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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Çankırı Milletvekili Dursun Akçaoğlu'nun, 
Diyarbakır ili Çermik ilçesi Alos bucağında bu
cak müdürü ile sağlık personeli arasında vukua 
gelen müessif olay hakkındaki demecine Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanı Vedat Ali Özkan 
cevap verdi. 

Adana Milletvekili Mahmut Bozdoğan, er 
eğitim tugaylarındaki okuma - yazma okulların
da ve ceza evlerinde görevli öğretmenlere eğitim 
ödeneği verilmemesinin sakıncalarına dair gün
dem dışı demeçte bulundu. 

Gündemde bulunan gensoru önergelerinin 
gündeme alınıp alınmaması konusundaki görüş
melerin 10 ar dakika ile tahdidine dair önerge
nin, yapılan konuşmalardan sonra, kabulü üze
rine; 

Yozgat Milletvekili Yusuf Ziya Bahadınlı ve 
Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğlu'nun, Ana
yasanın 45 ve 52 nci maddeleri muvacehesinde 
tütün ekicilerine karş?. görevini yerine getirmi-
yen Hükümet hakkında, 

İstanbul Milletvekili Sadun Aren ve Diyar
bakır Milletvekili Tarık Ziya Ekinci'nin, dış 
ekonomik ilişkilerimiz konusunda, millî menfa
atlerimize aykırı bir politika izlediği iddiası ile, 
Hükümet hakkında ve, 

Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hakkı Esat-
oğlu'nun, Anayasamızın lâik Devlet ikesini ih
lâl ettiği iddiası ile Hükümet Başkanı Süleyman 
Demirel hakkında gensoru açılmasına dair öner
gelerinin gündeme alınması, görüşmeler sonun
da, reddolundu. 

6 . 3 . 1968 Çarşamba günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 19,40 ta son ve
rildi. 

Başkan 
Başkan vekiili 
Atıf Şohoğlu 

Kâtip 
Sivas 

Tevfik Koraltan 
Kâtip 

Tunceli 
Kenan Aral 

2. — GELEN KÂĞITLAR 
TASARILAE 

1. — 1966 Bütçe yılı Kesinhesap kanunu ta
sarısı (1/487) (Sayıştay Komisyonuna) 

2. — Ankara Üniversitesi 1966 Bütçe yılı 
Kesinhesap kanun tasarısı (1/488) Sayıştay 
Komisyonuna) 

3. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğünün 1966 Bütçe yılı Kesinhesap kanunu 
tasarısı (1/489) (Sayıştay Komisyonuna) 

4. — Tekel Genel Müdürlüğü 1966 Bütçe 
yılı Kesinhesap kanun tasarısı (1/490) (Sayış
tay Komisyonuna) 

5. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1966 
Bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısı (1/491) 
(Sayıştay Komisyonuna) 

6. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1966 Bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı (1/492) (Sayış
tay Komisyonuna) 

RAPOR 

7. — Genel bütçeye dâhil dairelerin 1963 
Bütçe yılı kesinhesaplarına ait uygunluk bildi
riminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile 1963 Bütçe yılı Kesinhesap kanun 
tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/543, 
1/48) (Gündeme) (S. Sayısı : 660) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Atıf Şohoğlu 
KÂTİPLER : Tevfik Koraltan ( Sivas), Fethi Alacalı (Tokat) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 58 nci Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama yapı
lacaktır. Muhterem milletvekillerinin beyaz 
düğmelere basmalarını istirham edeceğim. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, çalışma-

ara başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Grup temsilcilerinin, Kurban Bayramı 
münasebetiyle Meclis çalışmalar ma 8.3. 1968 
Cuma günü akşamından 18 . 3 . 1968 P t zart esi 
gününe haclar ara verilmesine dair önergeleri 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, Grup Baş-
kanvekillerinin imazasını taşımaktadır, okutu
yorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Kurban Bayramı münasebetiyle ve bu arada 

sayın üyelerin seçim bölgeleriyle temaslarını 
mümkün kılmak için Millet Meclisi çalışmalarına 
8 . 3 . 1968 Cuma günü akşamından başlamak 
üzere 18 . 3 . 1968 Pazartesi gününe kadar ara 
verilmesini arz ve teklif ederiz. 

Adalet Partisi 
Grupu adına 

Artvin Milletvekili 
Sabit Osman Avcı 

Güven Partisi 
Grupu adına 

Başkan V. 
istanbul Milletvekili 

Coşkun Kırca 

C. H. P. Grupu adına 
Trabzon Milletvekili 

Ahmet Şener 

Y. T. P. Grupu adına 
Erzurum Milletvekili 

Nihat Diler 
Türkiye işçi Partisi Grupu adına 

Diyarbakır Milletvekili 
Tarık Ziya Ekinci 

BAŞKAN — Muhterem milletvekilleri, bu 
önergeyi tasvibinize arz ediyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurunuz Sayın Tahtakılıç. 

AHMET TAHTAKILIÇ (istanbul) — Sayın 
Başkana, 28 Şubat 1968 tarihinde kayın valide
min vefatı dolayısiyle 29 Şubat günü için bütçe 
müzakeresinde bulunamıyacağımı ve oyumun ge
rekçesini açıklamak gibi bir maksatla istediğim 
söz hakkımı kullanamıyacağımı bildirdiğim hal
de, ertesi günü mazeretim unutularak, ismim 
okunmak suretiyle bana söz verilmiştir. Bu nok
tanın tavzihini rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Tahtakılıç, sizin bütün 
arkadaşlarca vazifesşinaslığınız müsellem, elbette 
meşru bir mazaretiniz olmadan, söz aldığınız 
halde bırakıp buradan gitmiyeceğiniz belli, Baş
kanlıkça bu husus tavzih edilmiştir. 

2. — Malatya Milletvekili Şaban Erik'in, 
Karayolları ve YSE Genel Müdürlüğü işçi
lerinin yevmiye ve ikramiyelerini zamanında 
alamadıkları iddiası ile görevlerini yerine ge-
tirmiyen Bayındırlık Bakanı ile Köy İsleri Ba
kanı hakkında gensoru açılmasına dair öner
gesi (U/68) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, gündemi
mizde iki tane gensoru önergesi vardır. Bunla
rın sırasiyle müzakeresine başlıyoruz. 

önerge sahibi Sayın Erik, buyurunuz efen
dim. 

Geçen birleşimde alman 10 dakikalık kayıt 
bu iki gensoruda da tatbik edilecektir. 

ŞABAN ERİK (Malatya) — Arkadaşlar; 
Karayolları işçileri ile YSE işçilerinin yevmiye
lerinin geç ödenmesi meselesini önergemde ta-
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mamen somut olaylara dayandırarak izah ettim. 
Olayı zerrece büyütmeden, olduğu gibi ortaya 
serdim. Bu, cidden üzücü ve söz konusu işçileri 
derinden sarsan bir keyfiyettir, iktidar gru-
pundaki arkadaşlardan ricam, meseleyi maale
sef hemen her zaman yapıldığı gibi, savuşturma 
niyetiyle değil, kendi gerçekleri içinde ele alma
larıdır ve durumu gereğince kavramalarıdır. 

Hemen ilâve edeyim ki, esasen bu meselenin 
gürültüye getirilmesi hiçbir şekilde mümkün 
değildir. Mesele bütün Karayolları ve YSE işçi
lerinin belini büken bir meseledir. Onun için hâ
disenin ötesinde ne söylenirse söylensin, ne ya
pılırsa yapılsın boş olur. 

Şu var ki, burada ortaya atılan sorunların te
meline inmek ve ona göre çözüm yollan bulmak 
görevindeyiz. Taşımamız gereken ağır sorumlu
luk duygusu bizi buna mecbur etmelidir. Oysa 
A. P. grupu, Meclis kürsüsüne getirilen her so
runu körü körüne hareketlerle kulak arkasına 
atmaktadır. Bu, iyi bir davranış değildir. A. P. 
sahibolduğu sayı üstünlüğünü meseleleri ört
mek için değil, biraz da meseleleri çözmek için 
kullanmalıdır. 

Biliyorum, bu sözlerime rağmen A. P. öz 
inancı ve öz amacı itibariyle işçilere ait sorun
ların görüşülmesinden kaçınacaktır. Ama, şu 
gerçeği de iyicene akılda tutmak gerektir; bir 
memlekette çalışan insanların istekleri ve hak
ları görülüp, gözetilmiyorsa, o memlekette hak
sızlıkların en büyüğü yapılıyor demektir. Bir 
memleketi sonu gelmez şekilde haksızlıklar ve 
adaletsizlikler içinde yönetmek de imkânsızdır. 

Arkadaşlar, çalışarak hakettikleri yevmiye
lerini zamanı geldiği halde, zamanı gelip geçti
ği halde alamıyan işçilerin durumu düşünülsün, 
bu durumun sonu gelmez şekilde her ay sürdü
rüldüğü düşünülsün ve bu durum karşısında iş
çilerin çoluk çocuklariyle birlikte içine düştük
leri haller düşünülsün. Ayrıca, söz konusu işçi
lerin genellikle iş kollarının özelliği icabı dağda, 
taşta çalıştıkları da düşünülsün. 

«Ateş düştüğü yeri yakar» derler. Artık bu 
çağda halkı yönetenler, çalışanların üstüne dü
şen ateşten kendi yüreklerinin yandığını duy
malıdırlar. Halk kesimleri üzerine düşen ateşler
den yürekleri yanmıyan kişiler, bu çağın yöneti
cileri olmaktan çıkmışlardır. 

Bu mesele, öyle birden bire, sipsivri bir şekil
de gensoru mevzuu yapılmış değildir. Üç sene

dir bütün bütçe görüşmelerinde, sırası düştük
çe hâdise tarafımızdan anlatılmış ve gereği rica 
edilmiştir, yazılı soru önergeleri verilmiştir, 
gündem dışı konuşmalar yapılmıştır. Buna rağ
men ilgilileri uyarmak ve meseleye el atılmasını 
sağlamak mümkün olmamıştır. Konuyu ele alan 
sadece biz olmamışız, işçiler bizzat kendileri çe
şitli yollardan acı acı sızlanmışlar, hallerini 
açıklamışlardır. İşçileri temsil eden sendikalar 
ve bunların üstünde federasyon kademe kademe 
bütün ilgililere, bütün Devlet cihazına başvur
muşlar ve halk oyuna seslenmişlerdir. Ayrıca, 
geçen sene A. P. li bir arkadaş bile önergede 
söylediklerimizi tamamen doğrular şekilde gün
dem dışı konuşma yapmıştır. 

Bu belirttiklerimizden anlaşılacağı üzere, 
mesele karşısında söylenmedik söz, çalınmadık 
kapı kalmamıştır. Ne var ki, bütün bu gayret
ler hep boşa gitmiştir. Şimdi burada şu gerçeği 
söylemenin sırasıdır : Bu vurdum duymazlık 
aslında, ilgililerin işçilere karşı olan öz tutumu
nun somut örneğidir. 

Arkadaşlar, Karayolları ve YSE işçilerinin 
yevmiyelerinin geç ödenmesi meselesi üzerinde 
işaret ettiğim bu uğraşmalar sırasında şu maze
retler ortaya dökülmüştür : 

1. Söz konusu işçilerle toplu iş sözleşmeleri 
yapılmıştır. Bu sözleşmeler neticesinde işçilere 
birtakım haklar verilmiştir. Bu ise, işçilere olan 
masrafların büyümesine sebebolmuştur. Masraf
ların büyümesi para sıkıntısı yaratmıştır. Bu 
sıkıntıdan ötürü de yevmiyeler gününde ödene
memektedir. 

Bu, hiç tutarlı bir mazeret değildir. Bir defa 
sözleşmeler, işçilerin çalışma ve yaşama şartla
rını düzeltmek için yapılır. Yoksa paralarını 
vermiyerek, onları perperişan etmek için değil. 
Sözleşme kurallarına bu derece ters düşen bir 
hikâyenin akla uyan tarafı yoktur, ikincisi, 
işçilerle sözleşme yapan yerlerin önceden ha
zırlanmış hesapları, kitaplar vardır. Bu yer
lerin paralan, pullan Bütçe Kanunuyla elbet
te vaktiyle aynlmaktadır. Buna ters düşecek 
bir ödeme yapılamıyacağı gibi, buna ters dü
şecek söz söylemek de çok abes kaçar. 

2. Nakit sıkıntısı vardır. Maliye Bakan
lığı vaktimde nakit yetiştiremediği için işçile
rin yevmiyeleri gününde ödenemiyor. 
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Soruyorum, nakit sıkıntısı sadece ve daimî 
olarak Karayolları işçileriyle YSE işçilerinin 
sırtına mı yüklenecektir? Bunun hiç çaresi 
yok mu? Karayolu işçisinin yevmiyesini öde
mek için nakit sıkıntısı var; ama zoraki özel 
sektör yaratma yolunda bazı kimseleri paraya 
boğmak için nakit sıkıntısı yok. 

