmaktadır. Bu 
sebeple verilmiş olan hakkını milletvekili kul
landığı anda İçtüzük uyarınca iki lehte, iki 
aleyhte konuşmacı konuşmasını yapar, so
nunda mesele oyla halledilmesi gereken bir me
sele ise,işari oyla halledilir, fakat önergeyi 
veren arkadaşım, verdiği önergenin kendi kay
dettiği anlam ve mânayı tüm olarak yan-
ısıtmadığı düşüncelsi içerisinde, bilâhara bir 
değişik yola sopmak istemiştir. Demek ki, 
vermiş olduğu önerge kendi iradesini, arzu
sunu tam mânasiyls yansıtmamaktadır, işte me
sele usulsüzlük zincirleri buradan doğmuş
tur. 

Şimdi, eğer arkadaşım önergesinde İsrar 
etmiş olsaydı, meselede takdim tehir teklifi ba
his konusu olduğuna göte, neticede oya «su
nulacak ve karargir oian husus; artık, Meclisçe 
iâzımül icra mahiyet arz edecekti. Bu sebeple; 
onu takibeden önerge, Sayın Başkan tarafın
dan ilk plânda şartlı bir önerge mahiyetin
de tavsif edilmiş olduğu cihetle, oya konulamı-
yacağı işaret edilmiş, fakat sonunda bu ifadesine 
rağmen üzerinde âdeta müzakere açılacak bir 
safhaya ulaşmıştır. Şimdi tabiî meseleleri bu 
usulsüzlükler içerisinde mütalâa ettikten son 
ra, yine müzakereden çıkan neticeyi kapsar 
mahiyette, aslında Meclisin tüm iradesi neye 

. inkılâbedecek, onu bulmaya mâtûf bir hal ça
resini de teklif etmeye çalışacağım. 

Bir kere, elimizdeki gündem, bugün tatbjki 
mümkün olabilecek gündemdir, Birinci sıra-
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'Han 84 3föü sıraya kadar bugünün günde-
-Tmidir-. ^inaeanîeyh, bu gündem dâhilinde 
-to/H^üğün 89 ncu maddesine göre her millet-
'VÖkili arkadaşımızın takdim tehir teklifi yap
ması mümkün olabilir, takdim tehir teklifi, 
asıl meseleye takaddüm ederek Yüce Mecli
sin oyu ile halledilir, 

Bu meselede böyle bir teklif varit oldu
ğuna göre, şimdi Yüce "Meclisin oyuna ikti
fan etiği anda, artık genel görüşme bu, genç
l ik olayları üzerinden cereyan edecektir. Ama 
-anlaşılıyor ki, Meclisin Heyeti Umumiyesi bu 
: meselce çok önem atfetmekle (beraber, bu 
igüfe değil de daha hazırlıklı olabileceği bir 
%aşka günde görüşmeyi arzu etmektedir. O 
halde buna bir çare bulabilmek için evvele
mirde arkadaşımın, Sayın Vefa Tanır'ın ver
miş olduğu önergeyi geri alması gerekir, bir. 
Sayın Nadir Yavuzkan'm vermiş olduğu ve 
esasen oylaması mümkün olmıyacak önergeyi 
geri alması lâzım, iki. Buna göre gündemin 
S mcü sırasında mevcut Samsun Milletvekili 
Yaşar Akal'm, fiyat artışlarını önlemeye mâ-
%uf Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi hakkında müzakere bugün cereyan eder. 
Mealisin murakalbesini düzenliyerek bir mah
sus gündem hazırlanmış olduğuna göre, bu 
flaahsus gündem de gelecek hafta tekrar yü-
lürlüğe gireceğine göre, bu Meclis araştırması 
Ibugün bitirüebilirse, bugün müzakere burada 
İkesilir ve gelecek bu murakabe celsesinde, ge-
-ledek Perşemlbe günü, Sayın Vefa Tanır öner
gesini o gün tekrar verir, önerge Yüce Mec
lisçe kabul edildiği takdirde, o zaman ge
nel görüşme o andan itibaren cereyan eder. 
Şayet bulgun yapılan Meclis araştırması ne
ticeye ulaşmazsa, Perşemlbe günü müzakere 
muayyen bir noktada, bitirilir, çünkü epey 
asamanımiz var, o zaman bitirilir, onu taki-
foeden maddeye, 4 ncü maddeye geçeceğimiz 
^sırada, Sayın Vefa Tanır önergesini Başkan
lığa verir, Yüce Heyetiniz önergeyi kalbul eder 
we gelecek hafta genel görüşmeye geçebiliriz. 

Bunun, usulü yoldan hal imkanına bağla-
nalbiloeği nokta budur. Bunu belirtmek Yüce 
Meclise bu noktadan faydalı olabilmek için 
huzurunuzu işgal ettim, teşekkür ederim. A. P. 
sıralarından alkışlar.) 

VEFA TANIR (Konya) — Sayın Başkan, 
mülsaade ederseniz önergemi geri alacağım, fa

kat lütfen bendenize «Jöz veriniz. İsterseniz bu
radan konuşayım, isterseniz (kürsüden konuşa
yım. 

BAŞKAN — Nasıl isterseniz efendim. 
VEFA TANIR (Konya) — Kürsüden ko

nuşayım efendim. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Tanır. 
VEFA TANIR (Konya) — Muhterem ar

kadaşlarım ; 
Meclisin kıymetli dakikalarını şu ana kadar 

işgal eden bu önergeyi ben, bugün vermedim. 
önergeye itiraz eden idareciler; lütfen günde
mi de takibetmeyi birazcık vazife bilsinler. 

Ben bu önergemi, zannederim dosyada bu
na benzer bir iki önergem olacak, geçen sene 
grup idarecileriyle konuşarak verdim. Daha ev» 
vel, Sayın Orhan Eren'e, Sayın Sabri Keskin'e 
on gün evvel haber verdim. Zannederim 0. H. 
P. yöneticilerine de o zaman danışmıştım, arka
daşlarım; «Bugün önergeyi verirseniz, aleyhte 
oy kullanırız, ama biz bunu gruplarımızda ko
nuşuyoruz, haftaya verirseniz, on gün sonra ve
rirseniz lehte oy kullanırız.» dedikleri zaman 
vermiştim, dosyada beklemişti, ancak bugün 
oya arz edilme imkânım bulmuştu. 

Bu kadar fırtına koparan bu önergemin bu
gün verildiği anlaşılmasın aziz arkadaşlarını. 
Bunu bilin, ben müzakerenin, münakaşanın de
vamını istemiyorum, önergemi geri alıyorum. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım Meclisi
mizin eski ve çok değerli başkanlarından Sayın 
Nurettin Ok'u, derin bir hulûsla ve istifadeyle 
dinledim. 

Bu muameleler içinde başından beri bir 
usulsüzlük bulunmadığı inancımı korumakta
yım. Şöyle ki; 

Sayın Vefa Tanır, bahsi edilen önergesinin 
öncelikle ve birinci sıraya alınmak suretiyle bu
gün görüşülmesini mutazammm bir önerge ver
mişlerdi. Bunu açıklamak ve bunun lehinde ko
nuşmak için geldikleri kürsüden ayrılacakları 
sırada; önergesinin mahiyetini değiştiren, 
amacını değiştiren bir beyanda bulundular. Ben, 
şartlı bir şekilde önergenin oya sunulamıyacağı 
hukukî anlayışında ve görüşünde olduğumu 
söyledim, ki bu görüşümü de muhafaza etmek
teyim, ama Sayın Tanır, bu tavzihten, bu de
ğişikliği tazamun eden değişiklikten sonra, 
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önergelerini geri aldıklarını beyan etmedikleri 
içindir ki, Sayın Tanır'ın önergesini muhafaza 
ettim, muamelede tuttum. 

Sayın Nadir Yavuzkan'ın önergesinin verili
şine, onunla ilgili bir müzakere açılışına gelin
ce; 

Ben, geri alınmadığı için işlemde tutmaya ve 
sonuçlandırmaya mecbur olduğum Sayın Tanır'
ın önergesini oya sunuyorum demedim. Bunu he
nüz telâffuz etmemiştim. Sayın Vefa Tanır'm 
dedim, bu esnada bir başka önerge aidim. Bu 
önerge de tıpkı Sayın Vefa Tanır'ın şifahi ar
zuları istikametinde idi. Bunu da, bir şartı mu-
tazammm bulunduğu için, oya koymama imkân 
yoktu ve nitekim koymıyacağım. Ama Yüce 
Kurulunuzun aydınlanmasını sağlamak ama-
ciyle bir usul tartışması açtım. Bütün mesele 
bundan ibarettir. 

Şimdi, Sayın Vefa Tanır... 

NADİR YAVUZKAN (Burdur) — Sayın 
Başkan, önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Siz de önergenizi geri alıyor
sunuz. Esasen şartlı olduğu için muameleye koy-
mıyacaktım. 

Sayın Vefa Tanır ve Sayın Yavuzkan, öner
gelerini geri almışlardır. 

Şimdi, gündemimize devam ediyoruz. 

8. — Samsun Milletvekili Yaşar Ahal'ın, pi
yasadaki fiyat artışlarını önlemek ve hayat pa
halılığına bir çare bulmak maksadiyle Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştır
ması yapılmasına dair önergesi (10/11) 

9. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay ve iki arkadaşının, hayat pahalılığını ön
lemek için alınması gerekli kanuni, idari, iktisa
di ve malî tedbirleri inceleyip tesbit etmek 
üzere, Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/12) 

BAŞKAN — Gündemimizin 3 ncü sırasında 
kayıtlı, Samsun Milletvekili Sayın Yaşar Akar
ın, «piyasadaki fiyat artışlarını önlemek ve ha
yat pahalılığına bir çare bulmak maksadiyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması yapılmasına» dair önergesinin görü
şülmesine geçiyoruz, 

Önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Ülkemizin çözüm, bekliyen yüzderoe sorunu 
arasında, halkın günlük yaşantısı ile ilişkili 
olanları büyük önem taşırlar. 

Onun içindir ki, iktidarlar ve tüm meclisler 
çabalarını her şeyden çok kişiyi insanlık: onuru
na yaraşır bir hayat düzeyine eriştirmek için 
harcamak zorundadırlar. Bunun ilk koşulu 
yurttaşın günlük geçimini sağlryaJbilmesiyle 
başlar., Eğer bir topluımda kişiler akşam olunca 
koltuğunun altına bir sıcak somun koyamıyor-
larsa, sırtlarına bir giyişi kendileri ve aileleri 
için sığınacak bir dam altı bulamııyorlarsa böy
le bir toplum bırakınız kalkınmayı, yerinde dahi 
sayamaz. 

Buğun durumumuzu bu açıldan eleştirecek 
olursak üzülerek belirtmek gerekir ki, tam bir 
çıkmazın içindeyizdir. Halkımız geçmımemekte 
bir lokma, bir hırka peşinde sele kapılmışçasına 
sürüklenmekte, tâbir gerekse sürünmektedir. 

- Mutlu bir avuç azınlığın dışında - tüm hal
kımız hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısı içinde
dir ve çoğu zaman canından bezer duruma gel
miştir, gelmektedir. 

Her ne kadar A, P. iktidarı döneminde ikti-
saden kalkındığımız ileri sürülmekte parlak 
cümleler Hükümet programını süslemekte ise 
de, bizzat A. P. iktidarı döneminde yayınlanan 
istatistiki rakamlar özellikle Devlet İstatistik 
Enstitüsünün rakamları bu iddiaları tam anla-
raıiyle yalanlamaktadır. 

Nitekim nüfusumuzun büyük çoğunluğunu 
meydana getiren köylümüzün gelirinde bir artış 
olmadığı aksine tütün ve pamuk üreticisi bulu
nan köylülerimizin gelirinde A. P. iktidara geç
tiğinden bu yana büyük düşmeler olduğu hal
de, köylümüzün satınaldığı mallarda % 35 şin 
üzerinde bir fiyat yükselmesi olmuştur. 

1964 ilâ 1969 arasındaki bu artış aydan aya 
değil, günden güne hem de köylünün aleyhine 
olarak değişmektedir. 

İstatistik enstitüsünün bültenlerinden aldı
ğımız şu örnekler durumu bir ölçüde anlatma
ya yeter. Aslında bu rakamlara da zaruret yok
tur şöyle bir çarşıya pazara çıkıvermek'duruımu 
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bütün açıklığı ve çeşitli örnekleriyle görmeye 
yeter. 

'örnekler : Samsun ili 

Kuru soğan 
Zeytinyağı 
Gaz yağı 
ıSaJbun 
Toz şeker 
Vita 

1964 1969.VIII. nci ay, 
67 kg/krş. 

659 kg/krş. 
73 kg/krş. 

439 kg/krş. 
275 kg/krş. 
547 kg/krş. 

183 kg/krş. 
800 kg/krş. 
100 kg/krş. 
800 kg/kr§. 
320 kg/krş. 
673 kg/krş. 

'Görülüyor ki, köylümüz artan fiyatlar yü
zünden tam bir geçim sıkıntısı içindedir. 

IBunun yanında memur ve işçilerimizin duru
mu da bundan iyi değil, aksine daha da perişan
dır. Her ne kadar memurlarımız avans adı al
tında % 10 ilâ % 15 arasında bir zam görmüş
ler ve işçilerimizin ücretleri toplu söyleşmelerle 
bir miktar artmış ise de fiyatlardaki fahiş ve 
anormal yükselişler bu küçük maaş ve ücret ar
tışlarını alıp götürmüş ve bu kısımdaki halkı
mız her gün. biraz daha geçim sıkıntısına düş
müşlerdir ve halen artan bir sekide geçim dar
lığı içindedirler. 

'Gerçekten bir memur ve işçi merkezi olan 
Ankara^dan verebileceğimiz sayısız örneklerin 
içinde Yine Devlet istatistik Enstitümüz tara
fından çıkarılan bültenden aldığımız aşağıdaki 
örnekler bu konuda kesin bilgi verecek nitelik
tedir. 

örnekler : Ankara ili - perakende fiyatlar -
Birim kuruş 

Yıllar 
1964 1969 VIII nci ay 

kg/krş. kg/krş. 

Soğan 65 
Koyun eti 767 
Kaşar peyniri 11.00 
Bakı 20.00 
Hamam 195 
Pratisyen Dr. ücreti 1333 
Berber 3.00 
Yemek tabağı 2.34 
Ev kirası 2 nci de
recedeki semtler 110.00 250.00 
Odun kömürü 66 90 

148 Halen 278 
1200 
1724 
25.71 

600 
33.00 
5.00 
5.17 

Yine görülüyor ki, fiyat artışları, Ankara 
geçinme endeksi 1964 - 1969 dönemimde % 30 
zun üzerinde hir artış göstermiş ücret ve maaş
lardaki artışı silip süpürdüğü gibi işçi memur 
ve tüm Ankara halkı tam bir geçim darlığı içine 
sürüklenmişlerdir. 

İstanbul geçinme endeksi ise % 43,9 artarak 
Türkiye'mizin hayat pahalılığı yönünden en ta
lihsiz ili halline gelmiştir. 

Bu fiyat artışı durmamakta her gün daha da 
hızlanarak artmaktadır. Görünüş odur ki, bu 
artış devam edecektir. 

Bütün bu durumlara ek olarak bir de kre
dili satış ve taksitle satış fiyatlarını düşünecek 
olursak vaziyet akıl almayacak kadar korkunç
tur. Peşin para ile alış - veriş yapma olanağına 
'sahip budunmıyan halkımız bile bile soyulmakta 
ve ezilmektedir. 