3. Olağan üstü haller oluyor, bu haller 
karşısında ödeme gecikmeleri zorunlu şekle gi
riyor.. 

Mesele bu olağanüstü hallerde değildir. 
Mümkündür, şu veya bu sebeple arada bir ola
ğanüstü hal olabilir. Ama işçilere karşı ileri 
sürülen bu olağanüstü hal, olağanüstü bir şek
le girmiştir. Yani, öyle olmuştur M, işçiler pa
ra meselesinde ömrü billâh olağanüstü hal içi
ne sokulmuşlardır. «Olağanüstü hal var» de
yip, işçileri olağanaltı hallere düşürmek olmaz. 
Bu hususta, ta 8 ay önoe yazılı olarak cevap
landırılmasını istediğim sorularıma, Sayın Ba
yındırlık Bakanı, ancak bu gensoru önergesi 
Mecliste okunduktan sonra alelacele yazılmış 
ve gerçeklere zerrece uymıyan bir cevap gön-
derebildi. Gönderilen cevaba göre: «Karayol
ları İdaresi işçi ücretlerinin zamanında tediye
si konusunda, bir tek bölgesinde 1966 yılında 
ödemede bir gecikme sebebiyle ihtilâfa düşmüş 
ve konu ilgili mercilerden geçerek 7 . 7 . 1967 
de sona ermiştir. İşçi ücretlerinin öncelikle 
ödeneceği toplu sözleşmenin bir hükmüdür ve 
bu husus mütaaddit defalar teşkilâta tamim 
edilmiş ve takibedilmiştir. Toplu sözleşmede 
beyan olunduğu gibi, olağanüstü haller müstes
na, bu vecibe mutlak surette yerine getiril
mektedir.» 

Şimdi buna karşılık Yol - İş Federasyonu
nun 10 Ocak 1968 tarihli 3 ncü dönem çalışma 
raporuna bakalım, ne diyor. 96 ncı sayfada; 
«Geciken maaşlar ve diğer ücretler» bölümün
de aynen şöyle yazılı: «Seyyar hizmet tazmi
natlarından sonra yıllarca aksatılan işçi ücret
lerinin zamanında ödenmemesi de federasyonu
muzun bellibaşlı problemleri arasındadır. Ha
len düzeltilmesi mümkün olmamış bulunan 
maaşlar hususunda muhtelif bölgelerimiz ihti
lâflar çıkarmış, konu B. M. M. ve adlî merci
lere intikal ettirilmiştir.» 

Yine aynı raporun 103 ncü sayfasında, Cum
huriyet Savcılığına yapılan müraoaatin met

ninde aynen şöyle denilmektedir: «Bordrolar 
ve ilgili vesaik celp ve tetkik olunduğunda gö
rüleceği üzere, bilhassa taşra teşkilâtında ça
lışanların ücretlerini ayın 20 sinde veya bu 
tarihten daha sonraları ancak alabilmektedir
ler.» 

Bunun üzerine başkaca söylenecek söz yok
tur. Vardır da söylemenin gereği yoktur. Çün
kü, mesele gerçek yönüyle gün gibi aşikâr ol
maktadır. 

Öte yandan Eskişehir, Edirne, İçel, Hatay, 
Siirt, Trabzon v. s. yerlerin YSE işçileri 2 ay
dır ücretlerini veya yılbaşı ikramiyelerini ala
mamış durumdadırlar. 

Arkadaşlar, işçi, toplumun en aziz kişilerin-
dendir. İşçi, emeği ile toplumu yücelten kişi
dir. Bu itibarla, çağımızda işçinin haklarını 
hakkiyle görüp gözetmek, Devlet yönetiminin 
en başta gelen kuralı olmuştur. Bu kuralın 
ötesinde toplumu yönetmeye uğraşanlar, enin
de sonunda başarısızlığa mahkûmdurlar. Top
lumsal kalkınmanın, toplumsal gelişmenin te
mel dayanağı olan işçiye, değil gerçek hakkını, 
kısıntılı hakkını dahi zamanında vermiyen bir 
idare sürdürülemez. Böyle bir idarenin so
rumluları işbaşında bırakılamaz. İşçi her şeye 
katlanır düşüncesiyle Devlet idare etmek dev
ri geçmiştir. Tarihsel gelişime karşı, dünya 
gerçeklerine karşı, insan haklarına karşı, gö
zü kapalı şekilde insanların kaderine hükmet
mek mümkün değildir. Aslında halk için bir 
amaç taşımıyan idareden halka hayır gelmez. 
Bu, besbelli olan bir şeydir. Egemen sınıfların 
çıkar hesapları üzerine kurulmuş bir Hükümet 
yönetiminde elbette çalışanların anaları ağlıya-
caktır. Ama işçiyi, teslim edilmiş hakları kar
şısında dahi oyalayan, kapı kapı süründüren, 
işçiyi yaşama ve çalışma huzurundan bu dere
ce yoksun kılan yöneticilerden bu tarz iktidara 
bile hayır gelmez. 

Bu anlattıklarımdan ötürü Bayındırlık Ba
kanı ile Köyişleri Bakanı hakkında gensoru 
açılmasını dilerim. A. P. li arkadaşlar bildik
lerini değil de, gerekeni yaparlarsa iyi olur. 

Beni dinleyen arkadaşlara teşekkür eder, 
iyi günler dilerim. 

BAŞKAN — Muhterem milletvekilleri; 
önerge sahibi arkadaşımız konuştu. Grupları 
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adına söz almak istiyen arkadaş var mı efen
dim? 

T. i. P. Meclis Grupu adına Sayın Kurtel, 
buyurun. 

T. i. P. MECLİS GRUPU ADINA ÂDİL 
KURTEL (Kars) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; Malatya Milletvekili Sayın Şaban 
Erik'in, Karayolları ve YSE Genel Müdürlüğü 
işçilerinin yevmiye ve ikramiyelerini zamanında 
alamadıkları iddiası ile görevlerini yerine getir-
miyen Bayındırlık ve Köy işleri Bakanları hak
kında vermiş olduğu gensoru önergesi üzerinde 
kısaca görüşlerimi arz etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar; kamu sektörünün 
bâzı kesimlerinde, özellikle Karayollarında ve 
YSE de çalışan işçilerin gündeliklerinin ve ik
ramiye gibi, kanunlarla verilmiş olan diğer 
haklarının, zamanında ödenmediği bir gerçek
tir. Nitekim, Karayolları Genel Müdürlüğü, Yol-
iş Federasyonuna yazmış olduğu 11 . 11 . 1986 
tarihli bir yazıda aynen şöyle demektedir: «iş
çi istihkaklarının ödenmesindeki gecikmeler 
malî güçlükler sebebiyle olmaktadır, istihkak
ların imkânlarımızın müsaadesi nisbetinde ge-
ciktirilmemesine çalışılmaktadır.» 

Muhterem arkadaşlar, 
Kamu sektöründe çalışan bâzı işçilerin yev

miyelerini zamanında alamamaları ve bu konu
da gerekli tedbirleri almıyan hükümetin siyasi 
sorumluluğunu tesbit ederken Birinci ve İkinci 
Beş Yıllık Kalkınma Plânlarına ve Anayasamı
za kısaca bir göz atmak gerekecektir. 

Birinci ve ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plân
larında ve Anayasamızda devletin çalışanların 
insanca yaşaması ve çalışma hayatının kararlı
lık içinde gelişmesi için, sosyal, iktisadi, ve ma
lî tedbirlerle çalışanları koruyacağı, çalışanla
rın yaptıkları işe uygun ve insanlık haysiyetine 
yaram- bir yaşayış seviyesi sağlamalarına elve
rişli adaletli bir ücret elde etmeleri için ge
rekli tedbirleri alacağı yazılı bulunmasına rağ
men bugüne kadar bu konuda herhangi bir ted
bir alınmamıştır. 

Çalışanların insanca yaşaması, yaptıkları işe 
uygun ve insanlık haysiyetine yaraşır adaletli 
bir ücret elde etmeleri için garekli tedbirleri 
almıyan hükümet, çalışanların aylık yevmiye
lerinin ve kanunlarla verilen diğer haklarını 
samanında almaları için bugüne kadar da her
hangi bir tedbir düşünmemiştir. 

Sayın milletvekilleri; 
Burada yalnız işçilerin mağduriyeti, değil, 

devletin itibarı da söz konusudur. Maliye Ba
kanlığından işçilerin haklarını vermek için ye
terli ödeneğin temin edilememesi bir mazeret 
olarak öne sürülemez. Aylık ücretinden başka 
hiçbir gelire sahibolmıyan işçinin bu durum 
karşısında mâruz kalacağı müşkülleri Yüce 
Meclisin takdir edeceğinden emin bulunuyoruz. 
Devletin sair kademelerinde çalışanların hakla
rını günü gününe almalarına rağmen işçinin bir 
aylık alın terinin karşılığını zamanında ödeme
mek çalışanlar arasında adaletsiz bir durum 
yaratmasına yol açmaktadır. 

Saym mileltvekileri; 
Devletin ister memur, ister işçi olsun çalı

şanların istihkaklarını ve kanunlarla verilmiş 
olan diğer haklarını zamanında ödemesi yü
kümlülüğü vardır. Nitekim 3008 sayılı iş Ka
nununda ve halen yürürlükte bulunan 931 sa
yılı Kanunda ve toplu iş sözleşmelerinde işçi
lerin haklarının zamanında ödenmesi için çeşit
li hükümler ve müeyyideler yer almış bulun
maktadır. 

Kamu sektörünün bâzı kesimlerinde işçile
rin haklarının zamanında ödenmemesi yüzün
den bugüne kadar bir çok ihtilâflar çıkmış ve iş 
mahkemelere kadar dahi intikal ettirilmiştir. 

Gelirleri ücretlerinden doğan ve yalnız eme
ğiyle geçinenlerin toplumun diğer gruplariyle 
ve kendi aralarında bulunan iktisadi ve sosyal 
dengesizliklerin giderilmesi ve çalışma şartla
rının iyileştirilmesi, sosyal güvenliklerinin ve 
eğitimlerinin sağlanması, asgari ücretlerin, iş
çinin geçimini ve refahını sağhyacak bir hayat 
seviyesini verecek bir duruma getirilmesi için 
Birinci ve ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânları
nın ve Anayasamızın öngördüğü tedbirleri bu
güne kadar almıyan ve işçi haklarının zama
nında ödenmesi için gerekli tedbirleri getirmi-
yen bakanların siyasi sorumluluğu açıkça orta
dadır. Zira Hükümet ilgili kalkınma plânların
da ve Anayasamızda öngörülen tedbirleri yeri
ne getirmemekle kalmamış, ayrıca işçilerin 
haklarının samanında verilmesi için gerekli 
tedbirleri de düşünmemiştir. Bayındırlık Baka
nı ile Köy işleri Bakanı hakkında gensoru 
açılmasına karar verildiği takdirde ilgili ba
kanların siyasi sorumluluğunu gerektiren de-
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lilleri ve vesikaları daha etraflı bir şekilde izah 
etmek imkânını bulacağız. Gensoru önergesi le
hinde oy kullanacağımızı beyan eder, Yüce He
yetinizi saygıyla selâmlarım. 

BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına 
Saym Adnan Şenyurt. 

G. P. GRUPU ADINA ADNAN ŞENYURT 
(Erzurum) — Saym Başkan, sayın milletvekil
leri, Malatya Milletvekili 'Sayın Şaban Erik 
tarafından Yüce Meclisinize takdim edilmiş 
olup, Karayolları ve YSE Genel Müdürlüğü iş
çilerinin yevmiye ve ilkramiyelerini zamanında 
alamadıklarından dolayı Sayın Bayındırlık ve 
Sayın Köy işleri Bakanı hakkında gensoru 
açılmasına dair önergesinde bahis konusu edi
len gerçekten haklı ve bütçe görüşmelerinde de 
Grupumuzoa ifade edildiği üzere, şikâyetleri cel-
bedici mahiyette olduğu gibi, resmî rakamların 
da hâdiseleri teyidettiği üzere, bilhassa büyük 
şehirlerde kendisini hissettiren hayat pahalılığı 
ve şartları karşısında esasen geliri mahdudolan 
bu kimselerin vaktinde yevmiye ve ikramiyele
rini alamamaları tasvibedilir bir durum değil
dir. Aldığı gündelikle yaşıyan işçinin uzun za
man ücret alamamasının-mahzuru da aşikârdır. 
Kaldı ki, Devletten alacaklı olup da, istihkak
larını zamanında alamıyanlar sadece işçiler de
ğildir. Netekim Devlete teslim ettiği pancarın 
bedelini zamanında alamıyan pancar müstah
sili ve yaptığı işin karşılığım yine zamanında 
alamıyan müteahhitlerin durumu buna ilâveten 
birer misâldir ki, bu hâlin de özel sektörde ça
lışan işçilerin ücretlerini vaktinde ialamama gi
bi bir durum hâsıl edeceği için, daha birçok ak
saklıklar ve mahzurlara sebebolacağı muhak
kaktır. Bu itibarla hangi suretle tecelli eder
se etsin, böyle durumlarda Hükümet zamanın
da borcunu eda edici tedbirler almakla mü
kelleftir. Ve bu gibi hallerin tekerrürüne irney-
dan vermemek için birtakım vazifelerle karşı 
karşıyadır. 

Bu hususa böylece ve bu vesileyle kısaca 
işaret ettikten sonra, sözü asıl konuya ve öner
genin gündeme alınıp alınmaması hakkındaki 
maruzatımıza getirmek icabederse, peşinen arz 
ederiz M, SKiven Partisi Grupu olarak önerge
nin Yüce Meclise sunulmuş olmasındaki asıl 
maksat vs ağırlık noktasının işçi yevmiye ve 
ikramiyelerinin zamanında tediye edilip edil

memesini istihdaf ettiği kanaatinde bulunama
dığımız içindir ki, gensorunun gündeme .alın
masına taraftar değiliz. Kaldı ki, burada me
suliyet Bayındırlık ve Köy işleri Bakanından 
ziyade, Devlet ödemelerini yapmakla mükellef 
Maliye Bakanına teveccüh edeceği cihetle de 
gensorunun gündeme alınması aleyhinde oy kul
lanacağız. 

Bu cümleden ve hâdisei ile ilgili olarak şunu da 
ifade edelim ki, ödemelerin yapılmaması ödenek 
yetersizliğinden değil, nakit azlığından ileri gel
mektedir. Nitekim 1968 bütçe tasarısı üzerin
deki görüşmeler sırasında grupumuzca ifade 
edildiği üzere, 1964 den bu yana bütçelerimiz 
her yıl açıkla kapanmaktadır. Bu yüzden Hazi-
nomizn nakit açığı 1967 yılında 3,5 milyar lira
ya varmıştır M, bu ölçüdeki Hazine açığı da 
Devlet ödemelerinin zamanında yapılmamasına 
sebebolmaktadır. işte bu gibi önergelerle karşı 
karşıya kalmaması ve bu suretle büyük bir küt
lenin mağduriyetine mahal bırakılmaması için 
Saym Hükümetin gereken tedbirleri alması lü
zum ve zaruretine işaretle Güven Partisi Grupu 
olarak görüşlerimizi ana hatlariyle ve saygı
larımızla arz etmiş bulunuyoruz. Hürmetlerim
le. 

BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Saym 
M. Kemal Yılmaz, buyurun efendim, söz sizin
dir. 

C. H. P. GRUPU ADINA M. KEMAL YIL
MAZ (Aydm) — Sayın Başkan, saym arkadaş
larım, bahis (konusu gensoru önergesi üzerinde 
C. H. P. Grupunun görüşlerini kısaca arza ça
lışacağım. 

Hepinizin takdir buyuracağınız üzere, işçi 
vatandaşlarımız kazançlariyle günü gününe 
yaşamakta bile büyük zorluklarla karşılaşan 
vatandaşlarımızdandır. 

Gerek işçiler, gerek dar gelirli ücretli va
tandaşlarımız, bırakınız ikazançlariyle günü gü
nüne yaşamayı, çoğu zaman ileriM günlerde, 
ileriki aylarda kazanacaklarını bugünden yemek 
zorunda kalan kimselerdir. Borçludurlar, bir 
çok günlük ihtiyaçlarmı taksitle temin etmek 
zorundadırlar. Bu durumda olan /bir vatandaş 
kütlesini, aylığını değil aylarca geç ;almak, bir 
gün dahi geç alması onda (telâfisi zor sarsıntı
lar doğurur. Bu sarsıntılar işçi vatandaşlarımı
zın aileleri içerisinde karşılaşacakları zorluk-
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lardan başka onların iş gücünü de, verimlilik 
gücünü de büyük ölçüde sarsar. Kaldı ki, Tür
kiye'de çalışan bütün vatandaşlardan âzami ve
rim alınması baş ilkemiz olmak lâzımgelir. Üc
retini zamanında alamıyan işçinin uğradığı psi
kolojik durum karşısında veriminin düşeceğini 
hesaba katmak lâzımdır. 

Bundan başka, Devletle işçi münasebetle
rinde, Devletin bütün topluma, özel sektöre 
örnek işveren olarak görünmesi lâzımdır. Eğer 
işçi - işveren münasebetlerinde Devlet kötü bir 
örnek oluyorsa, işverenlere karşı işçinin hakla
rının alınmasında Devlet koruyuculuk görevi
ni yapmaz âciz durumda kalır, en azından hal
ikın Devlete karşı olan güveninde azalma olur. 
Devlet, işçilerine hak ettikleri ücreti zamanında 
veremezse, bir başka sektörde, özel sektörde, 
özel işverenin kasıtlı olarak veya ihmal netice
sinde işçilerine ücretini vaktinde ödememesi 
karşısında âdeta bir mazeret kendiliğinden or* 
taya çıkmış bulunur. 

Devletin, bilhassa bu noktada son derece 
dikkatli olması, örnek olma vasfını yitirmemesi 
lâzımgelir. Hele hele kötü almaya yeltenmesi 
veya Devletin böyle gösterilmesine sebebolun-
ması, bence ihmallerin en büyüğüdür. İşçiyi 
düşünen bir ikthidann bu konuda dikkatli ol
ması gerekir. 

Kaldı ki, muhterem arkadaşlarım, işçilerin 
ücretlerinin vaktinde verilmemesi için ciddî se
bepler bulunmaması gerekir. Plânlı bir dönem
de olduğumuzu her zaman söylüyoruz. Bütçeler 
yapılıyor, yıllık icra programlan var. Nerede 
ve hangi işin yapılacağı ve bu işte ne kadar 
işçi çalışacağı ve bu işçiye ne kadar ücret öde
neceği daha önceden bilinmek lâzımgelir ve bu
nun karşılığının da bütçeye konması gerekir. 
Bu, bu derece basit, bir parça ciddî davranışla 
önceden halledilmesi lâzımgelen bir konudur. 
Eğer bu konuda bâzı görevlilerin ihmali oluyor
sa, bence bu ihmaller cezasız bırakılmamalıdır. 

Muhterem arkadaşlanm, sosyal hukuk Dev
letinin bulunduğu ülkelerde Devletin başta ge
len görevi zayıfı korumak, zayıfı ezdirmemektir. 
Ama, nedense Türkiye'mizde daima ezilenler, 
hakkını almakta zorluk çekenler hâlâ buluna
bilmektedir. İktisaden güçlü vatandaşlarımızın 
bu şekilde bir muameleye ımâruz kaldığı hatır
la/namaz. Meselenin üzerinde daha fazla dur
mak istemem. Yalnız kendimizin dahi aylıKLa-

nmızı bir ay geç alma durumda kaldığımızı 
düşünelim, iğneği kendimize batıralım, sonra 
çuvaldızın başkasına batmlmasma göz yumalım. 

Muhterem arkadaşlarım, hiç şüphesiz gerek 
YSE işçilerinin, gerek Karayollan işçilerinin 
ücretlerini aylarca alamamış olmalan bir vakı
adır. Gensoru önergesinde zikredilen örneklerin 
dışında, bizde de elle tutulur üzücü örnekler 
vardır. Bunları ayn ayrı zikretmek istemiyo
rum. 

Yalnız bunlann, bu ihmallerin ortadan kal
dırılacağına dair Hükümet tarafından kesin 
bir taahhütte bulunulmuş olması bizi üzmekte
dir. Bu, ıgündem dışı yapılan konuşmalara, ve
rilen sözlü soru önergelerine verilen cevaplar, 
sadece birer mazeret aramaktan öteye ne bir 
taahhüt, bundan sonra bu ihmallerin tekrar et-
miyeoeğini gösteren bir taahhüt niteliği taşı
mamaktadır. 

Bununla beraber ortada ciddî bir ihmal mev
cuttur. Bu ciddî ihmal üzerinde Büyük Mecli
sin aylınlanması gerekir. Bu bakımdan bir gen
soru konusu yapılmaktan ziyade, bir araştır
ma konusu yapılmasının daha yerinde olaca
ğını düşünmekteyiz. Böyle bir araştırma sonu
cu Büyük Meclisi aydınlatacak ve hiç şüphe
siz binlerce işçi vatandaşımızın hiç olmazsa bun
dan böyle bu şekilde ihmaller yüzünden sıkınta 
çekmesini önleyici tedbirlerin alınmasına müm
kün kılacaktır. 

Saygılar sunanm. 

BAŞKAN — M. P. Grupu adına Sayın Hil
mi işgüzar, buyurun efendim, söz sizindir. 

M. P. GRUPU ADINA HİLMİ İŞGÜZAR 
(Sinop) — Sayın Başkan, muhterem milletve
killeri, Malatya Milletvekili Şaban Erik'in, 
Karayollan ve YSE Genel Müdürlüğü işçilerinin 
yevmiye ve ikramiyelerini zamanında alama
d ı k t a iddiasiyle, görevlerini yerine getirmi-
yen Bayındırlık Bakana ile Köy işleri Bakanı 
hakkında gensoru açılmasına dair önergesi 
üzerinde M. P. Meclis Grupunun görüşlerini 
kısaca arz etmek istiyorum. 

Hepinizin de takdir edeceği veçhile, Kara
yollan Genel Müdürlüğü gibi bugün bütün yol 
ve köprü meselelerini ele alan ve gerçekleştir
mek istiyen bir müessese ile, en az onun kadar 
önemli olan, bilhassa sosyal, kültürel ve ekono
mik bakımdan bütün fertlerin ve cemiyetlerin 
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gelişmesinde yol, su, elektrik bakımından bü
yük hizmetleri olan YSE Genel Müdürlüğü, da
ha doğrusu Baymlırlık ve Köy işleri Bakanlığı 
gibi iki önemli Bakanlığın bilhassa hizmetle
rini ifa ile mükellef olan işçilerine zamanında 
yevmiyelerini ve ikramiyelerini vermemeleri 
gibi bir meseleyi ele almak suretiyle gensoru 
açılması istenmesi gerçekten biraz da acıdır. 
Bizim görüşümüz şudur M, bu meseleler hak
kında sorumlu telâkki edilen Sayın bakanların 
burada, bu meseleleri etraflı bir şekilde ay
dınlattıktan sonra grupumuz gerçek kararını 
ondan sonra verecektir. 

Biz, yalnız bir iki noktaya bu vesileyle te
masta fayda ummaktayız. Bilhassa sonradan 
kurulmuş olan Köy İşleri Bakanlığı, kuruluş 
yıllarında siyasi tarafından çok yönden eleştiril
miş ve bunların üzerinde yersiz bâzı iddialar ve 
ifadelerde bulunmuşlardır. Bugün görüyoruz 
ki, bütün köylüler ve köy halkı artık Köy iş
leri Bakanlığını benimsemiş ve Köy İşleri Ba
kanlığı da köyde gerçek fonksiyonunu yerine 
getirme gibi müspet bir yola girmenin izlerini 
göstermiştir. Böyle yeni kurulmuş olan bir 
bakanlığın bilhassa hikmetlerini daha iyi bir şe
kilde ifa edebilmesi, gerek hastalığın ortadan 
kaldırılması bakımından içme suyunun getiril
mesi, gerekse medeniyetin en basit imkânlarının 
köye sokulması bakımından elektriğin, yolun ge
tirilmesi ve dolayısiyle köylülerin her türlü mah
sullerini kıymetlendirmesi ve münakale imkân
larına kavuşturulması gibi vazifeleri ifa eden 
Köy İşleri Bakanlığında bu gibi işlerin olmaması 
gerekir. Çünkü, Köy işleri Bakanlığı yeni ku
rulmuş bir Bakanlıktır. Yeni olmasına rağmen 
de halk tarafındanı gerçekten büyük hizmet 
beklenen bir Bakanlıktır. 

Biz, bu Bakanlığın bilhassa köy işlerini daha 
iyi bir şekilde yürütebilmesi için Hükümet içe
risinde daha önemle ele alınmasını ve burada 
çalışan işçi ve memurları böyle sükûtu hayale 
uğratacak mahiyette muameleye karşı karşıya 
kalmamasını temin edici tedbirlerin alınmasını 
istiyoruz. Bu köylülerimizin ve köyümüzün kal
kınması bakımından en yerinde bir hareket ola
caktır. 