Bütün bu durumlardan daha fecî olanı iıse 
piyasadaki başıbozukluktur. Her ne kadar 2 nci 
5 yıllık plânda - ekonomide fiyat teşekkülüne 
zorunlu olmadıkça müdahale edilmiyecektir il
kesi konmuş yılık programlarda ve Hükümet 
programında bu ilke benimsenmese de bu, piya
sanın bugünkü perişan ve dar gelirli yurttaşı 
ezen haline göz yummayı gerektirmez. 

örneğin bir giyim ayakkabı bir dükkânda 
100 lira iken hemen ilki adım öteden ya 165 lira 
veya 60 liraya satılmaktadır. 

Günlük giyim ve yiyecek maddelerinde ol
duğu kadar bu değişik fiyat arz etme durumu 
temel malarda dahi vardır. Bu durum tam an-
lamiyle halkın zararına olarak her gün geliş
mekte karaborsa alabildiğine körüklenmekte
dir. 

Şimdi pek kısa olarak anlattığımız ve yüz
lerce örnek arasından bir kaçını sıraladığımız 
bu piyasa bozukluğuna, bu hayat pahalılığına 
bu halkı canından (bezdiren felâketli duruma 
bir çare bulmak ve mutlaka Meclisler olarak 
eğilmek gerekmektedir. 

Bunun için bir Meclis araştırması zorunlu
dur. Bu Meclis araştırmasiyle : 

A) Yasalarımızda bir tarama yapılarak ek
siklikler varsa tamamlanabilir. 

B) Hükümetin siyasi tercihi kesin olarak 
belli olabilir, ekonomimizi bu haliyle bekliyen 
sonuç ortaya çıkabilir. Bu halliyle Hükümet enf
lâsyonla mı kalkınmayı düşünmektedir. Baş-
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bakanın zaman zaman EzpeBİtiön deyiminden 
neyi kasdettiği -açıldığa V&avuşturulabilir. 

0) 1 nci, 2 nci plânlarda alınması öngörü
len ve yıllık plân ve programlarda alınması be
lirtilen tedbirlerin hangisinin ne ölçüde alındı
ğı veya hangi oranda eksiklikler bulunduğu su 
yüzüne çıkabilir. 

D)ı Bütün bunlarla birlikte üretici ve tüke
tici ilişkilerinin neler olması gerektiği açıklıkla 
belli olabilir. 

Bütün bu saydıklarımızın yanında araştırma 
sonucu halkın günlük yaşantısını biraz daha 
kolaylaştıracak, tutarlı, gerçekçi ve sıhhatli 
tedbirler bulunabilir. 

Esasen başta da beOirttiğimiz gibi hükümet
lerin baş görevi budur şayet hükümetler bu gö
revlerinde ihmal gösterirlerse - Meclislerin baş 
görevi budur. Bütün çabaların nedeni yurttaşı 
insanca bir yaşamla düzeyine eriştirmektir. Bu
gün bu konu öncelikle ele alınacak ve mutlaka 
çaresi bulunması gereken bade gelmiştir. 

Halkın ezilmişliğine ve ezilmesine artık neye 
maiolursa olsun tedbir bulmak 'zorundayız. Her 
geçen gün yurdun ve yurttaşın zararınadır. 

Bu nedenlerle Anayasamızın ®8 nci madde
sine göre bir Meclis araştırması yapılmasını arz 
ederim. 

Saygılarımla. 
18 . 11 . 1969 

Yaşar Akal 
Samsun 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, bir usülî 
muamele yapmaya mecburuz. Bir önerge gel
miştir, okutuyorum: 

Başkanlığa 
Gündemin 7 nci sırasında yer alan ve imzam 

bulunan Meclis araştırması önergemizin, müza
keresine başlanan Sayın Akal in önergesiyle bir
likte görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Vefa Tanır 
Konya 

Güven Partisi 
Grup Başkanvekili 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Sayın Başkan, 
aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN —- Buyurun, aleyhinde. 
YAŞAR AKAL (Samsun) — Benim öner

gem, hayat pahalılığının nedenlerini tesbit et
mek ve benim izah ettiğim şekilde Meclisi ikna 

ede/bdlirsem, bir Meclia uraştrımasını istemekten 
ibarettir. Ben, Güven Partili milletvekillerinin 
her hangi birinin dünyamıza ve Türkiye'mize 
baktığı gözle bakmıyorum. Onlarla benim aram
da Türkiye'nin bütün meselelerine bakış açısı 
bakımından kesin ayrılık vardır. 

TURHAN FEYEİOĞLU (Kayseri) — Çok 
şükür, çok şükür. 

YAŞAR AKAL (Devamla) — Çünkü, ben 
Türkiye'de Sayın Güven Partili arkadaşımın 
- çünkü partisinin fikrini temsil ettiğine inanı
yorum - birtakım yutturmaca tedbirlerle, adına 
ıslâhat dediği tedbirlerle halledileceğine inan
mıyorum. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Sayın 
Başkan, bu rezalet usul müdür? Burası parti 
kongresi mi? Usûl mü bu? 

BAŞKAM — Sayın Akal, lütfen taarruzda 
bulunmadan önergenin aleyhinde konuşunuz 
efendim. 

YAŞAR AKAL (Devamla) — Başüstüne Sa
yın Başkanım. Taarruz değil, 

BAŞKAN — Böyle bir hak yok efendim. 
YAŞAR AKAL (Devamla) — Evet. Taarruz 

değil, fikrimi biraz daha sivri ifade ettim, özür 
dilerim. 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum; kısa olsun 
ve önergenin aleyhinde söz aldınız efendim. 

YAŞAR AKAL (Devamla) — Onun için 
ben, kendi partimin görüşü, ortanın solu açısın
dan, Türkiye'de gerekli olan düzen değişikliğini 
yapma açısından meselelere bakmaktayım. On
lar başka türlü meselelere bakmakta ve çözüm 
yolu bumakta ve memleketimizi kasıp kavuran 
pahalılığın nedenleriyle ortadan kaldırılma ça
relerini başka sebeplere bağlamaktadırlar. On
ların hedefleri ve esas çözüm yollariyle benim 
önergemdeki pahalılığı doğuran sebepler ve 
çözüm yolları ayrıdır. Bu nedenle, her iki öner
genin birlikte müzakeresine katiyen karşıyım. 
Saygıyla arz ederim. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Söz istiyo
rum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Aygün, lehte mi, aleyhte 
mi efendim? 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Lehte efen
dim. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Aygün. 
SALİH AYGÜN (Amasya) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
Benim burada söz almamın sebebi; hem Mec

lisi çalıştıralım, konuları burada gayet rahatlık
la müzakere edelim ve Meclisin zaman kaybını 
önliyem diyoruz, hem de aynı mahiyette iki 
önergenin tevhidinden çekiniyoruz... Benim gö
rüşümüze göre, iktisadın kaideleri aynıdır. Fi
yat mekanizması aynı şekilde işler. Bizim görü
şümüze göre... 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Aynı değil. 

SALİH AYGÜN (Devamla) — Eğer, sizin 
için iktisattaki fiyat mekanizması, başka, Güven 
Partisinin görüşüne göre iktisattaki fiyat meka
nizması başka çalışıyor ise, ona diyeceğimiz 
yok. 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Çareleri de 
başkadır. 

SALİH AYGÜN (Devamla) — Çare gene 
aynıdır. Bugünkü karma ekonomi sisteminde 
fiyat mekanizması ve bunun hal şekli aynı şe
kilde çalışır. Bu, ilmen sabittir. Ama, sizin 
görüşünüze göre, siz tamamen başka bir zavi
yeden konuyu alıyorsanız, bugün Anayasanın 
getirmiş olduğu mevcut ekonomik sistem içeri
rinde konuyu müzakere ve mütalâa etmezseniz, 
konu değişir. 

Bizim görücümüz odur ki, hem Meclisin vak
tini işgal etmeme bakımından, hem de i) mî ba
kımdan bu iki önergenin görüşmesinin aynı za
manda yapılmasında fayda vardır kanaatinde
yiz. 

Durumu Yüksek Heyete saygılarımla arz ede
rim. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Sayın 
Başkan, leyhte söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, leyhte buyu
runuz efendim. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — De
ğerli arkadaşlarım; bugün nedense usûlle ilgili 
önergeler çok ağır bir siyasi doz içinde görüşül
mekte. Aslında bizim istediğimiz nedir? Hayat 
pahalılığı konusunda bir araştırma yapılsın, 
Millet Meclisi bir komisyon kursun,, bu ko
misyona Adalet Partisinden, Cumhuriyet Halk 
Partisinden, Güven Partisinden içtüzüğe göre 
üyeler seçilsin ve yapılan araştırma sonunda 

vatandaşın derdine çare olacak birtakım ted
birler ortaya konsun. 

Güven Partisi olarak biz, bu araştırma 
önergelerini parti propagandası için verme
yiz. Öyle olmadığını geçmişte ispat ettik. Pet
rol için bir araştırma önergesi verdik; orta
ya çıkardığı sonuçların bir kısmı uygulandı, 
bir kısmı uygulanmadı. Bu araştırmanın orta
ya koyduğu sonuçlar tamamiyle uygulanmış 
olsa idi, Adalet Partili, Cumhuriyet Halk Par
tili, Güven Partili arkadaşlarımızın üzerinde 
ittifak edebildikleri, rakamlara dayanan, iki 
kere iki dört eder gibi ortaya çıkmış sonuç
ları nazara alınsa idi, bunun Devlete ve mil
lete sağlıyacağı fayda, bir yılda 120 milyon, 
4 yıllık bir Meclis döneminde 480 milyon lira 
idi. Yani Millet Meclisimizin ve Senatonun bü
tün masrafını kat kat fazlasiyle çıkaracak bir 
sonuç. Biz, bu çeşit hizmetleri ifa etmek için 
veririz bu araştırma önergelerini. Bu araş
tırma önergemiz de, pahalılıkla ilgili araş
tırma önergemiz de pahalılıktan ıstırap çe
ken vatandaşlarımızın derdine deva olacak 
birtakım müsbet tedbirleri ortaya koymak için
di. 

Yaşar Akal arkadaşım diyor M: «Bunlar 
beraber görüşülmesin». Aslında, önergemizin sa
yın Âkal'ın önergesiyle beraber konuşulması 
bizim için bir kayıptır. Çünkü o meseleye bel
li bir slogan açısından baktığını ifade ediyor. 
Biz o açıdan bakmadık, ilim açısından bakılsın 
istiyoruz, iktisat ilmi açısından tedbir alınsın. 
Onun söyliyeceklerinde birtakım şeyler varsa, 
onun getirdiklerinde birtakım gerçekler var
sa; komisyonda üyeleri bulunacak; savunur
lar, ortaya koyarlar. Nasıl olsa, önergeyi Ya
şar Akal verdi diye, Araştırma Komisyonu hep 
Yaşar Akal 'lardan kurulacak değilki. Ada
let Partisinden, Cumhuriyet Halk Partisinden, 
bizim grupumuzdan, üyeler bulunacak ve araş
tırma yapacak. 

Bu Araştırma Komisyonunun terekküp tar
zı, partiler bakımından üyelerin dağılışı, araş
tırma önergesinin kimin tarafından verildiğine 
göre değişmez. Eğer ciddî olarak bir İnzmet yap
mak istiyorsak evvelâ bunu bileceğiz. Hayat 
pahalılığına bir tedbir bulmak istiyorsak, bu 
komisyonun biran evvel kurulup, mesele üzerin-
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de çalışmasını sağlamak lâzım. Meclisi çalıştır
mak istiyorsak, aynı mevzuu, birbirinden fası
lalı olarak haftalar araya koymak suretiyle 
konuşturmak yerine ve her grup kendi Öner
gesine rey vermek suretiyle, öbürüne rey ver
memek suretiyle, parti açısından bakılırsa; bu 
önerge ortanın solu önergesidir, bu önerge A. 
P. önergesidir, bu önerge Güven Partisi araş
tırma önergesidir diye bakılacak olursa arka
daşlar,, bu araştırma yapılamaz M. Çünkü, bu 
araştırmalar parti kongresinde yapılmıyor, 
Mecliste yapılıyor. O halde, bu gerekçe ileri 
sürüldüğü takdirde, arkadaşımızın savundu
ğu iktisadi görüşe taraftar olmıyanlarm bu 
önergeye rey vermemesi sonucu çıkar. Arkada
şımız âdeta, benim önergeme rey vermeyin 
der gibi konuşuyor. Buna rağmen biz rey vere
ceğiz. Bu iki önergenin ikisine de rey verece
ğiz. Kabul edilsin, araştırma açılsın da, hayat 
pahalılığına çare olacak birtakım müsbet ted
birler ortaya çıksın diye. Her iki önergede de 
dile getirilen ıstıraplı duruma acaba bir ça
re bulunabilir mi diye. Komisyonda ittifak ol-
mıyabilir. ittifak olmasa bile, bu komisyonun 
toplıyacağı belgeler, bilgiler, muhalefet şerh
leri, ekseriyetin ortaya koyduğu birtakım mü
şahedeler yine de ışık tutar, yine de fayda sağ
lar. Bugüne kadar Meclis araştırmalarından 
bu Meclis sadece fayda görmüştür. 

Değerli arkadaşlarım; o halde, meseleye bu 
açıdan bakalım ve Meclisin zaman kaybetmemesi,, 
bir an evvel kendisine düşen vazifeleri yap
ması, gündeminde bulunan işleri çabuk bitirme
si, murakabe vazifesi yanında, hayat pahalılı
ğından ıstırap çeken büyük vatandaş kütle
lerinin derdine cevap verecek bâzı kanunla
rı da kabul edebilmesi için, gecekonduda otu
ran, köyde oturan, kulübede oturan dar gelirli 
vatandaşın, hayat pahalılığının yükü altında 
ezilen vatandaşın derdine çare bulmakta sa
mimî isek, bu meselenin bütün yanlariyle in
celenmesine imkân verelim. 

Şayanı dikkat olan husus; bizim önergemiz 
okunmadan,, önergemizin muhtevasına Yüce 
Meclis ıttıla kesbetmeden önergenin muhteva
sı ile ilgili beyanlarda bulunulmasıdır. Bu 
önergeler, Araştırma Komisyonu kurulursa, 
orada konuşulacaktır. Mesele, hayat pahalılığı 
denen konu, Meclis tarafından ele alınmaya de

ğer mi, değmez mi? Biz;, bunun değer olduğu'-
na inanıyoruz. Güven Partisi Grupu olarak, ha> 
yat pahalılığı konusunda araştırma açılsın ûk-
ye önerge vermemizin sebebi budur. Bir ej
der halinde vatandaşları ezen hayat pahalılı
ğına çare bulunsun diyoruz. Güven Partisi
nin bu konuda araştırma istemesinin tek se
bebi budur. Önergemizin şimdi konuşulması
nı, beraber konuşulmasını istememizin sebe
bi de, gerçekten bu araştırmanın açılmasına bir 
katkıda bulunmak, bir hizmette bulunmaktır. 
Yoksa, bu kürsü parti propagandası vasıtası ha
line getirilmek istense idi, önergemizin ayıı 
konuşulmasında ısrar ederdik. Tek başımıza 
önergemizi konuşalım, kendi açımızdan tek ba
şımıza önerge sahibi olarak konuşalım, derdik. 
Böyle bir parti açısından meseleye bakmıyoruz, 
vatandaşlarımızın ıstırabı açısından bakıyoruz 
ve buna çare bulacak tedbirin de, araştırma açıl
ması olduğuna inanıyoruz. 