Bugün hangi yer geri kalmışsa, muhakkak 
oranın ya yolu yoktur, yahut suyu yoktur, ya
hut elektriği yoktur. Esasında 40 binin üzerin
de olan köy ünitesinin % 90 dan fazlasının elek

triği olmadığı gibi, büyük ilçeler haricindeki 
ilçelerimizin çoğunun da esasında elektriği yok
tur. Suyu, yolu da yoktur. Binaenaleyh, bu ba
kımdan Köy işleri Bakanlığına çok daha önem 
verilmesi ve Köy işleri Bakanlığının bünyesin
de çalışan işçilerin, memurların işgücünün za-
yıflatılmaması, Devlete olan itimadının sarsıl
maması, âmme hizmetlerinin aksatılmadan kısa 
zamanda iyi bir şekilde yürütülmesi, verimli 
çalışma imkânlarına kavuşturulması, işçilerin 
başka yerlere kaymasını önleme bakamından bu 
gibi aksaklıkların giderilmesinin yerinde oldu
ğuna M. P. olarak inanıyoruz. İşte bütün bu iş
lerde çalışan, ister Köy işleri Bakanlığı ile ilgi
li yerlerde çalışan, isterse karayolları gibi daha 
geniş çapta yollarda meşgul olan Bayındırlık 
Bakanlığı bünyesinde yer alan işçilerin olsun 
yevmiyelerinin ve ikramiyelerinin zamanında 
verilmemiş olması kayfiyeti, psikolojik olduğu 
gibi, maddi bakımdan da bunlar üzerinde bü
yük reaksiyonlar, tepkiler yaratacaktır. Ha
yat pahalılığı dolayısiyle geçim sıkıntısının art
ması karşısında aydan aya aldıkları para ile güç 
geçinen bu insanların elbetteki birkaç ay maaş 
alamamış olmaları, bunların gerek kendi bün
yelerinde ve gerekse mensubu oldukları aileleri 
üzerinde de huzursuzluk yaratacaktır. Bu ba
kımdan gerçekten böyle bir ödeme yapılmamış 
mıdır,, yapılmamış ise bunun sebepleri nedir, bu 
hususta Sayın bakanların fikirlerini aldıktan 
sonra M. P. Meclis Grupu olarak reylerimizi 
o yönde vereceğimizi beyan eder, hepinize say
gılarımı sunarım. 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına buyurunuz 
Sayın Avcı. 

A. P. GRUPU ADINA SABİT OSMAN AV-
öî (Artvin) — Sayın Başkan, muhterem mil
letvekilleri; Karayolları ve YSE işçilerinin yev-
ııiyo ve ikramiyelerinin zamanında ödenmedi
ği esbabı mucibesiyle Bayındırlık ve Köy işleri 
3akanlarının gensoruya tabi tutulmasını isti-
yen bir gensorunun gündeme alınıp alınmama
sını şu anda müzakere etmekteyiz. 

Benden önce konuşan muhterem hatipler
den önerge sahibinin ve T. i. P. Grupu adına 
konuşan sayın milletvekilinin dışında, memnu
niyetle müşahede ediyoruz ki, bu gensoru öner
gesi hakkındaki görüşlerimizde ya mutabakat 
veya birbirine yaklaşma vardır. Zira C. H. P. 
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grupu; gensoru yerine bir araştırma konusu 
yapılabilir, M. P. Grupu; hükümetin vereceği 
izahattan sonra kararımızı ve reylerimizin ren
gini tesbit edeceğiz, dediler. G. P. grupu adına 
konuşan sayın arkadaşımız da; gensoru önerge
sinin, birtakım esbabı mucibe ile, aleyhinde ola
caklarını sarih olarak beyan ettiler. A. P. Gru
pu olarak görüşümüz, gensoruda aranan ağır
lık, gensorunun mahiyeti bir tarafa, YSE işçi
lerine, Karayolları işçilerine yevmiyeleri ve 
ikramiyeleri geciktirilmiştir iddiası ile iki sa
yın bakan hakkında gensoru istemi o bir tara
fa konulduğu zaman görülecektir ki, bu gen
soru önergesi muhtevası, gensoruda aranan 
ağırlıkla, istenen muhteviyat ile yanyana geti
rilmesi, yaklaşık hale getirilmesi mümkün ol
madığıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, 1 Ocak 1968 tarihi 
itibariyle YSE işçilerinin bütün ücretlerinin 
ödendiğini hükümetin yetkili şahıslarından öğ
renmiş bulunuyoruz. Bir kısım sayın milletve
kili arkadaşlarımız çok daha evvelinden bura
da gündem dışı konuşmalarla kendi vilâyetle
rinde veya aldıkları istihbarat ile bâzı vilâyet
lerde YSE işçilerinin yevmiyelerinin ödenmele
rinde gecikmeler olduğundan şikâyet etmişler
dir. Şimdi Yol - Su - Elektrik işçilerinin yevmi
yelerinin ve ikramiyelerinin gecikmesi, esasın
da G. P. Grupu sözcüsü arkadaşımızın beyan 
ettiği gibi, sadece nakit darlığından da ileri 
gelmemektedir. Aslında bu meselenin esasını 
iyi tetkik etmek ve hattâ bilmek gerekir. 

Muhterem arkadaşlarım, YSE işçileri muh
tar idareler olan özel idarelere bağlıdır, işvere
ni vilâyetlerdir, özel idarelerdir, toplu sözleşme
lerini vilâyetle yaparlar, işçi istihdamı Genel 
Meclislerin daimî encümenleri tarafından ka
rara bağlamı', yevmiyeli orada tesbit edilir. İşe 
alma, işden çıkarma, muvakkat işçi, daimî işçi 
meselesini halleden merci, muhtar idareler olan 
özel idarelerdir. Büyük Meclisçe kabul edile
rek Bayındırlık Bakanlığı, Köy İşleri Bakanlı
ğı bütçelerine konulan ödenekler, aslında glo
bal olarak mahallî idarelere verilen hazine yar
dımıdır. Bunlar Genel Meclislerce yapılan ve 
bakanlıkça tasdik edilen köy yolları ve köy iç
me sularına hazineden yapılan yardımlardır. 
Köy yolları ve köy içme suları daha ziyade köy 
halkının da iştirakiyle halk - hükümet işbirli
ğiyle yapılan işler olduğundan, büyük bir kıs

mı; bâzı yerlerde program fazlası ile gerçekleş
tirilmekte ve yıllık icra programına alman kı
sımlar fazlasiyle geçilmektedir. Merkezden ya
pılan Hazine yardımları da işçi ödenekleri ve 
malzeme bedelleri olduğu için, bâzı ahvâlde 
mevsim içerisinde yapılması gereken köprü, çeş
me, su yolları gibi, işin icabı olarak malzeme 
bedelleri erken ödendiğinden ve tanzim edil
miş iş programları da bazen geçildiğinden, bâ
zı vilâyetlerce yeniden merkezden hazine yar
dımı istenmektedir. Meselenin esası bu nokta
dan gelmektedir, işte bu sebeple bâzı ahvalde 
YSE işçilerinin ücretlerinin ödenmesi filha
kika gecikmekte ise de bu gecikmelerden do
ğan şikâyetler hükümetçe dikkat nazarına alı
narak her yıl daha azaltılmış ve tedbirleri alın
mış, ıslah edilmiştir. Bunun en güzel misali, bi
raz evvel arz ettiğim gibi, 1 Ocak 1968 tarihi 
itibariyle ödenmiyen yevmiyenin olmamasıdır. 

Ayrıca, önergede iki vilâyet, Edirne ve Ağ
rı ele alınmıştır, önerge sahibi arkadaşımız bu 
iki vilâyete buradaki konuşmasında üç vilâyet 
daha ilâve etti. Buradan da anlaşılıyor ki, ev
velki yıllarda pek çok vilâyetlerden ücretlerini 
alamadıkları yolundaki vâki şikâyetler ıslah 
ve bu yolda alınan tedbirler müspet neticeleri
ni vermiş bulunduğundan, mevziî olarak bâzı 
sahalara intikal etmiş bulunmaktadır. 

Bu sebeplerle muhterem arkadaşlarım, konu 
cidden gensoru ile ilgisi, gensoru ile yaklaşık 
tarafı bulunan bir konu değildir. Bu bakımdan
dır ki, A. P. Meclis Grupu, bu konuda verilen 
gensoru önergesinin gündeme alınmaması isti
kametinde oy kullanacaktır. 

Yalnız, bu arada sayın önerge sahibinin kul
landığı bir tâbire müsaade buyurursanız cevap 
vermek istiyorum. «Vurdumduymazlık ilgilile
rin işçiler hakkındaki tutumlarının» kendi tâ
biri ile, «somut örneğidir.» deniliyor. 

Muhterem arkadaşlar, aslında ilgililerin vur
dumduymazlıkla tavsif edilmesi mümkün de de
ğildir ve çok haksız bir iddiadır. İlgililer vur
dumduymaz değillerdir, ama T. 1. P. nin fikri 
sabitleri ve her vesileyle tekrarlamayı faydalı 
buldukları hilafı hakikat tahrikleri, bu mesele
yi bir kere daha buraya getirmelerini icabettir-
mektedir. İşçilerin gerçek hakları kanunlarla 
ve kanuna dayanan toplu sözleşmelerle tesbit 
edilmiştir ve bu gerçek haklar imkânlar nisbe-
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tinde ve büyük ölçüde zamanında işçiye veril
mektedir ve hakların kısıtlanmasının katiyen 
bahis konusu olmadığı da mükerreren en yetkili 
ağızlar tarafından beyan edilmiştir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Y. T. P. Grupu adına Sayın 

Nihat Diler, buyurunuz efendim. 
Y. T. P. GRUPU ADINA NİHAT DİLER 

(Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; Karayolları ve YSE Genel Müdürlüklerin
de çalışan işçilerin yevmiye ve ikramiyelerini 
zamanında ödemiyen Hükümet üyelerinden Köy 
İşleri Bakanı ve Bayındırlık Bakanı hakkında 
Malatya Milletvekili Şaban Erik gensoru tale
binde bulunmuştur. Biz Y. T. P. Meclis Grupu 
olarak dar gelirli hattâ geliri ile geçinme imkâ
nından mahrum bulunan işçilerin yevmiyeleri
nin ve ikramiyelerinin zamanında verilmeyişini 
iyi karşılamamaktayız. Ancak bunun nedenle
rini açık bir katiyetle bilmek mecburiyetinde
yiz. Burada acaba Sayın Bayındırlık Bakanlı
ğının mı, yoksa Köy İşleri Bakanlığının mı, yok
sa Hazine muamelelerini zaman ve mekân ba
kımından birleştiren Hazine muamelelerinde bir 
ahenk kurması lâzımgelen Maliye Bakanının mı 
sorumlu olduğunu bilmek mecburiyetindeyiz. 

Bizden evvel konuşan grup sözcülerinin bâzı
larının da temas ettiği üzere, bu aksama keyfi
yeti, yevmiye verilmeme keyfiyeti, ikramiye ve
rilmeme keyfiyeti yalnız işçiler için bahis konu
su değil, bir kısım mütaahhitler veya işçi vazi
yetinde bulunan kimseler için de bahis konusu
dur. Meselâ. İmar ve İskân Bakanlığında götü
rü olarak vazife alıp çalışan bir kısım işçiler 
buraya gelmiş, kendi yevmiyelerini aylarca ala
mamaktadırlar. Bunun sebeplerini tahlil ve tes-
bit ettikten sonra Hükümetin bunda ne gibi ve
ya Bayındırlık Bakanı ile Köy İşleri Bakanının 
ne gibi ihmal ve terahisi vardır, bu hususu tak
dir edip ona göre kanaatlerimizi yürütmek mec
buriyetindeyiz. Sayın önerge sahibi bize, yapı
lan hareketlerle fiil arasında fiil ve sorumluluk 
münasebetini açık bir katiyetle ortaya koyma
mıştır. Hangi yönden ve nasıl bu yevmiye ve 
ikramiyeler ödenmemiştir, alelusul gazetelerden 
veyahut da bir işçi teşekkülünün beyanatını na
zarı dikkate almak suretiyle burada beyanda 
bulunmuşlardır. Biz Y. T. P. Meclis Grupu ola
rak 89 ncu maddeye her zaman için el atmanın 
büyük tehlikeler ortaya çıkaracağına inanmış 

bir siyasi teşekkülüz. Bu bakımdan Hükümetin 
vereceği izahatı dinledikten, Hükümetin mesu
liyet derecesini bütün burada kanaatlerini iz
har eden grup sözcülerinin ve diğer delillerle 
bir araya getirip tahlilini yaptıktan sonra an
cak Hükümetin cezai ve hukukî mesuliyetinin 
olup olmadığını, dolayısiyle Bayındırlık Bakanı 
ile Köy İşleri Bakanının cezai ve hukukî sorum
luluğunun bulunup bulunmadığını tesbit etmek 
imkânını bulabileceğiz. Grup adına noktai na
zarımız budur. 

Yüce Meclisi saygılarımla selâmlarım. 

BAŞKAN — Efendim, Yüce Meclisteki grup
lar adına sözcüler konuştular, söz sırası Sayın 
Bakanın. 

Buyurun efendim. 

BAYINDIRLIK BAKANI ORHAN ALP 
(Ankara) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; Malatya Milletvekili Sayın Şaban Erik, 
Karayolları Genel Müdürlüğü işçilerine ücret
lerinin vaktinde ödenmediğinden bahisle bir1 

gensoru önergesi vermiş bulunmaktadır. Ko
nunun tafsilâtına geçmeden evvel şu hususları 
yüce huzurunuzda belirtmeyi faydalı görmek
teyim. 

Karayolları Genel Müdürlüğü tatmin edici 
çalışmalariyle Yüce Meclisimizin de takdirleri
ne her vesileyle mazhar olan bir Devlet teşek-
külümüzdür. Modern bir tarzda teşkilâtlan
mış olan Karayolları Genel Müdürlüğünde 
işçi ücretlerinin ödenmesi de en yeni sistemle
re uygun olarak yapılmaktadır, ücretlerin 
zamanında ödenmesinde en mühim mesele, lü
zumlu nakit paranın Maliye Bakanlığından ge
rektiği anda temin edilmesidir. Şu hususu 
memnuniyetle belirtmek isterim; bu konuda 
Bakanlığımızın bütün kademeleri Maliye Ba
kanlığının ilgili kademeleri 1967 malî yılı es
nasında mükemmel bir işbirliği yapmışlardır. 
Bunun neticesi olarak Karayollarında bütün 
ücretler vaktinde ve muntazam bir şekilde 
ödenmiştir ve ödenmektedir. Gecikme diye bir 
konu yoktur. Gensoru yersiz ve mesnetsizidir. 
Sanki gecikme varmış gibi bunun üzerine bina 
edilen mütalâalar da hayal mahsulüdür. Bu 
duruma rağmen Sayın Erik, 1966 yılında top
lu sözleşmeye de kayıtlı olağanüstü haller me-
yanma giren birkaç misali, daiha doğrusu Yol -
İş, Federasyonunun bâzı müracaatının ve bu~ 
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nunla ilgili olan yetkileri ele alarak hepinizce 
de müşahade edildiği üzere, sırf Seçim Kanu
nunun engellemek amaciyle bu gensoruyu ver
miş bulunmaktadır. 

Kanaatimce gensoru tamamen mesnetsizdir 
ve şahsımı ilzam edecek her hangi bir mesuli
yet de asla bahis mevzuu değildir. Bu kabîl 
mesnetten uzak, vesikadan uzak konuların 
gensoru olarak huzurunuza getirilmesi, gen
soru müessesesini küçük düşürmekte ve Ana
yasanın 89 ncu maddesindeki gensorunun ger
çek mânasını gölgelemektedir. Nitekim 4 Mart 
Pazartesi günkü birleşimde görüşülen üç gen
soru dolayısiyle izahatta bulunan bakan ar
kadaşlarım bu hususu gayet güzel bir şekilde 
belirtmişlerdir. 

Muhterem arkadaşlarım; Karayolları Genel 
Müdürlüğünde 26 930 daimî işçi vardır. Buna 
ilâveten muvakkat işçi adedi 5 000 ile 15 000 
arasında mevsime ve iş durumuna göre değiş
mektedir. Yani Karayolları Genel Müdürlü
ğümüzdeki işçi sayısı yılda toplam olarak 
32 000 ile 42 000 arasında değişmektedir. Yur
dun her tarafına muhtelif şantiyeler ve bakım 
merkezlerinde çalışmak üzere yapılmış bulu
nan bu kadar kişinin aylık ücretlerinin bir gün 
içerisinde ödenmesine maddeten imkân yok
tur. Yurdun her tarafına yayılmış olan Dev
let Demiryolları İşletmesinde de böyledir, bil
hassa memleketimizin şartları bunu icabettir-
mektedir. Esasen ecnebi memleketlerde de, bu 
kabîl her tarafa yayılmış olan şantiye ve ba
lkım merkezlerinde de ücretler bir günde öden
mez. Bütün mesele; ücretlerin muayyen za 
man fasılası içerisinde ödenmesidir. Daha doğ
rusu her şantiyede ücretin 30 günde bir öden
mesidir. Yani herkesin 30 günde bir ücret al
masıdır. Çünkü aksi takdirde, bütün yurda 
şâmil olmak üzere ücretlerin en ufak şantiye
lere, işyerlerine kadar birgünde ödenmesi için 
çok sayıda mutemede ihtiyaç vardır. Esasen 
bu çok masraflı olduğu için, buna lüzum da 
yoktur. Demiryolları İşletmesinde hususi vez
ne vagonları olduğu gibi Karayollarında da 
bu maksat için teksif edilmiş mutemetler, şan
tiyeleri teker teker dolaşmak suretiyle işçile
rin ve memurların ücretlerini öderler. Bu se
beple muhterem arkadaşlarım; Karayolları Ge
nel Müdürlüğü ile Türkiye Karayolu Yapım, 

Bakım ve Onarım İşçi Sendikaları Federasyo
nu arasında imzalanmış olan toplu sözleşmeler
de de işçi ücretlerinin ödeneceği zamanlar için 
katî kayıtlar konmuştur. 

Şimdi size 1966 senesinde imzalanmış olan 
ikinci toplu sözleşmeden bu hususlarla ilgili 
maddeleri kısaca okumak isterim. 

Bu toplu sözleşmede 91 nci madde para da
ğıtımına, 92 nci madde ödeme yerlerine ve 
93 ncü madde ise ödeme zamanına değinmek
tedir. 91 nci madde aynen şöyledir : 

«Para dağıtımı merkezde ve taşra teşkilâ
tında bu işle görevli mutemetler tarafından 
yapılır. Bordroları mutemetler hazırlar, istih
kaklar belli işyerlerinde mutemetlerce dağıtı
lacağından, hiçbir işçi aylık istihkakını almak 
bahanesiyle işyerinden ayrılamaz. Paranın da
ğıtımında Yol - iş'e bağlı mahallî sendikanın 
dağıtım yapılan işyerlerindeki işçilerden uygun 
göreceği bir işçi bulundurur.» 

«Madde 92. — ödeme yeri : işçinin aylık is
tihkakları işveren veya işveren vekilleri tara
fından gösterilecek işyerlerinde mutemetler ta
rafından dağıtılır.» 

«Madde 93. — ödeme zamanı : Merkez ve 
taşra teşkilâtında çalışan işçinin aylık istih
kakları, olağanüstü haller hariç, en geç her 
ayın üçüncü günü akşamına kadar ödenir, öde
me günü ulusay bayram veya genel tatil günle
rine rasladığı takdirde üç günlük ödeme süre
si bayram veya tatili izliyen günden hesapla
nır. işyeri geniş bir alan içinde dağınık bulu
nan yerlerde aylık istihkaklar en geç her ayın 
onuncu gününe kadar ödenir.» denmektedir. 
Biraz evvelki konuşmamda da belirttiğim üze
re, merkezlerde bu toplu sözleşme ahkâmına 
uyularak üçüncü günün akşamına kadar ücret
ler tamamen ödenmiştir, 1967 senesinde ve bu
nun içinde gerekli her türlü tedbirler zaten 
alınmış bulunmaktadır. Dağınık olan şantiye 
ve işyerlerfnde de her ayın onuncu günü sonu
na kadar da işçi ücretleri ödenmiştir. Yani ne
tice olarak şunu arz etmek istiyorum; işçiler 
ufak aksamalar dahi olmadan, bâzı mahallî ve 
hakikaten mutemedin hastalanması, yahut bor-
drolardaki yanlışlık gibi haller müstesna, 30 
gün içerisinde ücretlerini almak imkânına sa-
hibolmuşlardır. 
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Muhterem arkadaşlarım; bu kadar geniş iş
çi topluluğu için Türkiye'nin her yerine yayıl
mış olan iş yerlerinde vukuu normal sayılan 
mevziî veya mahallî bir veya iki günlük gecik
melerin normal kabul edilmesi lâzımdır. 1967 
malî yılı içerisinde meydana gelmiş bir hâdise
den size bahsetmek isterim; Elâzığ bölgesi mu
temedi Ankara'ya gelip işini ikmal ettikten 
ve para tahsilatını yaptıktan sonra Elâzığ'a 
dönerken, bu sene şiddetli bir şekilde hüküm 
süren kış malûmunuz, mutemet Gürün'de, yo
lun kardan kapanması dolayısiyle mahsur kal
mıştır. İşte işçi ücretlerinin vaktinde ödenme
si için büyük bir hassasiyet içerisinde bulunan 
Karayolları Genel Müdürlüğü, bu mutemedin 
biran evvel parayı ve diğer evrakı müsbiteyi 
bölgesine ulaştırabilmesi için mahalline heli
kopter göndermiştir, fakat kış şartları icabı 
muhterem arkadaşlarım, bu helikopterin inme
si de mümkün olmadığı için, iki gün daha bir 
gecikme ile yolun açılması sağlanmış ve mu
temet yerine ulaşmıştır. 

Yani bu sözlerimle şunu demek istiyorum; 
bu sene çok şiddetli hüküm süren ve bâzı böl
gelerde 25 senedir görülmiyen şiddetli kışa 
rağmen işçi ücretlerinin, yine takip neticesinde 
mahalline vaktinde ulaşması ve tediyenin vak
tinde yapılması sağlanmıştır. 

Yalnız, Ocak ayında yani 1967 malî yılı ile 
ilgilidir; Ocak ayı Elâzığ bölgesi istihkakları 
Şubatın sekizi ile on ikisi arasında ödenebil-
miştir. Yani yalnız, arz etmiş olduğum bu se
bepten dolayı iki günlük bir gecikme olmuştur. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 
Yüce Meclis kürsülerinden her vesile ile Kara
yolları Genel Müdürlüğü çalışmaları takdir 
edilmiştir. 1967 - 1968 kış mevsimi biraz önce
de belirttiğim gibi, 25 seneden beri görülme
miş şiddette olmuştur. Karayolları personeli 
fedakârane ve cansiperane çalışmalariyle bu 
kış mevsiminde yolları açık tutmaya muvaf
fak olmuş ve bu kış devresinde başarılar seri
sine daha mükemmel bir başarı eklemiştir. Bu 
vesile ile bütün Karayolları personeline huzuru
nuzda tekrar teşekkür etmeyi bir vazife say
maktayım. Bu kadar fedakârane çalışan Kara
yolculara ücretlerini vaktinde ödemek, Kara
yolları sevk ve idarecilerine düşen ve başta ge
len bir vazifedir. Bakanlığımız da bu konu üze

rine esaslı bir şekilde eğilmiş bulunmaktadır ve 
bunun takipçisidir. Bu inançla, Karayolların
da, Karayolları sevk ve idaresinde çalışan 
kıymetli arkadaşlarım bu vazifelerini en iyi 
şekilde yerine getirmektedirler. Esasen ücret
ler vaktinde ödendiğinden dolayıdır ki, kara
yolcular bu başarıyı rahatlıkla sağlayabilmek
tedirler. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; Ka
rayollarında çok dağınık işyerlerinde çalışan; 
32 000 - 42 000 işçinin ücretleri mutemetler va-
sıtasiyle işyerinde ödenmektedir,, işçilerin üc
retlerinin ödenmesi, memurlardan farklı ola
rak çalışılmıyan günlerin, hususi zamların ve 
muvakkat işçi yevmiyelerinin de nazarı itibara 
alınması iktiza ettiğinden, bordroların da bu
na göre yapılması gerekmektedir ve bu da bir 
zaman almaktadır. 

Karayolları Genel Müdürlüğü, sırf işçilerin 
ve memurların ücretlerini vaktinde alabilmele
ri için bu formalitelere ayın 20 sinden itibaren 
başlamaktadır. Yani ayın 20 sinde ayın sonu
na kadar tesbit edilmiş puantaj lar Genel Mü
dürlüğe muhtelif zaman fasılalariyle evvelden 
tesbit edilmiş olarak gönderilmekte ve elektro
nik hesap makinalannda bordrolar kati şeklini 
aldıktan sonra iş mahallerine gönderilmekte 
ve toplu sözleşmede yazık bulunan müddetler 
içinde de tediyeler yapılmaktadır. 