Dr. Vefa Tanır'ın birleştirme önergesini ka
bul buyurmanızı rica ederim. Teşekkür ederim. 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Söz rica ediyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Aleyhte mi efendim?. 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Sayın arkadaş
larım, özür dilerim. Benim önergem ortada, 
vermişim. Madem ki, Meclisimiz zaman kaybet
mesin, mesele görüşülsün, neticeye bağlansın da 
şu hayat pahalılığı belâsından bu milleti kur
tarmanın çaresini Meclis araştırsın demişiz. Pe
ki, o halde niçin ikinci önerge verildi? Benim 
önergem Meclisin gündeminde. Daha evvel gö
rüşülecek. Yani ikinci bir önerge vermeye ne
den lüzum hissettiler? Particilik yapmıyalım, 
politika yapmıyalım... Biz birbirimizi biliriz. Po
litika yapmıyalım arkadaşlar. Hakikaten piliti-
ka yapmaktan vazgeçlim. 

Şimdi burada yapılacak iş; benim önergem 
görüşülünce grup adına konuşma hakkınız yok 
mu? Mükemmel var. Fikrinizi söylemek hakkı
nız yok mu? Mükemmel var. Katkıda bulunmak 
hakkınız ki, - katkıda bulunacağınızı pek zan
netmiyorum - Yok mu? Var... 

Şimdi sevgili arkadaşlarım... 
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TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Sizin 
önergenizi kabul etmezler. Bizimkini kabul eder
ler. 

VAFA TANIR (Konya) — Talebe hareket
leri hakkında benim önergem varken, sizler ni
çin Kâmran Evliyaoğlu ve Hayrettin Uysal'a 
önerge verdirttiniz? 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, Sayın Tanır. 
YAŞAR AKAL (Devamla) — Şimdi sevgili 

arkadaşlarım, ben tekrar tekrar iddia ediyorum. 
BAŞKAN — Sayın Akal, bir saniyenizi istir

ham ediyorum, iki yönden İM istirhamım ola
cak; kürsüdeki hatibin sözünün kesilmemesini 
ve müdahalede bulunulmamasını hasseten istir
ham ediyorum. Zira böyle bir usul yoktur. 

Sayın Akal, sizden istirhamım da şu: Şu 
önergeyi niçin verdiğiniz, bu önergeyi niçin ver
diğiniz tarzında bir sual sormak doğru ve icaplı 
değildir kanaatindeyim. Çünkü, T. B. M. M. 
üyelerinin diledikleri şekilde araştırma, soruş
turma, genel görüşme, gensoru önergeleri ver
mek haklarıdır. Bu itibarla lütfen aleyhte ve sa
det içinde devam buyurun efendim. 

YAŞAR AKAL (Devamla) — Peki efendim. 
Efendim ben söylemek istediğimi söyledim. 

Hepinize teşekkür ederim. Karar sizindir. 
BAŞKAN — Sayın Vefa Tnır'ın önergesini 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Gündemimizin 3 ncü maddesini teşkil eden ve 
Meclis araştırması yapılması istemini kapsayan 
önerge ile, gündemimizin 7 noi maddesini teş
kil eden ve Meclis araştırması yapılması istemi
ni kapsayan önerge birleştirilerek görüşülecek
tir. 

Şimdi, birleştirilen önergeyi okutuyorum. 

24 . 12 . 1969 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Sürekli fiyat artışlarının sonucu olarak ha
yat pahalılığı süratle artmakta ve geçim zor
lukları büyümektedir. 

Hayat pahalılığı büyük vatandaş kütleleri 
ve bilhassa dar gelirli vatandaşlarımız için gün
den güne ağırlaşan bir yük halini almıştır. 

Resmî rakamlara göre, paramız son dört yıl
da satmalma gücünün dörtte birini kaybetmiş
tir. Devletin yaptığı birçok zamlar da bunun 
delilidir. Bu durumda hayat pahalılığı yoktur, 

demekle geçim darlığı çeken vatandaşların der
di çözülmüş almaz. 

Sürekli fiyat artışları işçi ve personel ücret
lerine yapılan zamları tesirsiz hale getirmekte
dir. 

Fiyat istikrarının tam olarak korunmayışı 
dış ticaret açığının büyümesine de yol açmakta
dır. Ru arada hiç meşru olmıyan, hiçbir iktisa
di sebebe dayanmıyan bâzı fiyat artışları var
dır. 

Hayat pahalılığını önlemek için alınması ge
rekli kanuni, idari, iktisadi ve malî tedbirleri 
inceleyip tesbit etmek üzere. Anayasamızın 
88 nci maddesi gereğince bir Meclis araştırması 
açılmasını arz ve teklif ederim. 

Mehmet Nebil Oktay Dr. Vefa Tanır 
6. P. M. Meclisi Güven Partisi M. Meclisi 

Grup Başkanvekili Grup Başkanı 
(Siirt Milletvekili) (Konya Milletvekili) 

Ahmet Zeydan 
(Hakkâri Milletvekili) 

BAŞKAN — Söz önerge sahibi Sayın Yaşar 
Akal'indir. Buyurun Sayın Akal. 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekili arkadaşlarım; 

Bugünkü müzakerelerden ilham alarak ve 
hiç istemediğim halde bir hususu söylemek mec
buriyetindeyim. Her şeyden evvel şimdi söyle
diğim sözleri söylediğim için Sayın A. P. li ar
kadaşlarımın tümünün ve bütün Meclisin ve 
arkadaşlarımın lütfen üzerlerine almamalarını 
rica ediyorum, bir müşahedemi ve bir memnu
niyetimi arz edeceğim. 

Geçen hafta bir bağımsız arkadaşımızın zan
nediyorum gensoru önergesi vesilesiyle gençlik 
olayları görüşüldü ve bir neticeye bağlandı. 10 
günden beri de, radyoyu her açışımızda ya De
niz Gezmiş, yahut öbürü tozmuş şeklinde, Tür
kiye'de başka mesele yokmuş gibi, sabah 10 -
12-1 ve bütün ajanslarda bu konu konuşulu
yor. Orta - Doğu basılmış, Orta - Doğu gitmiş, 
bu diyor kızılmış... Sanki Türkiye'de başka me
seleler bitmiş gibi, bir gangsterlik olayı gazete
lerde, radyoda devamlı söyleniyor. 

HAYDAR ÖZALP (Niğde) — Radyo bizim 
ağzımız değil, sizin ağzınız. 

YAŞAR AKAL (Devamla) — Ve halkın 
arasında akla şu sözler geliyor; bizim derdimizi 
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unutturmak için tezgahlanmış mıdır bu? Mille
tin derdini unutturmak, geçim derdini, midesi
ne çorba bulamıyan insanların derdini unuttur
mak için tezgâhlanmış mıdır bu? 

Biraz evvel müzakereler cereyan ederken, 
şükranla arz ediyorum, eğer kazara Sayın Ta
nır'm önergesi konuşulmaya başlansa idi, (be
nim önergemin konuşulup konuşulmaması mev-
zuubahis değil) bir seneden beri hayat pahalı
lığı için bekliyen önerge konuşulmasın diye aca-
ba Mecliste de mi bir şey var diye (biç yakış
tıramıyorum, onun için söylüyorum) halk ara
sında söylenecekti. Çok şükür bu imkânı Yü
ce Meclis vermedi. Daha doğrusu önergeyi ve
ren arkadaşlar geri aldı. 

Şimdi sevgili arkadaşlarım, bundan bir se
neden fazla bir süre evvfrl Türkiye seçimden 
çıkmış ve sanki seçimden çıkmayı bekliyen in
sanlar varmış gibi, büyük bir pahalılık dal-
gasiyle karşılaşmıştık. Şimdi bakıyorum; o za
manlar verdiğim önergede bugünü görmü
şüm, daha doğrusu arkadaşlarımla birlikte gör
müşüz de, önergeyi ben vermişim. Söylemi
şim ; demişim ki; «Hükümetin siyasi tercihi bel
li olmalıdır. Ekonomimizi bu haliyle bekliyen 
sonuç ortaya çıkmalıdır. Bu haliyle Hükümet, 
enflâsyon yolu ile mi kalkınmayı düşünmek-' 
tedir?» Aradan bir ısene geçmemiş, sekiz ay geç
miş, Türk parasının değeri düşmüş ve bugün 
Türkiye, Hükümetinin elinde enflâsyonla kal
kınmaya zorlanan - güya kalkınacağız - bir 
memleket haline gelmiştir. 

Sevgili arkadaşlarım, önergemde de gördü
nüz ; Devlet arşivlerinden örnekler alarak, 1905 
te işte soğan bu kadar, et bu kadar, falan madde 
bu kadar, 1969 da falan madde bu kadar diye 
birtakım kıyaslamalar yapmışım. Bugün için 
kıyaslama yapmalk imkânına sahip değilim. Her 
Allah'ın günü, dün on kuruş olan şey, bugün 
15 kuruştur, yarın yirmi kuruştur, öbürgün 
yirmibeş kuruştur... Bir kıyaslama yapıp da 
artık ilim, artık istatistik, artık bir şeyi bir 
yerde durdurup da ne oluyoruz diye arayabil-
me(k imkânsız hale gelmiştir. Onun için size 
rakam vermiyorum. Yalnız bir olayı anlatmak
la, bir misal vermekle fikrimi izah edeceğim: 

tki boksör kavga ediyorlar. Spiker anlatı
yor; A nm yumruğu, B nin yumruğu. Daha A 
yumruk vurmadan spiker A nm yumruğu diyor. 
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B yumruk vurmadan spiker B nin yumruğu 
diyor. Biran geliyor ki, boksörler bağırıyor
lar: «Yavaş anlat, yetişemiyoruz.» Anlatanın 
anlattığı şekilde yumruk atmaya yetişemiyor 
boksörler. 

Türkiye, fiyat artışı bakımından öyle bir 
halde ki, istatistik tutmaya, bir soğan dün 
kaç kuruştu, bugün kaç kuruş diye hesap 
yapmaya yetişemiyoruz. Yann da yetişemiye-
ceğiz. Onun için sevgili arkadaşlanm, sizlere 
(kesin olarak dün soğan bu kadardı, bugün so
ğan bu kadar demiyorum. Çarşıya, pazara git
tiğinizde halkın sızlanışını görmemek için insa
nın kulaklarını tıkaması lâzım. Her gün et al
dığım kasaba gittim, bir hanım kadın, bir 
hanımefendi benim gitmemi bekledi. Ben ar-
Ikamı döndüm. Bir şey diyecekti, 250 gram et 
istedi ve peşinden de kasabın kulağına bir şey 
söyledi. Masanın üzerinde 250 gramlık yoğurt 
vardı, söylediği sözü hayal meyal duydum: 
«Bana, ay başında parasını vermek üzere bu 
yoğurdu verir misin?» dedi. 

Sevgili arkadaşlanm, kalkınan Türkiye, 
müreffeh Türkiye, her şeyi var olan Türkiye'de 
aile kadınlan -öyle işsizler güçsüzler değil -
kocası çalışanlar, kendi çalışanlar, çocuğu ça
lışanlar 250 gram köftelikle yanına 250 kuruş
luk yoğurt alamıyacak haldedir bugün. 

(Çanakkale Milletvekili Zekiye Gülsen'in 
anlaşılamıyan bir müdahalesi.) 

Hanımefendi, maaşları eğer Anayasa Mahke
mesi bozarsa o tiyatroya siz de dâhil olunsu
nuz. 

ZEKÎYE GÜLSEN (Çanakkale) — Efen
dim, ne diyorsunuz? 

YAŞAR AKAL (Devamla) — Sevgili arka
daşlanm, pahalılığı önlemek için çare bulmak 
lâzım. Gel gör ki, pahalılığı önlemek için 
çare bulmakla mükellef olan Hükümet, pahalılı
ğı yaratan en birinci faktördür. Türkiye'de 
Hükümetin yarattığı pahalılığı yaratabilecek 
hiç kimse yoktur bugün. 

ISaym Gürhan Titrek, seçim bölgeniz Çan-
kın değil mi efendim? Affedersiniz Çankın mı 
diye yanlışlık yapmamak için sordum. 

Çankın'nın Eskipazar'ındaydım. Bana söy
lenen bir söz : «Yaşar Bey, Karabük'te demir 
şu kadar kuruş, burada bu kadar kuruş. Bu 
nasıl şey?» dediler. 
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«Gidin Bakanınıza sorun, benim de aklım 
'ermiyor» "dedim. 

(Bugün Türkiye'de çıktığı yer ile satıldığı 
yer arasında namütenahi fiyat farkı olmıyan 
bir tek mal gösteremezsiniz, bir tek mal
îsin en güzel, bugün için Türkiye'de en öğünü-
leöek noktaJsı; artık ne yapılırsa yapılsın, mil
letimizin bunu anlıyacak hale gelmiş olması
dır. Devletin ürettiği temel mallarda, Dev
let kendisi zam yapıyor, kalkınmayı zamla ger-
rekleştirecek. Hattâ bir Bakanımız rakıya zam 
yapmayı Ramazan ayına getirdiği için övü
nüyor; «Rakıya zammı Ramazan ayında yap
tım, eh, Türkiye Müslümandır, rakıya zammı 
Ramazan ayında getirirısiem tepkisi o kadar 
fazla olmaz» diyor. 'Bu nasıl düşüncedir? Te-
Isel maddesine zam yapar, benzine zam yapar, 
gazına zam yapar, demirine sam yapar, çe
liğine zam yapar da bu memlekette farklı fi
yat olmaz mı? 

Bunun yanında özel sektörün ürettiği te
mel mallarda da hiçbir kontrol yapılamamış
tır. Kalkacaklar, diyecekler ki, «Efendim, ti
caret Serbesttir, biz ansıl kontrol ederiz?» 
çimientoya fiyat veriyorsun ya.. Plâstiğe /e 
saireye veriyorsun ya., özel sektörün ürettiği 
malların hiçbirinde ciddî bir kontrol yapıl
mamıştır ve yapılamaz da. Sadece devalüas
yondan sonra bakanlarımız, yeni öğrenmişler 
gibi, sanki asker emriyle fiyat farkları ve fi
yat artışları durdurulurmuş gibi emir veriyor
lar. Şişıe ve Cam Fabrikası Genel Müdürü 
«Cam mamulüne % 14 zam yapmam lâzımdır.» 
diyor. Bakan emir veriyor; «Yapamazsın!» 
Asker durdu.. Otomobil lâstiği piyasasında fi
yat artacakmış.. Bakan emir veriyor; «Artıra
mazsın.» Ne oldu Bir ay durdu. Ne -oldu o bir 
ayda? O stok mallar, o fabrikadaki stok lâs
tikler ve camlar kendi İstedikleri bir iki bü
yük aracıya geçti. Yine halka gelirken 
% 30 - 40 oldu. İktisat kanunları hiçbir şe
kilde ve hiçbir yerde bakanların emriyle dur
maz, bakanların tedbirleriyle durur; tedbir 
alınmadı mı da geri teper. 

Sevgili arkadaşlarım; işi buraya getirmiş
ken bir noktayı söylemeyi vazife biliyorum : 

Hayat pahalılaştıkça, geçim darlaştıkça 
ve vatandaş bakkaldan dün 6 liraya aldığı zey
tinyağını bugün 14 liraya almaya başladıkça, 

Adalet Partisinin en büyük taktiği işlemeye 
başladı : Halkla bu insanları karşı karşıya ge
tirmek. Hükümetin ve Bakanların ortaya dök
tüğü fikir şudur : «Ey sevgili vatandaşlarım; 
hayat pahalılığı yok. Malzemeler pahalı değil. 
Ya? O senin esnafın, bakkalın, manavın yok 
mu; işte o fazla fiyatla sana satıyor.» 

Hepinizin gözü önünde manavlar, esnaflar 
ayağa kalktı ve mahallenin o ufacık bakkalı, 
manavı ayağa kalktı. Adam 11 liraya zeytin
yağını alıyor, 12 - 13 liraya satıyor, 1 lira ka
zanıyor. Ya onu depolayan; ya onu üretip de 
tüketiciye bir misli değil, birkaç misli fazla sa
tan?... Bizim Hükümetçe ona bir şey yok, ak
lına bile gelmez o. 

Bugün, o küçük esnafı da ortadan kaldıra
bilmek, o bakkalı, manavı ortadan kaldırabil
mek ve sermayenin pençesi altında inletebil
mek için büyük kapital sahiplerine «süpermar-
ket» tabir edilen, büyük mağazalar kurdurmak 
çabasındadır. Türkiye'de büyük parası olan
lar; o küçük esnafı, manavı ve bakkalı ortadan 
kaldırabilmek için Adalet Partisi Hükümeti ile 
işbirliği, elbirliği ve gönül birliği halindedir
ler. 

Sevgili arkadaşlarım; meselelerimize çare 
bulmakta birinci sorumlu olan Sayın Hüküme
tin, Başbakanımızın, Başbakanın, bu meseleler 
hakkında, meseleleri güzel bir çözüm yolu bu
luş şekli vardır : 

«Kıbrıs meselesini nasıl halledeceğiz?» der
siniz. «Millî menfaatimiz nasıl gerektiriyorsa 
öyle halledeceğiz.» der. Bitti, mesele halloldu. 
«Hükümet düştü mü?» diye sorulduğunda, 
«Düştüğü zaman düşmüş olur» der. Tamam, bit
ti mesele halloldu. Yani matematikçi olmak, 
mühendis olmak; meseleleri böyle bıçakla, ma
kasla kesip atmak için hakikaten bu güzel pra
tik yolları insana verir; ama «Filân iş olacak 
mı?» denildiğinde, «Olduğu zaman olmuş olur» 
diye cevap verir. Meselâ, «Efendim, hayat pa
halı değil» Ne imiş? «Geçim darlığı varmış.» 
Milliyet Gazetesine verdiği beyanatta, «Hayat 
pahalı değil, geçim darlığı var» dedi mi bitti. 
Hayat pahalılığının bütün çaresini Başbakan 
buldu. Yani, insanın meseleleri kolayına hallet
mekte zekâsına hayran olmamak kabil değil. 
Fakat, «Hayat pahalı değil, geçim darlığı var» 
dedi mi; meselenin hallolacağına inanmak ve 
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böyle halloldu ğunu görmek de, ancak Sayın 
Başbakan gibi pratik zekâya sahip insanlara 
mahsus büyük bir kabiliyet olmak gerekir. 

Sevgilim, (Gülüşmeler) sevgili arkadaşla
rım, şimdi hayat pahalı değilmiş, geçim darlığı 
varmış ve bir de refahı tabana yaymak lazım
mış. Büyük lâf,.. Refahı tabana yayacaksın. Ha
yat pahalı değil, geçim darlığı var ve sen refahı 
tabana yayacaksın. Nasıl yayacaksın? ihracatı
mızın 3/4 ünü temin eden tarım müstahsılma 
doları 12 liradan cdiyeceksin, haksız yere tah
sil ettiğin % 25 fiyat farkının karşılığını, vergi 
idareleri, özel sektörü geliştirme fonlar yolu 
ile yine mutlu kişilere dağıtacaksın. Ondan son
ra çıkacaksın; müstahsilin dolarını 12 liradan 
ödiyeceksin, refahı tabana yayacaksın. 

- Nüfusun yine 3/4 ünü meydana getiren 
Türk köylüsü 5 yıl içinde, 5 yıl evveline naza
ran yanyanya fakirleşecek; buna karşılık aldı
ğı mıh, nal, tahta ve sırtına, ayağına giydiği 
her şey 3 misli fazlalaşacak ve benim Sayın De-
mirel'im ortaya çıkacak: «Refahı tabana yay
mak lâzımdır.» diyecek. Böyle mi yayacaksı
nız? 

Refah böyle tabana yayılmaz. Böyle, taban
daki insanlarda bulunan hırka da yok olur. 

Sevgili arkadaşlarım; bu meseleleri, müstah
silin durumunu, Türkiye halkımızın yüzde 80 ini 
teşkil eden köylümüzün, esnafın durumunu, ye
tiştirdiğinin fiyatını fazlasiyle verecek ancak 
refah tabana yayılır. Bu memlekette bir bütçe 
şimdi geçiyor. Soruyorum: Bütçede «refahı ta
bana yaymak» prensiplerinden hareketle hangi 
uygulamaya girilmiştir? Hangi uygulama var
dır ki, refahı tabana yaymak için müşahhas mi
sal olarak görülmüştür? Türkiye'deki kredi dü
zeni mi değişmiştir? Türkiye'deki toprak dağı
lımı mı değişmiştir? Türkiye'de hâlâ milyonlar 
bir iki kişinin kasasının içine gider. Hâlâ be
nim köylüm, 300 liralık bir kredi alabilmek 
için Ziraat Bankasının kapısından geri kovulur. 
Bu mudur refahı tabana yaymak tedbirleri? 

Bugünkü bütçe geçiyor; tek tedbir yok ar
kadaşlarım. Eski israfçı bütçenin eşidir. Asıl 
pahalılığın sebeplerinden biri, sıhhatsiz bir büt
çe geçiyor ve bu şimdi uygulanacak. Bu uygu
landığı zaman Hazine ve bütçe açığı, geçen yıl
lara nisbetle daha da artacak ve bu sıhhatsiz 
bütçe ile istikrar sağlanamıyacağı içindir ki, 
fiyat artışları hızlanarak devam edecektir. 

«Bütçe açığını kapatmak maksadiyle vergi
ler çıkarıyoruz» dendi. Bütçe açığını, finans
man açığını kapatmak maksadiyle vergiler 
çıktı; uygulamasını görüyoruz,. 

Sevgili arkadaşlarım; bu vergilerden kim 
mutazarrır oldu, kim mutazarrır oluyor? Bü
yük ithalâtçı, büyük ihracatçı, büyük toprak 
sahibi, büyük vurguncu tüccar - edebiyat ola
rak söylemiyorum, var olduğu için söylüyo
rum - bunlardan bir tanesi dahi mutazarrır ol
du mu; bağırıyorlar mı? Sayın Başbakan, Ti
caret ve Sanayi Odalarının bir toplantısında 
konuştu; biri ortaya çıkıp da lâf söyledi mi? 
Ama, bizim geçtiğimiz sıecim bölgesinde, kul
landığı günlük malı alıp da, eczaneden ilâç 
alıp da veya her hangi bir şekilde bir ihtiyaç 
malını alıp da, 33 lirada 330 kuruş İşletme Ver
gisi ödiyen vatandaş, Türkiye'de çoğunlukta
dır. Bula bula bulduğumuz bütçeyi ka
patmada tedbirleri, yine her gün döne döne sır
tına vurup tozuttuğumuz fakir, fukara, işçi
dir. «Personel Kanunu uygulamıyorsun» diye 
ayağa kalkan memurlar, bugün Personel Kanu
nunun uygulanmasından müştekiler. Neden bi
lir misiniz arkadaşlarım? Hükümete sorarsa
nız, «Bunlar doymak bilmiyordu.» Onların ıstı
rapları, Personel Kanununun uygulanmasını is
tediği zaman ile şimdiki zaman arasında aldık
ları fark, o kadar kendileri aleyhine ki, fiyatlar 
o kadar artmıştır ki, bugün verilenler onları 
tatmin edecek nitelikte değil, bilâkis 6 7 ay 
evvelsinden daha muhtaç duruma düşürecek 
haldedir. Son zamanlarda zalten maaşlarını da tam 
aldıkları görülmüyor. Cumhuriyet devrinin bu
güne kadar ra'slanmadığı perişanlık ve utana
rak söyliyeyim, yani «Boncuklu ibrahim» dev
rinde bile olmıyacak şekilde Devlet ciddiyetin
den uzak bir haldeyiz. «Yüzde 70 ini verdim, 
yüzde 30 unu vermiyorum. Yüzde 30 unu ver
dim, yüzde 35 ini vermiyorum...» Böyle maaş 
ödenmez, böyle para ödenmez. Böyle Devlet 
hizmetinde bulunan insanlar çalıştırılmaz, arka
daşlarım. 

Şimdi önergemde, başlarken okuduğum nok
taya geliyorum. Sizleri sıkmamak, üzmemek ve 
fikrimi kısaca izah etmek için söylüyorum. 

Nasibolur, reylerinizle Meclis araştırmasına 
karar verirseniz, ki bu milletin dertlerine çare 
bulmak eminim ki hepimizin kararıdır; o tak
dirde açılacağı kanısındayım. 
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Değerli arkadaşlarım; sözlerime önergemde-
ki bir yeri okuyarak başlamıştım. 

«Hükümetin siyasi tercihi kesin olarak bel
li olmalıdır. Bu hali ile Hükümet enflâsyon yolu 
ile mi kalkınmayı düşünmektedir?» demiş idim. 
Şimdi kısaca şunu arz edeyim ki, tam Millet 
Meclisi olarak, meselelere büyük bir şekilde el 
atmamızın zamanıdır. Bütçe, Komisyonunda 
görüşülmekte ve çıkmaktadır. Bu bütçe açık ve 
sıhhatsiz bir bütçedir. Bu bütçe, istikrar ted
birlerini getirecek nitelikte değildir, fiyat ar
tışlarını önliyecek nitelikte değildir. Hele bu 
bütçe, Adalet Partisi gibi bir iktidarın, bece
riksiz iktidarın elinde uygulanacak olursa... 

DEVLET BAKANI TURHAN BİLGİN (Er
zurum) — Niye beceriksiz? Yani bu mutlak 
şart mıdır? 

YAŞAR AKAL (Devamla) — Sayın Bil
gin, benim size büyük saygım vardır. Bir baş
kası bana bunu söylese şey yapardım, ama bir
birimize saygımız lütfen bu türlü şey yapma
sın... 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 
Doğru oldu mu lâf atmak Sayın Bakan, bu da 
şart mıdır? 

YAŞAR AKAL (Devamla) — Ben şahsan 
sizi değil; başında Sayın Demirci'm bulundu
ğu, Adalet Partisi Hükümetinin elinde bulunan 
bu bütçenin Türkiye 1de fiyat istikrarını sağla-
mıyacağını, açık olduğunu ve basiretli bir ik
tidarın elinde belki daha az mahzurlar doğura
bilir; ama hele bu iktidarın elinde çok daha 
büyük mahzurlar doğuracağı kanısındayım. 

Bugün için Türkiye, bugün için memleketi
miz ve Meclislerimiz tam karar noktasındadır. 
Şimdi bize göre Sayın Başbakan, kendi deyi
miyle «tam kantarın topunu kaçırmış durum
dadır», bu kendi deyimidir: «Para miktarını 
artırırken, üretime göre ayarlamak lâzımdır. 
Kantarın topunu kaçırmamak gerekir.» demişti 
Şu anda Türkiye^de, kantarın topu tam kaç
mak üzeredir. Türkiye^de Demirel iktidarı, kal
kınmanın gül bahçelerinden geçen kolay yolu
nu, enflâsyonla bulduğunu sanmaktadır. Oysa 
bugün memleketi bekliyen akıbet hiç kimsenin 
meçhulü değildir arkadaşlarım. Eğer tedbir 
alınmazsa, eğer Meclisler olarak bir tedbir bu
lamazsak, fiyatlar »seviyesindeki aşırı yüksel
me - biraz evvel anlattığım boksörün hikâyesi 

I gibi - spikeri dahi takibedemiyecek durumda, 
artırıp gidecektir. Paramız tahribolmuş vazfyet-
tedir. Dışardan gelenler kesinlikle söylüyorlar: 
Türk parasının itibarı, dışarda kalmamıştır. 
İçerde de, bir kilo et alabilmek için 20 lira say
mak lâzımdır, 20 tane lira... 

SALİH AYGÜN (Amasya) — 20 lira değil 
Sayın Akal, rica ederim bu kadar söylemeyi
niz, insaf... 

YAŞAR AKAL (Devamla) — 19 lira olsun 
canım, darılma... 

Paramızın değeri kalmamıştır, bunları siz
ler benden çok daha iyi biliyorsunuz ya, ne 
yapalım ki, iktidarın koltuğunda oturuyorsu
nuz. 

Tasarruflar baltalanmıştır, baltalanmakta-
dır. Oysa ki, kalkınımamızm temelinde ihtiya
ri tasarruflar, plânlarımıza göre büyük yer 
tutmaktadır. Bu gidişle vatandaşımız da, pa
ranın değeri kalmadığı için, «paramı tasarruf 
edeceğime bir yere takayım da ne olur, ne ol
maz» diyor. Yatırımlar gerçekleşememekte
dir. Kalkınma hızı düşmüştür. Bir iddiaya gö
re 4,8 dir. Sermayeler erimiştir. Bütçemiz ye
tersiz ve sıhhatsizdir. Dış ticaret açığımız art
maktadır. 

Bunları satır başları olarak söylüyorum. 
Meclis araştırması açılırsa bütün delilleriyle, 
M, delile lüzum yok... Mevlananm bütün kita
bını okuyan Yunus'a, «Nasıl buldun?» diye 
sorarlar: «Ben bu kadar uzun yazmadım, (Ete 
kemiğe burundum, Yunus diye göründüm) 
derdim» demiş. Uzun söze lüzum yok. İçeri bak, 

I dışarı bak, pazara bak, sokağa bak... insan dol
muşa bindiğinde milletvekili olduğuna utanıyor. 
«Her gün fiyatlar artıyor, bunlara çare bula
mıyorlar im, kendi maaşlarını arttırdılar da bi
zi burada süründürüyorlar» diyorlar. Bunları 
sade ben değil, bana burada kazara laf atmaya 
yeltenen değerli arkadaşlarım da duyuyorlar. 
Onlar da belki benden fazla ıstırap çekiyorlar, 
ama ne yapsınlar ki, kendilerinin kapıldıkları 
temel felsefe bunları halledecek kabiliyette de
ğil, görüşte değil. 

Sevgili arkadaşlarım, sanayileşme yavaşla
mıştır ve hele Ortak Pazara girdiğimizde şu bi
ze hayal mayal gösterilen protokol tam kabul 

I edildiğinde sanayiimiz tamamen kalkacaktır. 
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Bütün bunların üstümde, benim üzerinde 
durmak istediğim bir nokta var: Arkâdaşlarıın, 
milliyetçilik, dine sahibolmak, Allaha inanmak, 
dürüs, namuslu olmak ve yarınına güvenle bak
mak; üzülerek ve özür diliyerek arz ediyorum, 
hayal olmuştur. Bugün Türkiye bîr kapkaççılar 
Türkiye'sidir. 7 siniden 70 ine toto oynıyan, 
7 sinden 70 ine banka kapılarında 200 lira ya
tırıp 100 bin liralık bir daire çıkacak mı diye 
hayal peşinde koşan insanlar ülkesi haline gel
miştir. Piyangonun dahi millisini bulmuşuz. 
Türkiye'de iktisadi düzenimizin bozukluğu, aç
lığımızın ve memleketimizdeki bu gidişin en 
mühim mahzuru bence ahlâk yönündedir. 

İçiniz sızlamadan, üzülmeden. söyHyebilir-
misiniz, Devlet memuru rahat mildir? Bulgum 
Devlet memurlarını en fazla üzen dert rüşvet 
aldığı söylentileri değil midir? Akşam eve dö
nerken koltuğunun altına bir somun koyabilen, 
çocuğu için iki tane hediye şeker götürebilen 
memur, bu kadar dürüst, bu kadar namuslu ol
mak ihtiyacında olan memur ve kendisine söy
lenen sözden dolayı üzülen memur, vatandaşın
dan rüşvet almaya tenezzül eder mi? Ediyorsa 
bunun kabahati kimin, memurun mu? 