Karayolları işçilerinin ücretlerinin vaktinde 
ödenmesini teminen, yukarıda arz edilen ted
birlerden başka nakit paranın temini maksadı 
ile, Maliye Bakanlığı ile devamlı temas ve iş
birliği halinde bulunulmakta ve buna mukabil 
de, gönderilen nakitlerrin tercihan işçi ücretle
rinin ödenmesi hususunda kullanılması da bir 
esasa bağlanmış bulunmaktadır. 

1966 malî yılı bütçesinin kabulünden son
ra, Karayolları Genel Müdürlüğü ile Yol - İş 
Federasyonu arasında 1 Mart 1966 dan geçerli 
olmak üzere 25 Temmuz 1966 tarihinde imzala
nan ikinci toplu sözleşme ile Karayolu işçile
rine munzam haklar tanınmıştır ve toplu sözleş
menin imzalanmasından sonra 1 Marttan iti
baren geçerli olan zamların da defaten öden
mesi gerektiğinden ve Maliye Bakanlığınca 
bu husus evvelce bilinemediğinden, toplu söz
leşme dolayısiyle ne kadar zammın geleceği, 
1966 senesi Temmuz, Ağustos ve Eylül ayların
da işçi ücretlerinin Karayollarında ödenmesin-
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de cüzi bir gecikme olmuştur. Gensoru önerge
sinde Sayın Erik'in, Yol - iş Federasyonunun 
üçüncü dönem çalışma raporunda zikredilen hu
suslar olarak bildirdiği malûmat bundan iba
rettir. 

Yine önergede bildirilen 1966 yılında çıka
rılmış bulunan uyuşmazlık konusu da, biraz 
evvel arz ettiğim zamlardan ve imza edilen bu 
toplu sözleşmeden ileri gelmektedir. Esasen 
uyuşmazlık neticesinde imzalanan protokolde 
de bu husus sarih olarak belirtilmiştir. 

Karayolu işçi ücretlerinin ödenmesi ile il
gili olarak yapılan beyanlarda, işçi ücretlerinin 
ayın birinde ödenmediğinden bahsedilmektedir. 
Bunun, tatbikatın ve toplu sözleşmede biraz ev
vel okuduğum maddelerin bilinmemesinden ile
ri geldiği kanısındayım. 

önerge sahibi, Ankara Milletvekili Sayın 
Tahsin Türkay'ın 6 Ocak 1967 tarihinde Yüce 
Mecliste yaptığı konuşmaya da değinmekte
dir. Sayın Hasan Türkay bu konuşmasında, 
ayın 6 sı olmasına rağmen Karayolları işçile
rinin paralarını alamadıklarından bahsetmiştir 
ve 13 Ocaktaki bayramdan önce bu ücretlerin 
ödenmesi temennisinde bulunmuştur. Karayol
ları işçilerinin bahis konusu edilen ücretleri 
ve ikramiyeleri toplu sözleşme zamanı içerisin
de ve bayramdan evvel ödenmiş bulunmakta
dır. Esasen en geç ayın 10 una kadar tediyenin 
yapılması gerekmektedir. Ayın 6 sına kadar bü
tün tediyelerin yapılabilmesi, demin de arz et
miş olduğum sebeplerden dolayı, her zaman ba
his konusu değildir ve esasen buna da imkân 
yoktur. 

Önergede ayrıca adlî makamlara da müra
caat edildiği ifade edilmiş hep bu 1966 senesin
de bahsettiğim mesele ve saycılığa yazılan ta
lihsiz bir yazının örneği de eklenmiş bulun
maktadır. önergeye eklenmiş olan şikâyet ya
zısının savcılığa verilip verilmediği bilineme
diği gibi bugüne kadar da Karayolları Genel 
Müdürlüğüne bu şikâyetle ilgili her hangi bir 
resmî iş'ar da vâki olmamıştır. 

Netice olarak arz edeyim muhterem arka
daşlarım; önerge sahibinin iddiaları varit değil
dir. Esasen içinde bulunduğumuz Mart ayının 
6 ncı gününde de Şubat ayı işçi ücretlerinin 
hepsi mahallerine ulaşmış bulunmaktadır. Or
tada bir gecikme olmadığına göre, önergede ba

his konusu edilen işçi ücretleri mevzuunda Ba
yındırlık Bakanı olarak benim sorumlu olabile
ceğim hiç bir husus mevcut değildir. Esasen 
konuşmamım başında da belirttiğim gibi, bu 
gensoru önergesi tamamen mesnetsiz olarak, çı
kacak kanunları engellemek amacı ile hususi 
bir surette hazırlanmıştı];. Gensorunun günde
me alınıp alınmaması hususunu yüksek takdir
lerinize arz eder, hepinizi hürmetle selâmla
rım. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Köyişleri Bakanı, buyu
run efendim. 

KÖYİŞLERİ BAKANI HAYRETTİN TUR
GUT TOKER (Ankara) — Sayın Başkan, muh
terem milletvekilleri; T. i. P. den Şaban Erik'in, 
YSE işçilerinin ücretlerinin zamanında ödenme
diği hususunda bir gensoru açılması teklifi ile 
vermiş olduğu önerge dolayısiyle huzurunuzda
yım. 

Adalet Partisi Grupu adına konuşan Saym 
Sabit Osman Avcı'nm da izah ettiği gibi, Köyiş
leri Bakanlığı işçileri, işveren münasebetleri ba
kımından ikiye ayırır. Birisi, doğrudan doğru
ya iş akitleri, işveren sıfatiyle Köyişleri Bakan
lığı YSE Genel Müdürlüğü tarafından imzala
nan ve Köyişleri Bakanlığı merkezinde veya mm-
takalarda çalışan işçiler, diğeri ise il YSE mü
dürlüklerinde çalışıp, vilâyet hükmi şahsiyeti 
haiz, il özel idarelerince işveren sıfatı ile akit
leri yapan işçiler. 1967 yılı içinde, iş akitleri 
Köyişleri Bakanlığı YSE Genel Müdürlüğünce 
yapılmış mmtaka işçileri hiçbir ücreti, yevmi
yesi ve zammı her hangi bir aksamaya uğrama
mıştır. il özel idarelerinin, genel meclislerin 
vaz'ettiği veya genel meclislere niyabeten daimî 
encümenlerin ihdas ettiği kadro imkânlarına gö
re sanat sınıfından ve yardımcı smıf personeli 
olarak istihdam edilen işçilerin ücretleri, yevmi
yeleri konusuna gelince; malûmlarıdır ki, il özel 
idarelerine Köy işleri Bakanlığı, köy temel hiz
metleri bakımından Sağlık Bakanlığı, Millî Eği
tim Bakanlığı da eğitim ve sağlık hizmetleri ba
kımından, tahsisan her hangi bir tahsisat gön
dermez. Devlet imkânlarının sınırları içinde, 
bütçe imkânlarının sınırları içinde vilâyetlerin 
öezUikleri nazarı itibara alınarak, her vilâyet 
özel idaresine bir miktar tahsisat yardım olarak 
gönderilir. Bu para özel idarenin genel gelir
leri arasında erir ve özel idarelerde karar uzvu 
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olan genel meclisler tarafından muayyen hiz
metlere tahsis edilir, il YSE müdürlüklerinde 
bu şekilde, işvereni il özel idaresi olan işçilerin 
yevmiyesinin ödenmesi konusunda üç ilde bir ak
sama olmuştur, ama bugün bütün bu işçilerin 
gerek yevmiyeleri, gerek zamları, tazminatları 
ve gerekse irkamiyeleri tamamiyle ödenmiş bu
lunmaktadır. Meselâ arkadaşımızın önergesine 
mesnet olarak aldığı Edirne ili ile, Ağrı iline 
Bakanlığım il özel idaresine yardım olmak üze
re işçi ücreti vesaire diye tahsisan değil, gön
derdiği miktar 1967 yılı içinde şudur: Ağrı'ya 
bir milyon 885 bin Q50 lira, ki bu miktar 1967 
yılında Ağrı iline nazaran çok geniş bir sahayı 
kaplıyan, köy hizmetleri bakımından çok daha 
yoğun bir halde bulunan Konya iline gönderi
len miktardan daha fazladır. Ve aynı Ağrı ili
ne 1964 yılında meselâ 373 bin 830 lira gönderil
miştir sadece. 1967 yılında gönderilen, 1964 
yılma nazaran altı misli bir meblâğı bulmakta
dır. Şimdi Ağrı ilinde, halen, işvereni il özel 
idare hükmi şahsiyeti olan, 1964 işçimiz çalış
maktadır. Bu işçilerin senenin 365 günü mun
tazaman çalıştığını kabul edelim ve ortalama 
yevmiyelerini de 25 lira olarak nazarı itibara 
alalım, tümünün bir yıl için yevmiye miktarını 
karşılıyacak tahsisat yekûnu 555 bin 800 Türk 
lirasıdır. Bizim Bakanlık olarak gönderdiğimiz 
1 milyon 800 küsur bin liradır. 

Değerli, arkadaşlarım, esasen önerge, Saym 
Şaban Erik'in emekçiden yana iddiasının bir 
eseri olmak gereği her halde olsa gerek, bir hay
li emek sarf edilerek hazırlanmış. Baştan aşa
ğı dikkatle tetkik ettim; umumiyetle 1966 yılın
da Yüce Mecliste veyahut da muhtelif sorular 
itibariyle o sorulara cevap teşkil eden yazış
maları ihtiva eden, o zabıtların örneklerini ihti
va eden, adeta bir muhabere dosyasıdır. Yüksek 
malûmlarıdır; önergeye tekaddüm eden günler
de Bütçe Plân Komisyonunda, Yüce Senatoda, 
Yüce Mecliste Hükümetin bütçe tasarısı görü
şüldü, enine boyuna tartışıldı, her meseleye 
aşağı-yukarı değinildi, sorular soruldu, cevap
lar verildi, bu konular da nazarı itibara alın
mak suretiyle, gerek Yüce Senatoda, gerek Yü
ce Mecliste bütçe büyük bir çoğunlukla tasvip 
gördü. En ufak bir münakaşa etmeye imkân ol
madan kabul etmek gerekir M, bütçeler 89 ncu 
maddenin getirdiği murakabe imkâmnın çok üs
tünde, çok daha geniş mânada bir gensoru mü

essesesidir. Bütçenin hemen kabul edildiği gün, 
dört adedi T. i. Partisinden, bir adedi de 114 
sayfa olmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi Gru-
pundan gensoru verilmesini samimiyetle, ciddi
yetle kabili telif görmeye imkân ve mahal yok
tur. 

Değerli arkadaşlarım hiç şüphe etmemek ge
rekir ki, Adalet Partisi olarak, Hükümet olarak, 
Hükümetin bir üyesi sıfatiyle Köyişleri Bakan
lığı ünitesi ve ona bağlı kuruluşlar olarak köy
lümüze, halkımıza olduğu kadar elbette ki, iş
çimize bütün hak ve hürriyetleri üzerinde büyük 
bir titizlik ve hassasiyet göstererek gerekli im
kânların sınırları içinde gerekli müzaheret için
deyiz ve onların zedelenmesine sureti katiyede 
taraftar olmadığımızı da bu arada belirtmek is
terim. 

Bu her iki ilde, ki Sayın Erik'in bir misali 
de C. H. P. Grupundan milletvekili arkadaşımız 
Türkân Seçkin'in bir gündem dışı konuşması 
dolayısiyle bahis mevzuu ettiği Edirne ilinde, 
diğer illerimiz gibi 1967 yılı içinde köy yolların
da yüzde 130, köy içme sularında yüzde 140 
nisbetinde plân ve program hedeflerini aşacak 
şekilde bir çalışma yapılmıştır. 

Bu arada gerek köylerimizin geniş ölçüde 
kendi meselelerine sahip çıkmak suretiyle çalış
malarımıza gönüllü katılmalarını ve gerekse 
YSE kadrosunda iş vereni YSE Genel Müdür
lüğü ve Köyişleri Bakanı olsun, işvereni il özel 
idareleri olsun, bütün işçilerimizin büyük bir 
şevkle, büyük bir gayretle çalışmış olmalarını 
burada Hükümet olarak, Hükümetin bir üyesi 
Köyişleri Bakanı olarak şükranla kaydetmek is
terim. 

Bu arada 1966 yılında yapmış olduğumuz 
toplu sözleşme ile de bu vefakâr, fedakâr köy 
hizmetlerinde büyük gayretle çalışan işçi ar
kadaşlarımıza 20 milyon liralık bir farkı da ka
bul ettiğimizi belirtmek isterim. 

Yine illerin son aylardaki sıkıntılarını berta
raf etmek üzere 1967 bütçesinin getirdiği im
kânlar dışında Hükümetimin 25 milyon liralık 
bir ödeneği süratle Yüce Meclislerden geçirmek 
suretiyle illere intikal ettirmiş olduğunu da ke
za ilâve etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, gensoru önergesi
nin gündeme alınıp alınmamasını tamamiyle 
takdirlerinize arz ediyorum. Ancak bu önerge-
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nin ciddiyetle, samimiyetle kabili telif olmadı
ğını da bir kere daha belirterek saygılarımı sun
mak suretiyle huuzrunuzdan ayrılıyorum. (A. 
P. sıralarından, alkışlar.) 