Bugün, Deniz Gezmiş, Hasan Gezmiş, öbürü 
tozmuş, banka soymuş, öbür gün eşkiya yol kes
miş, Doğumda kaçakçılık varmış... Sebebi ne? 
Beş kardeş olarak gidip üçünü mayın tarlasında 
bırakan vatandaşımın acaba üç kardeşinin ölü
münden giözü, göğsü kan dolu değil mi? Bunun 
sebebi nedir? 

Aziz arkadaşlarım, Türkiye'de bugün bu 
enflâsyonist gidişin Demire! Hükümetinin uy
guladığı fiyat ve istikrar politikasının açtığı en 
büyük yara ahlâk yönündendir. Cemiyetimizde 
işjçi ahlâkı, cemiyetimizde memur ahlâkı, cemi
yetimizde tüccar ahlâkı, cemiyetimizde üretici 
ahlâkı, cemiyetimizde tüketici ahlâkı, Allah sak
lasın, A. P. iktidarı devam ettiği müddetçe her 
geçen gün yok olmaya mahkûmdur. Ben bun
dan korkuyorum. Bunu her gün gözümle görü
yorum. Bugün için üretici ile tüketici arasında 
çalışan, bugün için kendi alın terine ve kazan
cına «Yeter» diyen ve kanaat getiren insanların 
diyarı olmaktan çıkmaktayız; Bu iktidar devam 
ettiği müddetçe de bu devam edecektir değerli 
arkadaşlarım. 

Şimdi sözlerimi türlü açlık, sefalet ve üzün
tü misalleriyle uzatabilirim, ama uzatmryaca-

ğım. Köklü tedbirler almak lâzımıdır ve bu ted
birler alınmadığı takdirde, Türkiye'nin hiçbir 
meselesinin halline imkân görmüyorum. 

Nüfus artışına kıyasla üretim gücü yerinde 
sayan, ihracatçı bir türlü özlenen tempoyu bula-
mıyan, ödemeler dengesi hep açık veren, top
raksız, ya da az topraklı köylüye bütün olanak
larını kapalı tutan, dışa bağlı, kalıplaşmış, taş 
kesilmiş bir ortamda fakir fukaranın sırtme 
yüklenerek meydana getirilmiş bir Devlet büt
çesinden göze alınacak fedakârlıklarla bir der
de deva ve çare bulunamaz. 

Adalet Partisiyle kesin olarak ayrıldığımız 
nokta budur. O ithalâtçıya, o ihracatçıya, o 
montajcıya, o büyük toprak ağasına, (Bü
yük toprak ağası derken burada bir noktayı 
da söyliyeyim; Türkiye'de Adalet Partisinin 
sayesinde bir de gübre ağası, kredi ağası tohum
luk ağası türedi) Doğuda tohumluğu, krediyi, 

gübreyi Ibekliyen topraklara dağıtılacak tohumu, 
gübreyi, krediyi Ankara'da alıp da yiyen büyük 
toprak ağaları, toprak ağalığının yanma şimdi 
de bu ağalıkları eklediler. 

Sevgili arkadaşlarım, bu hazin tabloları 
uzatmak istemiyorum. Yüce Meclisimizin bütün 
bu meselelerin üstesinden geleceğine inanıyo
rum. Hepinizi saygıyla selâmlıyorum. (C, H. P. 
sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tanır. 
VEFA TANIR (Konya) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlar; hayat pahallılığı hakkın
daki Meclis araştırması önergemizi verirken, 
hayat pahalılığına ne açıdan baktığımızı anlat
mak isterim. 

Çok muhterem arkadaşlarım, pahalılık her 
devirde olmuştur. Selçuklu Sultanının Önüne, 

•Konyalı bir hanımın, «Yumurtanın kırkı beş pa
ra oldu Sultanım, nasıl geçineceğiz?» diye çık
tığı zaman da pahalılıktan şikâyet olmuştur. 

(Bugün hayat pahalılığı sabit gelirlileri, dar 
gelirlileri, tamamen tesiri altına almıştır. Biz 

. Güven Partisi olarak, bu tesir altında bu 
meseleye başka açıdan Ibakanlara daha Ibüyük 
fırsat verm'emek için meseleyi huzurunuza 
getirdik. Güçlükle geçinen halk, toprak, araç, 
gübre, çocuklarının 'sırtına geçirecek Ibir kat 

' 'giysi ıgeoekondunun yerine iki ıgözcük- foir ev 
ister. Polis baskısından kurtulmak ister, ilâç 
ister, hekim i'ster̂  okul ister. Ömrü boyu yok-
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sulluk çekmiş olanlar, bir gün 'hepsi düzelir, 
diye eli kolu bağlı oturmaya razı gelmez 
oldular artık. Toplumların yapısını değiştir
miş olan halklar, önlerinde örneği olan düzen
lere Otokar, yitirecek neyimiz var ki, diye 
sormaya başlarlar. Yığınlarla insan bu soruyu 
sormaya başladı mı, devrimci (bir gerilla o za
man başlamış olur. 

İşte aziz arkadaşlarım, hayat pahalılığının 
derdine eğilmede memleketin 'büyük fayda
larım düşündüğümüz için getirdik. Sokaklar
da !bu söylenir oldu. Hayat pasalılığını, ya
rınki bir düzenin en güzel anlatılabileceği zan-
nilyle biraz evvel huzurunuzda okuduğum 
Ma'o'nun «sözleri, kitap dolaştırılır oldu. Ve 
Devlet de israfa son vermezse, hayat pahalılı
ğının üzerinde Hükümet bir nebze 'olsun dur
mazsa, o zaman bu tehlikeli politika tutar diye 
Güven Partisi bu kanaatla bu mevzu üzerine 
titremiş oluyor. 

Aziz arkadaşlarım, hayat pahalılığı vardır; 
inkâr edilemez. Ama inkâr edilmez bir me
seleyi da tutunuz da ıstırap içerisinde geçim 
sıkıntısı çöken insanın karşısına, maksi yerine 
sen p'ontul istiyorsun, İmipala yerine sen ka
tır istiyorsun, köşk yerine sen dam istiyor
sun diye geçerseniz, Ibugün çok korktuğumuz 
'bir politikayı tutturur hale getirirler diye ha
yat pahalılığının üzerinde durmak istiyoruz. 

Bir talihsizlik oldu ve Yaşar Akal arka
daşım bu talihsizliğin neticesi 'bir itirafta bu
lundu; «'Biz onlar gibi düşünmüyoruz , öner
gelerimiz bir araya nasıl gelir?» dedi. 'Ben de 
Ibu korkudan, Meclisin zamanını almamak için 
Yaşar Akal ile bir araya gelmiştim. Hakika
ten, hayat pahalılığına bakış açılarımız ayrı
dır arkadaşlarım, bunu peşinen kaydetmek 
isterim. 

Hayat pahalılığına sebebolan meseleler var; 
önergemizi verirken ve Yüce Meclisten Mec
lis araştırması isterken, işte bu meselelerin 
üzerinde duracağım. 

Devamlı bütçe açıklan, yıllardan beri sü
rüp gelir. Bugünkü, bundan evvelki ve daha 
eyvelki hükümetlerin çare bulamadıkları, ama 
Adalet Partisi zamanında daha hızlı giden 
bütçe açıklan hayat pahalılıklarının sebebi 
haline gelmiştir. 

— 183 

21 . 1 . 1971 O : 1 

Kontrolsüzlük, hayat pahalılığının esas un
surudur. 'Bunların üzerinde durmak için Gü
ven Partisi Meclis araştırması istiyor. 

Aziz arkadaşlarım, düşünün, bir Hükümet 
bir malî inhisar altına almış. Adını da koy
muş, tekel maddeleri diye. Tekel maddeleri 
bugün Hükümetin damiga vurduğu fiyatla mı 
satılıyor? Hayır! Hanginiz bu fiyatla alabi
liyorsunuz İnhisar maddesi memlekette Dev
letin vurduğu damganın üzerinde satılırsa 
bu memlekette «bayat pahalılığı yoktur.» di
yebilir misiniz? İşte kontrolsüzlüğün sebep
lerinden birisi budur. 

ISALİH AYGÜN (Amasya) — Neden 
bahsediyorsunuz, bir tane söyler misiniz? 

VEFA 'TANIR (Devamla) — Efendim, eğer 
şimdi «'Samsun sigarası» dediğim zaman karşı
ma, «Herkes iSamsun ısigarası içmiyor ki» diye 
çıakrsanız, misal veremiyeceğim; ama bir çi
mento, bir demir karaborsası yok mudur?.. 

SALİH AYGOT (Amasya) — Yoktur!.. 
VEFA TANIR (Devamla) — Ağustos ayın

da.. 
BAŞKAN — Sayın Tanır, bir dakika efen

dim. 
Sayın Aygün, şu yok, bu yok, ama böyle 

bh" usul de yok, lütfen müdahale etmeyiniz. 

VEFA TANIR (Devamla) — Ağustos ayın
da Akhisar'da üreticiler piyasaya üzüm sü
reli yirmi gün olmuş, üreticilerin, üzüm kurut
makta kullanacağı potasa, Zirai Donatımın sa
tacağı potasa daha denizin ortasında, çiftçi
nin eline geçmemiş; Lâf on, oturmuş İzmir'de 
210 kuruştan potasa satıyor, işte hayat pa
halılığının sebepleri bu. 210 kuruşluk potasa-
nın bu memlekette ne zaman kullanılacağını 
bir Hükümet bilmezse, vaktinde çiftçinin eli
ne vermezse, hayat pahalılığı buradan gelir. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin pahalılık 
politikası: Biliyor musunuz bu müzakeresine 
başlıyacağımız anabütçeden iktisadi Devlet Te
şekküllerine kaç milyar lira aynlmış?.. Var
lığı yüz milyann üzerinde, ikiyüz milyara ya
kın bir müessese düşünün, bu kadar büyük 
varlığı olan müessenin anabütçeye br şeyler 
katması lâzımgelirken, yoldan, sudan, bir baş
ka hizmetten tasarruf edecek bir anabütçenin 
parasını siz, israfçı iktisadi Devlet Teşekkül
lerinin masraflarına yatırırsanız, hayat paha-
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lılığının sebepleri birden ortaya çıkar. Resmî 
ağızlar, mesul partiler, istedikleri kadar, «Ha
yat pahalılığı yok» desin, büyük vatandaş küt
lesi geçim sıkıntısı çekmektedir. 

Biz, hayat pahalılığı ile ilgili bu önergemi
zi verdiğimiz zaman 10 Ağustos kararlarında 
yoktu, arkadaşlarım. Şimdi, önergemizi ver-
(dikten sonra, Türkiye'de millet bir 10 Ağustos 
kararlariyle karşı karşıya geldi. Paramızın 
dıştaki değeri düştü. Hemen bunun yanında 
Hükümet, pahalı bir hayat yaratmaması için 
lâzımgelen çarelere başvuracağı yerde, birden
bire, kendi sattığı maddelere, şekere ve gaza 
zam koyarak, âdeta serbest sektördeki kişi
leri, «siz de zam yapın» diye psikolojik bir yola 
sürükledi. 

Fiyat istikrarı dengeli kalkınmanın da şar
tıdır. Siz, hem kalkınma içinde olacaksınız, hem, 
«sektörler arasındaki dengeyi takibedeceğiz» 
diyeceksiniz ve hem de fiyat istikrarını koruya-
mıyacaksmız, bunun imkânı yoktur. 

Şimdi aziz arkadaşlarım, bir talihsizlik ol
maz da önergemize oy verirseniz, Güven Par
tisi olarak çareleri göstereceğiz. Milleti böle
rek, «Halkları» diye başlayıp, tahrik etmiye-
ceğiz. Pahalı Devlete, resmî israfa nasıl son 
verilir, bu kürsüden bunları göstereceğiz. 
Enflâsyona nasıl «dur» denilir, bu kürsüden on
ları göstereceğiz. Açık bütçeye nasıl çare bu
lunur,, bu kürsüden onları göstereceğiz. 

Önergemiz kabul edildiği zaman, sizlere, 
Güven Partisi olarak fikirlerimizi daha geniş 
anlatma imkânlarını bulacağımız kanaatiyle, 
hepinizi saygılarla selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Mevlüt Ocakçıoğlu.. Yok. 
Saym ibrahim Öztürk.. Yok. 
Sayin Cengizhan Yorulmaz.. Yok, 
Saym Nuri Çelik Yazıcıoğlu, burada. 
Bujrurun, Sayın Yazıcıoğlu. 
NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
Ekonomik bir kural olarak fiyat, arz ve ta

lep çizgilerinin kesiştiği noktada oluşur. Üzü
lerek belirtelim M, Türkiye'de, Türk ekonomi
sinde son yıllarda bu kural yürüyememektedir. 
Bozuk düzen içinde bu ekonomik kural da bo
zulmuştum. Fiyatlar, artık Türkiye'de satıcı
nın, vurguncunun,, aracının arzu noktasında 
oluşmaktadır, 

Bu konu, fiyat artışları konusu hayatidir; 
yurtdaşın beslenmesi, giyimi, geçimi tüm ya-
şantısiyle ilgilidir. Yurtdaş, geçim sıkıntısı 
içinde bulunmakta, hattâ boğulmaktadır. An
cak, bu bunalan, boğulan yurtdaşın feryadı du
yulmamaktadır. Bir yıl içinde yapılan zamlar, 
ancak «felâket» sözcüyü ile nitelenebilir. Buğ
daya zam olmadığı halde,, ekmeğin fiyatına 
bir yılda birkaç kez zam yapıldı. Bazan. ekmek 
fiyatına yapılan zamlar örtülmek için ekmeğin 
gramı, düşürüldü. Bu, çok acıdır. Vatandaş an
layışsızlıkla, ahmaklıkla itham edilmektedir, 
bir eylem sonucu itham edilmektedir. Çok kor
kunç bir şey... «Ekmeğin fiyatını artırmıyo
rum, gramını düşürdüm, ekmek pahalanmadı» 
demektir. Yani, vatandaş, dün aldığı ekemeğin 
gramının bugün azaldığını fark etmiyecek ka
dar, Türkiye'de iktidar tarafından ahmak ve ap
tal görülmektedir. 

Ete zam alabildiğine gitmiştir. Biraz önce 
.buradan Saym Akal arkadaşım, «etin fiyatı 
20 lira» derken, Adalet Partisi sıralarına an bir 
hanımefendi «20 lira değil» dedi. Krediler için 
de böyle söylenmişti: «26 milyon değil de 19 mil
yon». 

Değerli arkadaşlarım, zaten anlaşamadığımız 
tek nokta rakamlardaki fark üzerinde. Ete zam 
var mı, yok mu? Bu önemli. Etin fiyatı fahiş 
midir, değil midir? Et, vatandaşın alım gücü
nün üstünde midir, değil midir? Aslında fakir
liğin tarifi şudur: Fakir, içinde bulunduğu top
lumun standartlarına uyamıyan kişidir. Sizin 
apartmanınızın kapıcısı, Çankırılı benim hem
şehrim, sizin gibi ekmeği, eti aynı şekilde yiyebi
liyor mu? » 

Bir milletvekiline seçim bölgesinde soruluyor, 
deniyor ki: «Şekere niye zam yaptınız? Harb 
yıllarında Cumhuriyet Halk Partisi şekeri bize 
pahalı yedirdi diye biz bunlara rey vermiyoruz, 
siz niçin yaptınız?» Milletvekilinin verdiği ce
vaba bakınız: «Arkadaş, biz sökere kaç kuruş 
zam yaptık? 60 kuruş. Sen ayda kaç kilo şeker 
yersin? 4 kilo. O halde 4 kilo gekerde 240 ku
ruş para yapar. Devlete bunu versen, ne ola
cak?» O zaman vatandaşın içinde uyanık, ça
rıklı erkânı harb şunu soruyor: «Efendi ağa, 
kusura bakma, neden, biz de şekeri senin gibi 
çok yiyip de çok para veremiyoruz, neden tatlı 
yiyemiyoruz, neden şekerli yiyemiyoruz?» 
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İşte, vatandaş burada aldatılmaktadır. Mü
him olan etin kilosunun 20 lira olup olmaması 
değildir, önemli olan etin yurttaş tarafından 
alınıp, yenebilmesi, daha doğrusu vatandaşın 
proteinli besinleri alabilmesidir. * Bunları alabi
liyor mu? önemli olan bu noktadır. 

Et, bugün benim oturmakta olduğum Ha-
sanoğlan köyünde 14 Tl. dır. Seçimden önce 
etin kilosu 8 lira idi, sayın arkadaşlarım. De
mek ki, 14 ay içinde bir köyde ete 6 lira zam ya
pılmıştır. Sizlerin kaça yediğinizi ben bilmi
yorum ; her halde Kavaklıdere'de daha başkadır, 
Ayrancıda daha başkadır. 

Una zam alıp yürümüştür. 
Bir gün kibrit alıyorum, değerli arkadaşla

rım, ilginç bir konu. Çıkardım Tekel bayiine 
10 kuruş verdim ve bir kibrit istedim. Bayi, 
«Beyefendi, affedersiniz, 5 kuruş daha verecek
siniz» dedi. «Anlamadım, neden 5 kuruş daha 
veriyorum?» dedim. «Kibrit pahalılandı» dedi. 
Gazete yazmadı, piyasada ben duymadım, Mec
liste duymadım, Hükümetin radyodan bir bil
dirisi yok. «Nereden olmuş?» diye sordum. 
«Vallahi; yapıyorlar arkadaş, akşam yapıldı...» 

15 kuruşu verdim, arkadaşlar. Yani o kadar 
habersiz zam oluyor ki... 

1950 - 1960 arasında zam olurdu, Hükümet 
derdi ki radyo ile: «Sayın vatandaşlar, zam 
yoktur, ayarlama vardır» yani, kendinizi ayar
layın, zamlar geliyor... Anlaşılırdı. Şimdi, bu 
iktidar ondan daha baskın çıktı: «Zam yok, pa
halılık yok, geçim sıkıntısı var» diyor. 

Çok değerli hemşehrim, kendisine büyük 
saygı, sevgi duyduğum Ticaret Bakanı (arka
daşlık ilişkileriniz, hemşehrilik ilişkilerimiz ay
rıdır) bu konuda direnmeliydi. Kendisi bir 
halk çocuğudur, vatan sevgisinden en küçük 
bir şüphem yoktur, direnmeli ve gerekirce kafa 
tutmalı ve hattâ istifa etmelidir. Büyür.. Gö
zümde büyüyecektir. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Senm em
rinle mi? 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Devamla) — 
Evet, benim emrimle değil, bu masalar, bu kol
tuklar, bu kürsüler hepsi geçicidir, Salih Bey. 
Bir gün yurtdaşm içine gideceğiz, ne yaptığımız 
sorulacak. Yann hepiniz bastonlara dayanana 
kadar inşallah yaşarsak, emekli birer arkadaş 
olarak bir yerde oturup çay içeceğiz, çay içer

ken «Ah, Nuri Çelik Yazıoğlu, o kürsüden söy
lediğin zaman ben sana kızmıştım, ama arkadaş, 
düşünmemişiz, bizim gözümüzü kan bürümüş
tü» diyeceksin ve bunun azabını çekeceksin 
arkadaşım. Vatandaş ölüyor, farkında değil
siniz. Aldınız maaşları, hepimiz aldık, cebi
mize koyduk, ne çektiğinin farkında değilsi
niz. 

NAİME İKBAL TOKGÖZ (İstanbul) — 
Anayasa Mahkemesi onu da alacak. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Devamla) 
— inşallah alacak, o zaman konuşacağız. O 
zaman buyurun Hasanoğlan köyüne, size 125 
liraya ev bulacağım. 

ipliğe zam. Bir terzi arkadaşım var, «Düğ
meye üç günde üç defa zam oldu» diyor; 
gördüğünüz şu elbisedeki düğmeye. Arkadaş
lar, bu, bir başı boşluğun ifadesidir. Zam yap
mak ekonomik kural olmaktan çıkmıştır daha; 
doğrusu Hükümet dizginlerin ucunu tutamı
yor, koyverdi, bileğinde güç kalmadı. 

Bir ara benzine, mazota zam yapıldı. Gaza 
zam yapılmasın, hattâ gaza vergi koymıya-
lım. Köylü gazyağı yakar. Diyeceğiz ki : 
«Vatandaş, biz benzine zam yaptık, ama gaza 
zam yapmadık, senden yanayız, biz senin 
ışığını kurtarmamak için gaza zam yapma
dık.» Olmadı, ona da zam yapıldı. 

Daha çok şeylere zam yapılacak. Aslında, 
biz bunu Tekel maddelerine zam yapıldığı za
man söylemiştik, «Tekel maddelerine zam va-
pılırsa, öbür zamlar kendiliğinden birbiri pe
şine gelecektir» demiştik. 

Yedek parçaya yapılan zam : 
Değerli arkadaşlarım, Sanayi Çarşısında 

yedek parçacılarla çalışma yaptım. Adalet 
Partilisi var, Halk Partilisi var, Millî Nizam 
Partilisi var, hepsi var, hepsi toplanıp geldi
ler : «Arkadaşlar, bu zamları sizin yaptığınız 
söyleniyor, aslında, ithal edilirken böyle de
ğilmiş siz yapıyormuşsunuz» dedim. Orada bir 
arkadaş beni dükkânına götürdü ve «size 
bir şey göstereceğim» dedi. Rafta parça kutu
ları yığılı. Kutuları eliyle itiverdi, ve raftaki 
kutuları arkaya «tak, tak» diye düşürdü. «Bu, 
ne oluyor?» dedim, «Mal yok» dedi, «Ben 
daha önce aldığım malı, aynı para ile alıp 
yerlerine koyamıyorum; müşteri kaçmasın diye 
Iboş kutulan buraya diziyorum, mal gelecek 
diyorum» dedi. «Türkiye'de bu yedek patça 

— 185 — 



M. Meclisi B : 39 21 . 1 . 1971 0 : 1 

birlkaç adamın elindedir. Bunlar, fiyatları sap
tarlar, birbirlerinin listesini alırlar, üç aşağı, 
beş yukarı ayarlarlar» dedi. 

Değerli arkadaşlarım, söz buraya gelmiş-
'ken, hâtırlıyacaksmız, Anadol otomobiline Km 
geçen sene 3 500 lira zam istedi. 3 500 lira
lık zammı o zaman Sanayi Bakanı ile Ticaret 
İBaJkanı vermedi. «Türkiye'de iktidarlara, Tür
kiye'de politikaya sömüren güçler hâkimdir* 
dediğimiz zaman bize şaşıyorlar. O zamanki 
Ticaret Bakanı, o zamanki Sanayi Bakanı Hü 
kümette görev alamadı. Bunun altındaki an
lamı iyi bilmemiz gerekir. O zaman Anadol 
otomobili 26 500 lira idi, bugün 55 250 liraya 
mal oluyor. Biraz sonra (bana cevap verirken, 
«öyle değil, 46 bin lira» diyecekler, ama rad-
y ©siyle, içerisinin çeşitli araçlariyle böyle. Ben 
bir 'bir hesalbettim, 5'5 250 liraya mal oluyor 
ve Koç efendi istediği gibi Türkiye'de atım 
oynatıyor, kimse de buradan aleyhinde konu
şamıyor. 

Geçen ay »bordroya baktım, 7 400 lira 
vergi vermişim. Bu kadar kazanan Koç'tan, 
eğer benden alındığı oranda, fukara çöpçü
den alındığı oranda vergi alınsın. Hiç bütçe 
yapmanıza lüzum yok. Ondan aldığınız vergi 
ile Türkiye geçinir. Ne korkuyorsunuz? Tür
kiye bir adamın tekelinde olamaz. Hükümet 
birkaç adamın emrinde yürümektedir, direksi
yon onların elindedir. 

İlâca zam, ilâca yapılan zam... (A. P. sı
ralarından gürültüler.) 

(Beyefendiler, her halde sıktım, çok özür 
dilerim, ben Anadolunun çorak toprağından 
geldim ve gelirken tarlamı, evimi bıraktım, 
duruyor; yarın gider çiftimi sürebilirim, ama 
siz benim yaptığımı yapamazsınız. Ben onların 
hakkını savunmak zorundayım, gittiğim zaman 
size söyliyemiyorlar, sizlere «beyefendi» diyor
lar, bana «oğlum Nuri, biz seni bunun için mi 
gönderdik?» diyorlar. Mecburum sınavı burada 
vermeye. Selâm değil, sınav benimki. Sizinki 
selâm, benimki imtihan; sizin anlıyacağmız ke
lime ile söylüyorum. 

İlâca yapılan zam; 
Türkiye'de ilâç fiyatları üzerinde bir Meclis 

araştırması önergesi verelim diye Sayın Çetin 
Yılmaz arkadaşımla düşündük. Gittim, Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığında sempatisine 

inandığını bûzı arkadaşları buldum; bâzı ec
zacı arkadaşları buldum, dedim ki; «Ne olur 
arkadaşlar, bu ilâç fiyatlarında fikir edinebilir 
miyim?.. Hammadde kaça geliyor, Türkiye'de 
hammadde imal edilirken imal fiyatı ne konu
yor, ticaret haddi ne olmalıdır, ilâcın fiyatı 
kârı ile birlikte toptan veya perakende kaç ol
malıdır?» Bunu öğrenmek istedim, inanır mısı
nız, hiç kimsenin ağcını bıçak açmadı. Dediler 
ki; «Bunu yalnız Eczacılık Genel Müdürü bilir, 
o da İstanbul'da» 

Bir eczacı arkadaşım da burada, kendisine 
de söyledim, dedi ki : «Belki Eczacılar Odasın
dan bunu. öğrenebilirsiniz.» Öğrenemedik, yani, 
Türkiye'ye bir ilâcın hammaddesi kaça gelir, bir 
milletvekili sıfatiyle bunu öğrenemiyorsunuz 
değerli arkadaşlarım. Böyle bir ortamdayız. 

Vatandaş beslenemiyor, vatandaş giyinemi
yor. Giyinemiyen heslenemiyen, ısmamıyan va
tandaş hasta olacak; hasta olunca, ilâç alamı-
y^.ak. Benim aklımın ermediği bir konu var; 
Türkiye'de nüfus plânlaması için çalışan adam
lar ne ister? Vatandaş-zaten nüfus plânlaması
na tabidir. Bir doğal seleksiyon, bir tabiî selek-
siyon vatandaşı süpürüp gitmektedir değerli 
arkadaşlarım, 

Evet, Türkiye'nin nüfusu binde 33 artıyör
müş, ama binde kaç azalıyor, açlıktan ne hale 
geliyor, bunu hiç kimse bilmiyor. 

Onun arkasından gübreye zam, suni gübre
ye zam. Efendim, bir bakıyorsunuz, tavuk ye
mine zam, hayvan yemine zam, yapma yeme 
zam; ama arpaya zam yok, buğdaya zam yok. 
Olmaz!.. Onu üretici yapıyor... 

Şimdi, köylüye diyorlar ki; «Arkadaş, biz 
hayvan yemine zam yaptık ama, seninle ilgili 
değil.» «Niye?..» «Besici iki üç tane adam var; 
bu, onunla ilgili. Sen hayvanını arpayla besli
yorsun, buğdayla besliyorsun, öbür yemlerle 
besliyorsun, öbürü fennî yemlerle besliyor, o se
nin gibi ucuza mal edemesin diye yapıyoruz» 
diyor. 

Değerli arkadaşlarım, iktidarın görevi, yurt
taşın tarım alanındaki seviyesini bilimsel bir 
ortama getirmektir, bilimsel bir düzeye getir
mektir. Onu suni yemle, modern beslenme ile 
teçhiz edecek yerde, ondan uzaklaştırmaya ça
lışıyor ve böyle korkutuyor. İşte hizmetlerin 
yozlaştırılması budur. 
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Değerli arkadaşlarım, 
Bütün bunlar şu gerçeği ortaya koyuyor : 

Burada iktidar, yurttasın normal şartlar altın
da yaşamasını değil, gününü gün etmeyi dü
şünmektedir. 

Arkadaşlarımızın önergeleri gayet açıktır. 
Bu önergenin sonunda bir ceza yoktur, bir suç 
aranacak değildir; bilimsel bir açıdan Türkiye'
deki ölçüsüz fiyat artışları araştırılacak, neden
leri bulunacak, bu nedenler teşhis edildikten 
sonra tedavi yolları aranacaktır, 'Bu acıdan, 
bendeniz bu önergele?*m lehinde bulunuyorum 
ve değerli arkadaşlarımın da, muhalif, muvafık, 
bu önergeleri desteklcmolerini diliyorum. Çün
kü, vatandaşın en büyük şikâyet konusu, bu ko
nudur. Seçim bölgelerimizde hepimize bunlar 
teker teker söylenecek, başınıza kakılacaktır. 
Buradan hesabını yapalım. Diyeceğiz ki, biz 
Mecliste bunu ele aldık, «Aklınızda ne oldu?» 
diyorlar, ne yaptınız? «Efendim, kürsüden söy
ledik.» «Ama» diyorlar, «Adalet Partisinin oy-
lariyle reddedildi.» 

işin ilginç tarafı, değerli arkadaşımın birisi 
dedi ki; «Eadyo sizin ağsınız.» 

Eğer, radyoya kızılan nokta, radyonun ger
çekleri söylemesi ise, bu olmamalıdır. Radyo, 
bizim söylediğimizi de söylüyor, ama artık, 
radyo iktidarın düdüğü olmıyacaktır. Radyo 
düdük değil; «Vatan cephesine Dudu geçti, 
Hacı geçti, Ali geçti...» Artık, radyodan bunlar 
öttürülmiyecek. 

Televizyon da bu amaçla kurulmadı. Eğer, 
televizyonun bu şekilde olacağını bilse idi ikti
dar, zaten yaptırmazdı. Onlar sanıyordu ki, Bar
bakan filân yerdeki gecekonduyu açtı, filmini 
alacak, Başbakan falan yerdeki suyu açtı, fab
rikayı açtı. Öyle olmadı; gitti, İstanbul'daki 
açık kanalları, fakir köylüyü getirdi, milletin 
gözünün önüne koydu. Bunun üzerine istan
bul'daki televizyonu belediyeye kurduruyor
lar. O zaman düdük olur işte. Ama kuracak 
mı, kurmıyacak mı? 

Şimdi, şunu söylüyorum : Bu önergeyi de 
kabul etmezseniz, akşam radyo yine diyecek, 
bangır bangır bağıracak : «Pahalılık hakkında
ki araştırma önergeleri filân falan falan falan 
hatipler konuştuktan sonra Adalet Partisi oy-
lariiyle reddedilmiştir.» Bu demektir ki, Ada

let Partisi vatandaşın geçimini diizelıtanek için 
çalışmıyor, ona göre oylarınızı kullanın. 

Saygılarımla. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker, buyurunuz 

efendim. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli arka-

iflaslarım; 
iki arkadaşımız, ayrı ayrı, hayat pahalı

lığını önlemek için alınması gerekli idari, ikti
sadî, malî tedbirleri bulmak, hayat pahalılı
ğının sebeplerini araştırmak üzere önerge ver
mişlerdir. Evvelâ bu arkadaşlarımı tebrik et
mek isterim. Gerçekten, şu anda Türk halkı
nın, bilhassa şu sırada büyük şehirlerde yaşa
yanların en büyük derdine temas ekmişlerdir. 
Köylerde ve diğer yerlerde yaşayanlar da ya
vaş yavaş tepeden aşağı inen bir selin havasını 
teneffüs etmektedirler. Üç beş ay sonra tam 
ve kâmil anlamıyla bu hayat pahalılığı köylü
ye gelip dayanacak. Bugün dahi yer yer da
yandığı noktalar vardır. 