BAŞKAN — Muhterem milletvekilleri; Ma
latya Milletvekili Şaban Erik'in, Karayolları ve 
YSE Genel Müdürlüğü işçilerinin yevmiye ve 
ikramiyelerini zamanında alamadıkları iddiasiy-
le görevlerini yerine getirmiyen Bayındırlık Ba
kanı ile Köyişleri Bakanı hakkında gensoru açıl
masına dair önergesi müzakere edilmiş, müzake
resi tamamlanmış, şimdi gündeme alınıp alın
maması hususu oylarınızla halledilecektir. 

Bu önergenin gündeme almmasını kabul 
edenler, lütfen işaret buyursunlar... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmemiştir. 

3. — Afyon Milletvekili Murat Öner, Manim 
Milletvekili Mustafa Ok ve Zonguldak Milletve
kili Kâmil Kırıkoğlu'nun, köylerimizin kalkın
ması hususunda hiçbir tedbir ve politika getir
mediği iddiası ile Hükümet hakkında gensoru 
açıhnasına dair önergesi (11/69) 

BAŞKAN — Bununla ilgili bir önerge var 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Köy sorunları üzerinde verdiğimiz gensoru 

önergesinin, bilâhara bu konuda Meclis araştır
ması istiyeceğimizden, iadesini arz ve talebede-
ria. 

Manisa Zonguldak 
Mustafa Ok Kâmil Kırıkoğlu 

Afyon Karahisar 
Murat Öner 

BAŞKAN — Efendim, önerge sahipleri öner
gelerini geri almak için bir telgrafla müracaat 
ediyorlar. Bunu oylarınızla halledeceğim. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Önerge geriverilmiştir. 
TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — Oy-

lanamaz efendim. 

BAŞKAN — Efendim, gündeme girdiği için 
oyla halletmeye mecburuz. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — Sa
yın Başkan, gündeme girdi, Yüce Meclisin malı 
olmuştur, önerge geriverilemez. Talep de olsa 
geriverilemes. 

BAŞKAN — Oylarla halledilmek mecburi
yetindedir efendim. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — Ta
leple geriverilmez. 

BAŞKAN — Taleple gerivermedik, Yüce 
Meclisin karariyle gerivermek hakkına sahibiz 
efendim. 

Gensorular bitmiş oluyor, gündeme devam 
ediyoruz. 

4. •— Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çile siz'in, tefeciliğin Trabzon, Giresun ve Ordu 
illeri ile ilçelerinde yaptığı tahribatı mahallen 
tetkik ve tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince bir Meclis araştırması yapıl
malına dair önergesi ile 

İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca ve Çorum 
Milletvekili Hilmi tncesulu'nun tefeciliğe kesin 
olarak son vermek, millî üretimi artırmak ve zi-
raatle geçinen köylü ve çiftçilerin emeklerinin 
karşılığını almalarını sağlamak için gerekli olan 
tedbirleri tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması yapıl
masına dair önergesi. (10/23) 

BAŞKAN — önergenin müzaekresine baş
lanmıştı, Yüce Meclisteki grup sözcüleri konuş
muş, şahısları adına konuşmaya başlanmış ve 
Sayın Ali Karcı konuşurken birleşim kapanmış
tı. 

Şimdi Ali Karcı'ya kaldığı yerden devam et
mek üzere söz veriyorum. 

Sayın Ali Karcı? Yoklar. 
Cayın Necati Akagün? Yoklar. 
Sayın Hasan Tahsin Uzun?.. 
Buyurun efendim. 

HASAN TAHSİN UZUN (Kırklareli) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; Giresun Mil
letvekili Mustafa Kemal Çilesizin tefecilik ko
nusu üzerinde vermiş olduğu Meclis araştırma 
önergesi üzerinde şahsi görüşlerimi arz etmek 
üzere söz almış bulunuyorum. 

Sözlerime başlamadan önce bu araştrıma 
önergesini Meclise getiren arkadaşıma teşekkü
rü borç bilirim. Arkadaşımız Türkiye'nin, 32 
milyon vatandaşın derdiyle ilgili bir önerge ver
miştir. Türkiye'nin geri kaldığının nedenlerini 
bu önerge üzerinde eğilip bir araştırma yapma
ya karar verirsek nedenlerini öğrenmiş oluruz 
kanısındayım. Ondan sonra Türkiye'nin kalkın-
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masiyle ilgili imlıC.nlar daha kolayca tesbit 
edilir. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün tefecilik Tür
kiye'nin her bölgesinde yapılmaktadır Bunu 
hepimiz bilmekteyiz, görmekteyiz, mevcut Ada- j 
let Partisi Hükümeti de bunu biliyor Bilmesine j 
rağmen bir türlü işi esasından halletme yolla
r c a gitmiyor, geçici tedbirlerle isi halletme 
yollarına fitliyor. Bugün köylünün, müstahsilin 
malını alırken onların soyulmasını, mallarının 
ucuza satılmasını önlemek için çeşitli mallarda ı 
taban fiyatları konulmaktadır Bu tedbirler 
geçicidir. Hükümet bu taban fiyatları koyma
masına rağmen köylünün ve fakirin yasama se
viyesinde bir rahatlama, bir ilerleme onıadı-
ğının farkında değil midir Eğer Hükümet köy
lünün, müstahsilin durumunu iyi incelerse bun
ların derinliğine inerse görecektir ki bugünkü 
geçici tedbirlerle Türk köylüsünün, Türk çift
çisinin kurtulmasına imkân yoktur. 

Neden imkân omadığınm kısaca anlatmak 
ve kendi seçim bölgem Kırklareli'nden örnekler 
vermek isterim. Benim bölgemde köylü müs
tahsil vatandaşın yetiştirdiği mahsuller buğday, 
mısır, pancar, çeltik ve ayçiçeğidir. Bunlardan 
başka ayrıca hayvancılık yapılmaktadır. Be
nim bölgemdeki köylerin % 95 i borçludur.. Geç
miş yıllarda plânlı bir kredi verilmediğinden, ve
rilen kredilerde as olduğundan yerine kulla
nılmamış, bu bakımdan borçlarını ödemiyeme-
mişlerdir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu köylülerimizin 
bir kısmı bankalara ve şahıslara borçludur. Bun
lardan buğday eken bir köylüye kasabadaki 
tüccar şu şekilde borç vermektedir: Sana borç 
veriyorum, fakat harman zamanı buğdayını 
bana 50 kuruştan satacaksın, ayçiçeğini çıkar
dığın zaman bana geçer piyasadan 20 kuruş 
ucuza vereceksin, pancarını şeker fabrikasına 
teslim ederken benim defterime teslim edecek
sin. Bilhassa 14 kuruş olan pancarı aralarında 
anlaşma suretiyle 10 kuruşa almakta,. 

Muhterem arkadaşlarım, halihazırda benim 
bölgemde pancar paralarım alamamış binlerce 
köylü bulunmaktadır. Bu pancar paralarını 
alamıyan köylü diğer taraftan başka sebeplerle 
bankaya borcu olduğundan aynı Devletin Ziraat j 
Bankası borçlarını icra kanaliyle takibetmekte, j 
öteki tarafta aynı Devletin şeker fabrikası müs- j 

tahsilin parasını vermemekte... Ne oluyor .bu 
duruma göre? Bir nevi Hükümet tefeciliğe göz 
yummuş oluyor. Türk çiftçisi, pancar müstah
sili, borcunu ödiyebilmek için, Ziraat Bankasına 
borcunu ödiyebilmek için tefecilerden faizle pa
ra almakta ve Ziraat Bankasına borcunu öde
mektedir. Beriki taraftan da Devletten alacağı 
şeker parasını alamamaktadır. 

Diğer taraftan koyunculuk yapan köylülerin 
koyunlarını mandracılık yapan şahıslar kendi
lerine ipotek etmekte köylüden sütün kilosunu 
100 ilâ 125 kuruşa alıp, peynirin tenekesini 
150 -160 liraya satmaktadırlar. Bu örneklerimi 
çoğaltmak mümkündür. Bütün meselenin köy
lünün çıkardığı malı alırken tüccar tarafından 
soyulmasını önlemek için taban fiyat koymakla 
önleneceği, usulü yanlıştır. Yanlış olduğunun 
misallerinden birkaçını vermiş oldum. Mesele 
Türk köylüsünü borçtan kurtarmak, mesele 
Türk köylüsünü insanca yaşanır hale getirmek, 
mesele Türk köylüsünün çocuklarını okutma 
imkânım sağlamak. 1961 Anayasasında, herkes 
okuma eşitliğine sahiptir, der. Fakat bugün 
Türkiye'mizde buna imkân var mıdır? Bugün bir 
tarafta açlıkla mücadele eden insanlar ekseriyet
te, öteki tarafta her gün lüks ve debdebe içinde 
ya'jiya-r. insanlar azınlıktadır. Çoğunluk ekmek 
sıkıntısı çekerken diğer taraftan gayrimeşru ka
zançlarla kendisine, karısına, kızma ve metresi
ne Cadillac arabalar alan insanlar bulunuyor. 
Bu şekilde Türkiye'nin kalkınmasının ne kadar 
güç olduğunu gören bir insanın, insanlar ara
sında bu kadar uçurumlar bulunan bir toplulu
ğun kalkınmasının çarelerini bulmak, bu uçuru
mu azaltmanın imkânlarım aramak için mutla
ka bu araştırma önergesinin kabul edilmesi §art-
tli\ 

Türkiye'mizde bugüne kadar yapılmakta olan 
tatbikat bize yukarıda saydığım durumlar, uçu
rumları meydana getirmiştir. Bugüne kadar 
devam edeğelen kredi sistemi zengini daha zen
gin, fakiri daha fakir yapmıştır. Bugün anla
şılmıştır ki, bu kredi sistemiyle Türk köylüsü 
kalkınamaz, Türk çiftçisi ilerliyemez. 

Muhterem arkadaşlarım, bir memleketin 
plân kanununda tefecilerden, teşkilâtlanmamış 
kredi piyasası diye söz edilmesi yanlıştır. Yine 
banka, kredilerinden % 79 unun nüfusun yüzde 
2 sine verilmesi yanlıştır. 2,5 milyon tütün,iş
çini 62 kuruş gündelikle çalıştırılırken öteki 
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tarafta 91 ihracat firmasının yılda 400 milyon 
lira kâr etmesi Türk:'ye'den başka bir memle
kette görülmüş, duyulmuş değildir. GÖ milyar
lık millî gelirin 34 milyar SCO milyonu 3^ mil
yon Türk vatandaşı arasından ayrılan 6 milyon 
200 bin kişi arasında bölüsülmektedir. Yine 
Devletin ürettiği maddeler neden aracı ile satı
lır? Bunlardan çimento, demir vo daha birçok 
maddelerde aracılık yapanlar her yıl Devletin 
eliyle milyonlar kazanmaktadır. Ben bunları 
kendi bölgemde Pınavhİ3ar Çimento Fabrikasın
dan misal verebilirim, ispatlı.yabilirim. Ve gün
lerce evvel verdiğim sözlü sorulara bir türlü ce
vap alamamanın sıkıntısı içindeyim. Neden zen
ginlerin ürettiği mallara Devlet daima alıcı 
olur? İşte bu kredi düzeni değişmediği gün fa
kir hiçbir zaman fakirlikten laırtutomıyacaktır, 
hiçbir saman çocuğunu okııtamıyacaktır, hiçbir 
zaman insanca yasama imkânım bulamıyadak
tır. 

Sayın Parlâmento üyeleri, buraya gelirken 
aldığınız reylerin yüzde 80 i fakir failim oyu
dur. Fakat Parlâmentoya ge1 dikten sonra yü^de 
80 in haklarını değil yüzde 20 nin haklarm-n 
savunucusu olmuşuzdur. Bugün Türkiye'de bu 
yüzde 80 i fakir kalmış, 32 milyonun insan gibi 
yaşamadım çağlamak, Büyük UeclİGkı elindedir, 
Eğer Büyük Meclis, Seçim kanunlariyle değil de, 
Büyük Meclis, bâzı şahıskırm çıkarır., dy!e değil 
de Türk milletinin menfaatini düşünmüş olsa, 
buna çare bulacaktır. 32 milyonun kurtuluşunu 
sağlamış olacaktır. Aksi halde Yüce Mecliste 
iyi kararlar alamadığımız gün, hepimiz ufak he
saplar peşinde koştuğumuz gün, bu 32 milyon 
Türk'ün, Meclisine karşı itimadı kalmaz. Parlö-
manterlerin itibarı sarsılır. 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerimi bitirirken 
tekrar olarak şunu arz ediyorum; mutlak suret
te bu araştırma önergesinin kabul edilmesi lâ
zımdır. Bu araştırma önergesine müspet oy ve
receğim. Sözlerime 3on verir, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Efendim kifayet önergesi gel
miştir. 