'Şimdi değerli arkadaşlarım; mnnetimjiyorum 
ki, hayat paralılığının olmadığını, her hangi 
yetlkili veya yetkisiz bir arkadaşımız söyliye-
bilsin, 1971 programında, durum, söylenebil
diği kadar ifade edilmiştir; fiyatların yük
seldiği ifade edilmiştir, münasip bir lisanla» 
tedirgin etmiyecek şekilde ifade edilmiştir. 
Program bunu ifade etmese bile, şöyle bir 
çarşıya çıkmak, veyahut evinin günlük masra-
fıyla bir parfçacılk ilgilenmek, bazı alış - ve
rişleri yapmak veya hesapları sormak, «ya
ğı nasıl aldın, ustaya ne verdin, terzi ne aldı?» 
diye sormak, meseleyi ortaya çıkaracak nite
liktedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Hayat pahalılığında, bilhassa büyük şehir

ler bakımından üzerinde durulması gereken bir 
konu, kira konusudur; hayat pahalılığına alı
nacak tedbirler bakımından temel meseleler
den birisi kira konusudur. Tabiî, «temel me
seleler» derken şunu kasdetmek istiyorum : 
iktidarın ekona'amik politikasından sonra te
mel mesele... 

iktidarın bir ekonomik politikası vardır. Bu 
politika yanlıştır. Bir noktaya getirilmiş, batak
lığa sokulmuştur. Onun üzerine, o bataktan 
çıkmak için tedbir alınmaya girişilmiştir. Bir 
taraftan zamlar, bir taraftan vergiler, elbette ki 
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hayat pahalılığını alıp götüren esaslar olmuş-
tur. 

Bunların dışındaki konuları ösylemek istiyo
rum. Onların başında da kira meselesi vardır. 

Maalesef, maalesef 19G3 te Anayasa Mahke
mesi tarafından kiraların tesbitine ait maddeler 
iptal edildikten sonra, altı aylık süre içerisin
de, İnönü'nün başında bulunduğu Hüîkümet ta
rafından Kira Kanunu Meclise sevk edildiği 
halde, Kira Kanunu çıkmamıştır; boşluk bıra
kılmıştır. Temyiz Mahkemesi, Yargıtay bu boş
luğu, içtihadı bisleştirmek karariyle doldurma
ya gayret etmiştir ve Yargıtay Başkanları adlî 
yılı açış nutuklarında, bir hukulk devletinde 
böyle bir şeyin olamıyacağını, yani, Parlâmen
tonun yerine Yargıtaym geçip kanun maddeleri 
yapamıyacağmı ve bundan dolayı Parlâmento
nun biran evvel Kira Kanununu çıkarmasını, 
çıkarması lâzımgeldiğini ifade ettiği halde, 
bugüne kadar Kira Kanunu çıkarılmamıştır, ya
ni boşluk olan maddeler doldurulmamıştır. Ve 
bu arada kiralar serbest hale gelmiştir arkadaş
larım. Serbest değildir, ama uygulama olarak 
tamamen serbest hale gelmiştir. Çünkü, her 
yıl ev sahibi kirayı artırmayı istiyebilir, iste
mektedir, emsal gösterir, emsal de kolaydır, art
mış bir kirayı gösterir, o ona emsal olur, öbürü 
öbürüne emsal olur ve böylece kiralar vatan
daşın malî gücüme göre takatine göre astrono
mik denilebilecek rakamlara ulaşmıştır. 

Bilhassa, iş yerleri kirası, değerli olari, ti
careti yüksek olan yerlerde, çok yüksek bir hal 
almıştır. Yani, demin söylediğim 'astronomik 
rakamı bilhassa bu kesimde görmek mümkün
dür, alabildiğine yükselmiştir. 

Peki, kiralar alabildiğine yükselmiştir de ne 
olmuştur? Elbette ki, o dükkân, işyeri sahibi, 
o kirayı vatandaştan tahsil etmiştir ve etmek
tedir. Ondan dolayı kira politikası ile fiyat 
politikası arasında sıkı bağlantı vardır. Halen 
birçok memleketlerde, ileri memleketlerde, Batı 
ülkelerinde kira tahdidi, kira sınırlamatsı var
dır. Kira sınırlamasının da sebebi, fiyatların 
yükselmesini önlemek, vatandaşın geçimini sağ
lamaktır. 

Şimdi burada bir şey akla gelebilir: Efen
dim, özel teşebbüs var, 26 milyon da özel teşeb
büstür. E, herkes istediğini verebilir. 

Böyle değil arkadaşşlar. Belli bir serma
yeyi bir yere yatırdığınız zaman, yani, bir ev 
veya dükîkân yaptırdığınız zaman, sizin buradan 
alacağınız para, ölçüsü olan bir paradır; 
ölçüsü olmalıdır. % 10 mu alırsınız, % 12 mi 
alırsınız, % 15 mi alırsınız, ama bir binadan 
% 30 - 35 alırsınız, bir bina bazan 2 - 3 senede 
amortize edilirse, burada bir hak vardır den
mez, burada bal gibi sömürü vardır ve bu sömü
rülen de, sonuç itibariyle iş sahiplerinin üzerin
de kalmadığına göre, doğrudan doğruya vatan
daştır. 

E, bu vatandaş zengin midir? Belli; elimiz
deki plânlarda belli, hepimizin bildiği gibi belli. 
Vatandaşın büyük kütlesi, fakirdir, yoksuldur, 
orta hallidir, işçidir, duldur, yetimdir, dar gelir
lidir. Bunlar, böyle bir vaziyet karşısında bir 
nevi ölüme, felâkete sürüklenmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, 
Bir memlekette, bir vatandaşın, toplam geli

ri içerisinde kiraların alacağı yer, bilemediniz 
% 5 ilâ % 10 arasındadır. Bugün kiralar 
% 30 - 40 a kadar çıkmıştır. Ayda 500 lira ka
zanan bir vatandaşın toplam gelirinin % 40 mı 
kiraya verdiğini düşünürseniz, «O vatandaş na
sıl yaşıyor?» diye sormak tabiî hakkınızdır. 

Bunun yanında, yine araştırma açıldığı tak
dirde incelenmesi lâzımgelen önemli bir konu 
vardır. Her zaman bu kürsüden söyledim, ko
misyonlarda söylüyorum, değerli arkadaşlarımı
zın bu meseleye eğilecekleri ana kadar söyleme
ye devam edeceğim. Bu da, tekellerdir arka
daşlar. 

Bizim Beş Yıllık Plânımız bir sistem kabul 
etmiştir: Arz ve talep piyasada karşılaşacak, 
rekabet olacak, rekabet olunca gerçek fiyat, nor
mal fiyat teşekkül edecek. Maalesef, az 
gelişmiş ülkelerde üreticinin teşkilâtlanma
dığı. ülkelerde, tüketicinin teşkilâtlanma
dığı ülkelerde böyle bir şey yoktur. Biz
de de yoktur. Türk vatandaşı, veresiye 
alışveriş yapan vatandaş, kendi bakkalına mah
kûmdur. Bakkalı deftere ne isterse onu yazar. 
O vatandaş çıkıp muhtelif yerleri gezemez, 
gezmek imkânına sahip değildir ve böylece, ba
karsınız bir bakkal, fiyatı durup dururken şuna 
çıkarır, ikinci bakkal «Bakkal Ali böyle satı
yor» diye o da çıkarır, üçüncü bakkal da; «Eh, 
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onlar satıyor ben de satıyorum» diye fiyatı çı
kardığı zaman, sizin yapacağınız bir şey yok
tur. 

Şimdi, bu bakkal dükkânında satılan eşya
dan, Türkiye'de satılan her eşyaya kadar fiilî 
tekeller, hukukî tekeller değil, fiilî tekeller var
dır. Bir defa bu fiilî tekellerle mücadele edil
medikçe, bunlar ele alınmadıkça, bunları önli-
yecek tedbirler; Gima gibi, istanbul'daki Mig-
ros gibi, ki bunlar orta halliye hitabediyor, fa
kir vatandaş, demin söylediğim gibi, veresiye 
aldığı, için bundan istifade edemiyor, bunlar or
ta hallilerin istifade ettiği müesseselerdir, bu 
müesseseler çoğaltılmadıkça, yani fiilî tekelle
ri, fiilî inhisarları ortadan kaldıracak tedbirler 
alınmadıkça, vatandaş iniminim inliyecektir. 

Bunların yanında, muayyen bâzı malı yapan 
birkaç firma, birleşip fiyat artırıyorlar. Bun
lar da var. Bunlara karşı da bugüne kadar hiç
bir tedbir alınmış değildir. 

Nitekim, demin arkadaşlarımızın bahsettiği 
potas, 235 kuruş normal fiyatla ithal edilip 
satılan potas, fülî tekeller yüzünden, yani malı 
alıp saklıyan, sonra müzayaka içinde kalan va
tandaşa satan sömürücüler tarafındn 535 kuru
şa kadar satılmıştır. Devletin 235 kuruşa ka
dar sattığı, mal, alanlar almış, saklamış, bâzı 
firmalar almış, getirmiş muhafaza etmiş, bir 
tarafta paravan firmasını kurmuş, bir kısmını 
gümrükten çekmemiş, Hükümetin getirdiği 
gümrükte beklemiş ve vatandaş sömürülmüş-
tür. Bu, demin söylediğim tekellerle ilgili çok 
yakın bir örnektir. Bununla yalnız Ege Bölge
sindeki 156 bin aile ilgilidir. Bunu 5 ile çarpar
sanız, 1 milyona yakın vatandaş bununla ilgili
dir. Bütün Türkiye'de bununla ilgili olanlar 
vardır; demin, «tam köylüye gitmedi, yer yer 
henüz ulaştı» dediğim meselelerden bir tanesi 
de budur 

Değerli arkadaşlarım, bunun yanında etiket 
koyma mecburiyeti... Hatırhyacaksınız bu kür
sülerde ve komisyonlarda etiket üzerinde dur
muş Ibir arkadaşınızım. Ne kabul ediyor Beş 
Yıllık Plânı? Serbest rekajbet olacak. E, bir 
malın üzerimde etiketi olımayıaca, siz hangi vit
rine gidip, hangi malı nasıl karşılaştıracaksınız? 

Bu konuda evvelâ, «kanun getiriyoruz» diye 
ifade ettiler eski Ticaret Bakanı arkadaşlarımız, 
sonra ticaret odaları ortaya çrfktı, «siz kanun 

getirmeyin, biz bu işi çözümleriz, meslek ahlâkı 
bakımından meseleyi ele alırız» dediler, oyala
dılar, o kanun durduruldu. Nihayet şu korkunç 
hayat pahalılığı gelip vatandaşın gırtlağına sa
rıldığı zaman, yapılacak iış, etiket mecburiyetini 
getirdiler. Ama onu da ifaide edeyim ki, etiket 
mecburiyetinin cezai müeyyidesi hiç denilecek 
kadar azdır, dükkân kapama da olmakla bera
ber, hiç denilecek kadar azdır ve esaslı bir ted-
Ibir değildir, şimdi ortada bulunan hayat pa
halılığı meselesine çözüm bulacak ciddî bir ted
bir değildir. O kadar uyanmalara rağmen ge
tirilmesi, şimdi getirilmesi, vatandaşı bir 
parçacık oyalamak, onu tatmin etmek politikası 
ile getirildiği hissini de, kanaatini de bize 
vermektedir. 

Değerli arkadaşlamaıı, 
Yine şehirlerde cereyan eden bir meseleyi 

ele alalım. Burada Meclisimizde çalışanlar ben
den ricada bulundular, dediler ki, «Beyefendi, 
Kömür Tevzi Müessesesi tonu 160 veya 180 li
raya olması lâzımıgelen kömürü veremiyor. Ne
den veremediği bir türlü ianlaşılamıyor, ama 
aynı kömür kamyonlarla getiriliyor, 260, 270, 
280, 300, sılkınıitmıza ve pazarlığa göre, 160-180 
lira arasınlda olması lâzımıgelen kömür 300 lira
ya satılıyor.» 

Arkadaşlar, buna ben kemdim de şahidim, 
yani Ibunu dinledim vatamdaşitan, gazetelerde de 
okuduk bu kömür sömürüsünü. Zaten, dünkü 
veya ıbuıgünfkü gazetede de var, bir ilçenin ko
münümün kontenjanını alıp kullanmışlar. Böyle 
kömür gibi zaruri ıbir maddede vatandaşa sömü
rü tatbik edilmek suretiyle, istismar tatbik 
edilmek suretiyle hayat pahalılığı yaratılmakta
dır. Nedir? Tonu 160 veya 180 lira olan kömü
re 300 Ira veya 260 lira verirse, hayat pahalılığı 
eksilmiş anlamına mı gelir? Bu da ortada olan 
açık masallerdendir, bunlar yazılıyor, çiziliyor, 
yine iş Ibülldiği gibi okunuyor, böylece gidiyor. 
Yani hayat pahalılığına alınacak tedbirlerden 
birisi de 'buldur, Ibu da böyle gidiyor. 

Değerli 'arkadaşlarım, 
Et öyle, yağ öyle, ilâç öyle, gübre öyle, her 

şey öyle, almış gitmiş. Omun yanında işsizlik de 
öyle. Bir (taraftan da işsizlik foiüküm sürüyor. 
Her gün sokaklarda, «şehre geldim bey, bana 
bir ekmek parası ver, aç kaldım» ıdiyen vatan-
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daşlara her an, hepimiz rastlamaktayız. Bilhas
sa son 5 - 6 ay içerisinde bunların sayısı yük
seldi gitti. 

Simidi değerli arkadaşlarım, 
Bunların yanında, kalite kontrolü denilen, 

hayat pahalılığına etkisi olacak gayet müessir 
bir tedbir var, kalite kontrolü. Maalesef, bugün 
bâzı standartlar tesbit edilmiş olduğu hakle, ka
lite kontrolü denilen bir şey yok. Bir ayakkabı 
'alıyorsunuz, gayet güzel, fevkalâde ustalıklı ya
pılmış, bir yabancı gördüğü zaman ağzımın su
yu 'akıyor, Türk işçisinin, Tüılk ustasının elin
den çıkmış, ama ömrü 2,5 - 3 ay... 

'Değerli arkadaşlarım., 
Ancak çok zengin insanlar 2,5 - 3 ayda es

kiyecek bir ayakkabıyı giyerler. Eğer fakir bir 
memlekette yaşıyorsak, en sağlamını giymemiz 
gerekir. 

Bumun yanında, o ayakkabının asıl kıymetli 
rüknü de, unsuru da işçidin emeğidir. Aıvrupa'-
da, Batı'da, sanayileşmiş ülkelerde ayakkabı 
fabrikasyondur. Elde yapılmış bir ayakkabı an
cak zenginlerin giyebildiği bir şeydir. 

ıMaaleöef ayakkabı öyle, aldığınız her mal 
öyle. 

Gidiyorsunuz, bâr musluk allıyorsunuz, veri
yorsunuz 15 - 20 lira, getiriyorsunuz, takıyor
sunuz. Siz anlamazsınız ilâ, herkes musluîkçu 
olajmaz ki... Musluğun hangi markasının iyi ol
duğunu bilemezsiniz ki... Bir defa standart de
mek, kallite 'kontrolü demek, asgari bir kalite 
seviyesi olacak, daha kalitelisi de olacak, ama 
asgarisi olacak. Alıyorsunuz, musluk bozuldu, 
aldığınız âlet kırıldı, kullandığınız mal parça
landı. Kimseye hesap soracak bir durumunuz 
yok. Bu da Türk vatandaşımın pahalı bir hayat 
yaşamasını gerektiriyor. 

Bir ayakkabıyı alıp bir sene, ortalama söy
lüyorum taltoiî, 2 - 3 sene ide giyilebilir, bir sene 
giyeceğine üç ayda ayakkabı e-ikiyor. Ayakka
bı parası farzedelim 50 lira, 50 liraya pek ayak
kabı yok, ıama 40 - 50 lira diyelim, 4 tane ayak
kabı eskitirse, senede 160 lira vermek mecbu
riyetinde kalıyor. Kallite kontrolünün olmı&rna-
sındam dolayı, bu şekilde olam, hâdiseleri bir 
araya topladığınız o zaman, bir ide •bakıyorsu
nuz, kalite ko'ntrobuzlıığurJdaıı dolayı hayat, 
yaladığımız hayat pahalılaşmış oluyor. 

Ekmek öyle, ekmeğin gramajını düşürerek 
zam öyle, diğerleri öyle... Her zaman söylenilen 
bir deyimle, gerçekten, Türk vatandaşı pahalı
lığı ateşten bir gömlek gibi giymiştir. Bu yüz
den aleniler vardır, felâkete sürüklenenler var
dır, intihar edenler vardır, yıkılan aileler var
dır. Parlâmento olarak mutlaka bunun üzerine 
eğilmlek zorundayız. 

Onun için, değerli arkadaşlarımızın verdiği. 
araştırma önergesi kabul edilmelidir. Konu araş
tırılmalıdır ve şu kısa zamanda birkaç noktasını 
arz edebildiğim, arz edebildiğim birkaç noktada 
gösterebildiğim gibi, üzerinde durup, bütçeden 
para sarf 'etmeden - herkesin aklına o geliyor, 
«'bütçeden para sarf edilerek bu işler yapılır» 
deniyor - para sarf etmeksizin sömürüyü önle
mek. suretiyle, kanunsuzlukları önlemek sure
tiyle, haksızlıkları ve zulümleri önlemek sure
tiyle Türk vatandaşının acılarının bir miktar 
indirilmesi, mümkündür. 

Aslında ıbüfcün bu meselelerin bir çaresi var
dır, ama arkadaşlarımız araştırmada çare arı
yorlar. Bunlar bizim söylediğimiz gibi teknik 
noktalarda araştırma... Onun basit bir çaresi 
var, Adalet Partisi iktidarının iş başından çe
kilmesidir çare, ama vbu, araştırmanım mevzuu
na girmez. Onun için, bu araştırmanın açılması 
yönünde oy kullanmanızı hassaten rica ediyo
rum. 

'Saygılarımla. 

10. — Konya Milletvekili Vefa Tanır ve 
Hurdur Hfilledvekili Nadir Yavmkanhn, (8/10) 
e m fi numaralı genel görüşme (inerg esinin, görü
şülmekte ola-n maddeden sonra görüşülmesine dair 
önergesi. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, bir Önerge 
var; okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Dr. Vefa Tanır'ın 21 nci sıradaki önergesinin, 

aynı konuyla ilgili önergelerle birlikte görüşül
mek üzere, gündemin şimdi görüşülen madde
sinden sonra basa alınmasını arz ve teklif ederiz. 

- Konya Burdur 
Vefa Tanır Nadir Yavuakan 

BAŞKAN — önergenin bir kısmı açık, bir 
kısmı gayri vazıh: «Aynı konuyla ilgili önerge
lerle birlikte görüşülmek üzere...» 
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Bir birleştirme talebini tazammun etmektedir 
ama, hangi önergelerle?.. Beyan edebilecek misi
niz efendim? 

VEFA TANIR (Konya) — Efendim, 79 ncu 
sırada Sayın Kâmran Evliyaoğlu'nun, «son öğ
renci olayları» diye bir genel görüşme talebi var
dır. 77 nci sırada Sayın Hayrettin Uysal'm 
Meclis araştırması talebi vardır, genel görüşme
ye çevirecekti, her halde çevirdi; o vardır. 83 ncü 
sırada Sayın İbrahim öztürk'ün, 48 nci sırada 
Sayın Celâl Kargılı'nm, üniversite reformunun 
biran evvel gerçekleşmesi ve alınacak tedbir ve 
çarelerin neler olduğu konusunda... 

BAŞKAN — Sayın Tanır, bir saniye. 
Efendim, beyan buyurduğunuz bu önergele

rin bir kısmı genel görüşme istemini, bir kısmı 
Meclis araştırması istemini kapsamaktadır. Şu 
halleriyle bunların birleştirilmelerini ve birlik be 
görüşülmelerini oya sunmamıza imkân görme
mekteyim. 

VEFA TANIR (Konya) — Sayın Başkan, 
benim saydıklarımın içinde yalnız 77 nci sırada 
olan Sayın Hayrettin Uysal'ın önergesi Meclis 
araştırması idi, o da değiştirdi. 

BAŞKAN — Tesbit etmeye mecburuz. Evet... 
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VEFA TANIR (Konya) — Sayın Başkan, 
bu arkadaşlarımız nasıl olsa, benim bugün yap
tığım gibi, benim 21 nci sıradaki önergem gö
rüşülürken, çok geride olan önergelerini, Mecli
sin vaktini de düşünerek, her halde kendileri bir
leştirme teklifinde bulunacaklardır. 

BAŞKAN — Mümkündür o zaman. 
Şu halde sadece öncelik kısmını Yüce Heye

tinizin oylarına sunacağım. 

VEFA TANIR (Konya) — Evet. 
BAŞKAN — İlgili arkadaşlarımın, bu konu

ya sıra geldiğinde birleşme önergeleri verecekle
rini, ben de, sizin gibi tahmin ve ümidetmek-
teyim. 

Sayın Nadir Yavuzkan'm ve Sayın Doktor 
Vefa Tanır'm birlikte verdikleri önergenin bir 
kısmını, yani «21 nci sıradaki önergenin, gün
demin şimdi görüşülen maddesinden sonra başa 
alınmasını arz ve teklif ederiz» mahiyetindeki 
önergelerini oylarınıza arz ediyorum: Kabul 
edenler... Kabul etrniyenler... Kabul edilmiştir. 

22 Ocak 1971 tarihine raslıyacak olan Cuma 
günü saat 15,00 te toplanmak üzere Birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,05 
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I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Trafik kazalarının artış sebepleriyle 
önleme çarelerini tesbit konusunda araştırma 
yapmak üzere kurulması kabul edilen Meclis 
Araştırması Komisyonuna üye secimi (10/5) 

2. —. Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hakkı 
Esatoğlu'nun, dış ticaretimizin kalkınma plânı
na ve ulusal çıkarlarımıza uygun olup olmadı
ğını araştırmak ve meydana gelen aksaklıkları 
tesbit etmek üzere bir Meclis araştırması ya
pılmasına dair önergesi (10/9) 

3. — Samsun Milletvekili Yaşar Aka!'m, pi
yasadaki fiyat artışlarını önlemek ve hayat pa
halılığına bir çare bulmak maksadiyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması yapılmasına dair önergesi (10/11) 

4. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
bağcılığımızın modern şekilde geliştirilmesini, 
verimin artırılmasını, çiftçiye geniş kredi im
kânı sağlanmasını, iç ve dış pazarlarda gerekli | 
tedbirlerin alınmasını temin etmek üzere Ana
yasanın 88 nci maddesi uyannca bir Meclis 
Araştırması yapılmasına dair önergesi (10/14) 

5. — Adana Milletvekili Kemal Satır'm, bu
güne kadar uygulanmakta olan yabancı serma
ye politikasının somut sonuçlarını değerlendir
mek maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına dair 1 
Önergesi (8/2) 

6. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim ve | 
7 arkadaşının, Hükümetin Orta - Doğu bunalı
mı karşısında güttüğü politikayı ve Kıbrıs An
laşmazlığının son durumunu tesbit etmek üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi uyannca bir genel 
görüşme açılmasına dair önergesi (8/3) | 

I 7. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay ve iki arkadaşının, hayat pahalıljğım ön
lemek için alınması gerekli kanuni, idari, ikti
sadi ve ııalî tedbirleri inceleyip tesbit etmek 
üzere, Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/12) 

8. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu ile Konya Milletvekili Orhan 
Okay'ın, yabancı sermaye yatımmlannın doğal 
kaynaklarımız üzerinde ve çeşitli alanlarda 
meydana getirdiği fayda ve zararları tesbit et
mek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/13) 

9. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
yapılan kaçakçılığın yurt ekonomisinde mey
dana getirdiği tesirleri tesbit etmek amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına dair önergemi (8/4) 

10. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, ta
rihî eser kaçakçılığının önlenmesi amaciyle 

i Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/15) 

11. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, ruhsatsız silâh edinmek ihtiyacının mey
dana getirdiği sonuçları tesbit etmek amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec-

\ lis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/16) 

I 12. — Bursa Milletvekili Sadrettiıı Oanga'-
nm, Meksika buğdayının Türk ekonomisinde 
meydana getirdiği tesirleri tesbit etmek ama
ciyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi. 
(10/17) 



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

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

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

16. — 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) 

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

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

19. _ 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) 

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

21. —• Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, son 
zamanlarda meydana gelen hukuk dışı davranış
ların önleme çarelerini belirtmek, milletin ve 
Devletin huzurunu sağlıyacak tedbirleri tesbit 
etmek maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi. (8/10) 

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

23. — içel 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) 

24. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
banka ve özel sektör ikramiyelerinin dağıtı
mında meydana gelen aksaklıkların giderilmesi 
ve bu konuda yararlı tedbirlerin alınması bakı
mından Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/11) 

25. — 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) 



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

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

28. — Bursa, Milletvekili Sadrottin Oan-
ga ile Nail Atlı'nın, 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 ömer-
gesi. (10/27) 

29. — 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) 

30. — Kayseri Milletvekilli 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 Anayasan;,ı 88 nci mad
desi gereğince bir Genel Görüşme yapılmasına 
dair önergesi (8/12) 

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

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

önergesi (8/14) 
33. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ile 

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

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

35. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara-
ca'nın; Hınıs ilçesi, Kızılahmet köyü halkının 
karşı karşıya bulunduğu heyelandan korunma
sı ve yerleşme mmtakasının tesbit edilmesi mak
sadıyla Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
l10/29) 

36. — Ordu Milletvekili Memdulı 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 yapılmasına dair öner
gesi (10/32) 

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

38. — 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) 

39. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Gima T. A. §. Müessesesinin 1966 malî yılı bi
lançosu ibra edilmediği ve müessesenin usulsüz 
ve müessese aleyhine mubayaalar yaptığı iddi-



asiyle, inceleme yapmak üzere Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/34) 

40. — içel Milletvekili Celâli KargılıV.m, 
Türkiye turizmine içten ve dıştan yapılan olum
suz etkileri ve tarihî eser- kaçakçılığını önle
mek, turizm kredilerinin dağılmasıtulaki aksak
lıkların neler olduğunu tesbit etmek maksadıy
la Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir ge
nel görüşme açılmasına dair önergesi (8/1G) 

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

42. — içel Milletvekili Celâl Kargıllı'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) 

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

44. —• îçel Milletvekili Celâl Karigılı'aıın, 
Genel sağlık sigortasının memleketimizde tatbik 
edilebilmesini «ağlamak amacıyla Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/20) 

45. — îçel Milletvekili Celâl Kangılı'nm, 
Tarım İş Kanununun biran evvel çıkmasını sağ
lamak amacıyla Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir genel görüşme açılmasına dair (iner-
gcsi(8/21) 

46. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Toprak reformunun biran evvel gerçekleşmesini 
sağlamak amacıyla Anayasanın 88 noi maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/22) 

47. — '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) 
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48. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 

üniversite reformunun biran evvel gerçekleşmesi 
ve alınacak tedbir ve çarelerin neler olduğu 
konusunda bilgi edinmek maksadıyla Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi (8/24) 

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

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

51. — 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 
uyarımca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/37) 

5(2. •—< Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ile Barbaros Turgut Boztepe'nin, Hükü
met tarafından uygulanan devalüasyon kara-
rmm önceden haber alınmasında hangi kuru
luş ve şahısların büyük faydalar sağladığı ve 
haberin önceden verilmesinde kimlerin kusurla 
bulunduğunu tesbit etmek nıalksadıyla Anayasa-
ijin 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına dair önergesi (10/38) 

93. — Afyon Kara/hisar Milletvekilli Süley
man Mutlu'nun, Devalüasyon kararından sonra 
tarım ürünlerinin maliyetine eklenen zamlar 
sebebiyle üretimin istenen ölçüde gelişip ge-
lişmiyeceğinin tesbiti için Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
ması n a dair önergesi (10/39) 

54. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, 
Türk Parasının kıymetinin ayarlanın asiyi e ilgili 
kararın resmen ilânından önce duyulduğu id
diası yi e Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/40) 



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

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

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

5ı8. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nım, 
rüşvet ve adam kayırma olaylarının önlenme
si için alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek 
maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/45) 

59. — İçel Milletvekili Celâl Kargıh'nm, 
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) 

60. — İçel Milletvekili Celâl Kargıh'nm 
Kamu İktisadi Kuruluşlarının içinde bulun
dukları çıkmazın nedenlerini ortaya çıkarmak 
ve inkişafını sağlamak amacıyla alınması ge
rekli tedbirleri tesbit etmek maksadıyla Ana
yasanın $8 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/47) 

6i. — İçel Milletvekili Celâl Kargıh'nm 
boraks madeninin millî çıkarımız paralelinde iş
letilmesinde ve değerlendirilmesini sağlamak 
için alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek 
maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına daiı 
önergesi (10/48) 
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62. — İçel Milletvekili Celâl Kargıh'nm, 
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) 

63. — îçel Milletvekili Celâl Kargıh'nm, 
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) 

64. — îçel Milletvekili Celâl Kargıh'nm, 
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) 

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

66. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nım, 
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) 

67. — îçel Milletvekili Celâl Kargıh'nm, 
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) 

68. — îçel Milletvekili Celâl Kargıh'nm, 
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) 



69. — 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) 

70. — tçel 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) 

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

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

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

74. — 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) 

75. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'm, 
TET Kurumunun yayınlarınun 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) 

76. — Maraş Milletvekili ibrahim 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 
(10/60) 

77. — 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 Meclis araştırması açıl
masına dair önergesi (10/64) 

78. — Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı'nm, 
bütün yurttaşlara ilköğrenimin sağlanması ve 
bu konuda alınmış olan tedbirlerin tatbiki ko
nusunda bilgi edinmek maksadiyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi. (8/25) 

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

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

81. — Sivas Milletvekili Vahit Boizatlı'nın, 
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) 

82. — İçel Milletvekili Turhan öızigüner 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 ön'er-
gesi. (10/66) 

88. —• Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'
ün, üç yıl içinde öldürülen üniversiteli gençleri 
konusunda bilgi edinmek maksadiyle Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir genel >görüş-
tme açılmasına air önergesi. (8/28) 

84. — İstanbul Milletvekili Eşref Demirçay'-
ın, Halic'in temizlenmesi ve turistik bir yer 



haline getirilmesi için gerekli tedbir ve çalış
an al arın neler olduğunu tesbit etmek üzeıre Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırmacı açılmasına dair önergesi. (10/67) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

IV 
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VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
kı ve iki arkadaşının, petrolle ilgili 8957 numa
ralı Kararnamenin meydana ıgetirdiği tesir
leri tesbit etmek üzere bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi ve Meclis Araştırma 
Komisyonu raporu. ('10/2ı) (S. Sayısı : 156) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 5 . 1970) 
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