SÖK, Sayın Bakanındır, buyurun. 

TİCAEET BAKANI AHMET TÜEKEL 
(Bursa) —- Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; para ve kredi politikasının airai alandaki 
aksaklıklarını tesbit etmek, tefeciliğe, iktisadi 
tedbirlerle son vermek, millî üretimi artırmak, 
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ziraatle geçinen köylü ve çiftçinin emeğinin kar
gılığını almalarını sağlamak maksadiyle bir Mec
lis araştırması açılmasına dair İstanbul Milletve
kili Sayın Coşkun Kırca ve aynı mahiyette Gi
resun Milletvekili Sayın Mustafa Kemal Çile
si";'in, tefeciliğin Trabzon, Giresun ve Ordu ille
riyle ilçelerindeki tahribatını mahallen tesbit 
ve tetkik maksadiyle verdikleri araştırma öner
geleri üzerine muhtekf partilere mensup değerli 
üyelerin görüşlerini dinlemiş bulunuyoruz. 

Meclis araştrınıası isteğine matuf bu konuş
malar üzerine Hükümetimizin bu konuda vâki 
çalışmalarım vo uygulamakta bulunduğu zirai 
kredi politikasını muhtelif yıllara ait rakamlar 
vermek suretiyle izah ve cevaplamak üzere hu
turunuzu işgal ediyorum. 

Evvelâ bir hususu tesbit etmek zorundayız; 
Meclis araştrıması önergelerinin her ikisinin de 
şümulü önergelerin metninde mündemiç köylü 
ve çiftçinin kredileri ve emeğinin değerlendiril
meli, tefecilikle mücadele konusu olduğu halde, 
O, H. P. Sözcüsü Saym Muammer Erten'in ko-
nuşmariyle önergelerin muhtevası dışına çıkıl
makta ve umumi olarak para ve kredi konusu
na girilmektedir. Kredilerin, çok yönlü dağ.'İl
minin tenkidine geçilmiştir. 

Konuşmamın başında, meseleyi, bu son geniş
letilmiş şümulü içinde cevaplamaya, önergenin 
muhtevasını tecavüz sayılmazsa, muhtasar şek
liyle de olsa mecbur bulunuyorum. 

Ayrıca, önerge sahibi Saym Mustafa Kemal 
Çilesiz arkadaşımızın ve Sayın Muammer Erten 
arkadaşımızın konuşmaları arasında «inönü Hü
kümetleri zamanında bu kredi tedbirleri doğru 
olarak uygulandı, fakat ondan sonraki uygu
lamalar yanlış bir yola götürüldü.» demek sure
tiyle meseleyi partilerüstü bir mevzu olarak al
ma yolundan ayrıldıkları için cevaplarımı arz 
elerken, konuyu tartışırken mukayese metodu 
içinde olmaya mecbur edildiğimi de ifade etmek 
istiyorum. 

Sayın muhalefet sözcülerinin konuşmalarını 
dinlerken, pesimist bir ifadeyle bu konuda hiç
bir şey yapılmamış ve sanki mevcudolandan ge
riye gidilmiş gibi bir kanaate varıyoruz. Acaba 
ha1, böyle midir? 

Muhterem arkadaşlarım, Birinci Beş Yıllık 
Plân döneminin bu sene umumi muhasebesi ya
pılmıştır. Mesele, ilişkilerimiz dolayısiyle yurt 
dışında ve yurt içinde Yüce Mecliste de yapıl-
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mıştır. İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plâniyle ilgi
li Konsorsiyum faaliyetlerine yon vermek için 
6 Aralık 1967 tarihinde Paris'te üye memleket
lerle birlikte bir toplantı yapılmış ve uzmanlar
ca hazırlanan rapor incelenmiştir. Mezkûr top
lantı sonrası neşredilen bültende Birinci Beş 
Yıllık Kalkınma Plânı devresinde elde edilen 
neticelerin tatminkâr olduğu inancı belirtilmiş
tik. 

Bilindiği gibi Birinci Beş Yıllık Flân döne
minin ilk iki yılı C. H. P. nin, diğer yılları iae 
onun dışında kurulan Koalisyon Hükümetinin 
ve 1966 ile 1967 yılları ise tek babına A. P. Hü
kümetinin icraatı içindedir. 

Bu dönemde her yıla ait kalkınma hıza ra
kamları ve uygulama nisbetleri arkadaşlarımız-
ca bilinmektedir. Bu sebeple, C. H. P. Hükü
metleri devresine ait kredi uygulaması ve poli-
tikasiyle, sonradan bozulduğu ileri sürülen kredi 
politikası uygulamasına ait rakamları yeri gelin
ce mukayeseli şekilde arz edeceğim. Ancak Bi
rinci Beş Yıllık Plân dönemi uygulamaları, 
Konsorsiyum uzmanlarınca hazırlanan raporda 
başarılı olarak kabul ve ilân ediliyorsa, bunda 
A. P. Hükümetinin büyük payı olduğu teslim 
edilmelidir. 

Ayrıca yabancı basında sık sık görülen tak-
dirkâr yazıları buna ilâve etmek doğru olur. 

Dışardan bakışla, bize verilen hakşinas not
ları içeride karamsar görüşlerle gölgelemeye ve 
meseleleri böyle değerlendirmeye hakkımız 
yoktur. Meseleye bu açıdan değil, şüphssiz doğ
ru olan Türkiye gerçekleri ve fert başına millî 
gelir hedefleri bakımından girmek daha doğru 
olur. Daha objektif olmakta, meseleleri bir ta
rafsızlık açısı içinde inceliyerek Türkiye'nin 
imkânlarım bilerek ve ölçerek konuyu böyle eleş
tirmekte fayda vardır. 

Gerçek şudur: Türkiye kalkınmakta, büyü
mekte ve ihtiyaçlar, talepler bu gelişen, kalkı
nan ekonomi içinde buna paralel olarak artmak
tadır. 

Bir çiftçi dün, tarlasını bir çift öküzle işler
ken, bugün traktör talebetmektedir. Gübreye 
alışkın değilken, gübre talebetmekte, hem de 
artan nisbette talebetmektedir. Esasında bunlar, 
tarımdaki gelişmeyle kredi talebindeki gelişme
nin korelâsyonunu ifade eder. 

Birinci Beş Yıllık Plân döneminde, özellikle 
1966 yılında para ve kredi konusunda izlenmiş 
olan politikanın nihai hedefi şudur : Bir yandan 
ekonomiye, kalkınma hızını destekliyecek ölçü
de finansman sağlamak, diğer yandan bunların 
aşırı talep yaratmamasına dikkat etmektir. 1967 
yılında da, plânda öngörülen kalkınma hızını 
gerçekleştirmek ve ekonomik faaliyetlere lüzum
lu likiditeyi, fiyatlar genel seviyesinde istikrar 
sağlıyacak ölçüde tutmaya yönelmiştir. Kredi
lerin umumi olarak dağılışını eleştirirken bu 
nihai hedefin bilinmesi doğru olur. 

Bilindiği üzere, banka kredileri; ihtisas kre
dileri ve muhtelit krediler diye iki grupa ayrı
lıyor. İhtisas kredileri; hususi kanunlarla 'ku
rulmuş olan bankaların, bu kanunlara göre aç
tıkları özel kredileri kapsar. Bu bankalar ayrı
ca diğer sahalara da kredi açarlar. Muhtelit adı 
altında toplanan krediler bilhassa özel sektör 
bankalarının hemen hemen her iktisadi faaliyet 
koluna açtığı kredileri kapsar. 

1963 yılına kadar banka kredileri ile ilgili 
muameleler, özel ve resmî sektör şeklinde tas
nif edilmiştir, iştigal mevzuları itibariyle geçici 
tasnifler 1963 yılında başlamaktadır. İktisadi 
faaliyet sektörlerine göre yapılan geçici ista
tistiklere göre son yıllarda bilhassa küçük sa
nat, ziraat ve sanayi sektörüne açılan krediler 
inkişaf kaydetmektedir. Bu istatistiklere naza
ran, 1968 yılı sonu itibariyle ihtasas kredileriyle 
muhtelit krediler bir arada olmak üzere 
20 191 000 000 lira olan banka kredileri topla
mının % 22.6 sini zirai sektöre, % 21.2 sini sa
nayi ve madencilik sektörüne, % 7.7. sini küçük 
sanat ve küçük ticaret işlerine, % 9,8 ini mes
ken inşaatiyle diğer inşaat sektörüne, % 6.4 ünü 
köy ve belediyelerin imar işlerine, % 11.7 sini 
dış ticaret sektörüne ve geri kalan % 20.6 iç ti
caret ve hangi sektöre aidolduğu istatistik! açı
dan tesbit edilemiyen kredilere tekabül etmek
tedir. 

Bu rakamlar yayınlanmış olan istatistikler
de, muhtelit krediler veya ticari krediler adı 
altında toplanan kredilerin hangi sektörlere ne 
nisbette dağıldığını göstermektedir. Banka kre
dilerinin, sektörler itibariyle dağılışında müşa
hede edilen bir husus; ziraat, sanayii ve küçük 
sanat ve diğer prodüktiv sahalardaki kredilerin 
plân devresinde her yıl biraz daha artmakta olu
şudur. Buna karşılık ticari krediler, ancak ihti-

— 203 — 



M. Meclisi B : 58 6 . 3 . 1968 O : 1 

yaçlara tekabül eden bir artış göstermektedir. 
Meselâ 1966 yılı sonunda, banka kredilerinde 
meydana gelmiş olan 4 091 000 000 liralık artı
şın % 32.7 si ziraat sektörüne, % 25.8 i sanayi 
ve madencilik sektörüne, % 6.9 u küçük sanat 
ve küçük ticarete gitmiştir. 

Bu dağılışta, Merkez Bankası kredilerinin 
sektörlere göre uygulanışı da şöyledir : Morkez 
Bankası kredileri, Hazineye kanun hükümleri 
gereğince açılan krediler dışında, hemen hamsn 
prodüktiv sahalara açılmış bulunmaktadır. 
Umumi ticari muamelelere acıdan krediler, 1967 
sonunda toplam Merkez Bankası kredilerinin 
% 3.7 sini geçmemiştir. 1967 sonu itibariyle, 
toplam Merkez Bankası kredilerinin % 11.8 i 
zirai istihsale, % 36.4 ü ziraat, sanayi ve ihra
catı ilgilendiren destekleme kredilerine, % 11.7 
si sanayie, % 6.4 ü ihracata dağılmıştır. Des
tekleme kredileri, TMO, Tekel, Şeker Şirketi, 
Tarım satış koperatiflsri kredilerini do kapsa
maktadır. Merkez Bankası kredilerinin prodük
tiv sektörlere dağılışı her yılın hususiyetine 
göre taayyün etmektedir. Meselâ 1966 yılında 
zirai destekleme kredileri, 1967 yılında ise sa
nayii ve ihracat kredileri önem kazanmıştır. 

Diğer yandan Merkez Bankası kredilerinin 
son yıllarda özel sektöre daha fazla yöneldiği
ni belirtmek isterim. Filhakika, 1966 yılında 
özel sektör yıllık artışın % 49 unu aldığı halde 
1967 yılında toplam artışın % 57 sini almıştır. 
Bu artışın % 21.1 i tarım üretim sektörüne, 
% 10.6 sı ihracata, % 22.3 ü sanayii sektörüne, 
% 14.8 i TMO kredilerine verilmiştir. Bu arada, 
Tarım Satış Kooperatiflerinin de mevsimlik ih
tiyaçları karşılanmıştır. 1967 yılında ticaret 
sektörü kredileri azalış kaydetmiştir. Bu izahat, 
banka kredilerinde olduğu gibi, Merkez Bankası 
kredilerinde de prodüktiv sahalara yönelmenin 
en uygun şekiller gösterdiğini belirtmektedir. 
Merkez Bankası kredilerinin verimli sahalara 
yayılması J?anka kredilerini de bu sahalara yö
neltmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Muammer 
Erten'in kredilerin dağılışı konusunda 1968 büt
çe gerekçesinde bâzı rakamlar alarak bizi ten-
kid ile 18 600 000 000 liralık özel sektör kredi
lerinden 10 982 000 000 lirası ticari kredilere, 
4 357 000 000 lirası tarım kredilerine, 993 milyon 
lirası sanayi kredilerine, 1 745 000 000 lirası 

mesken inşaat kredilerine, 523 milyon lirası da 
küçük esnaf ve sanayici kredilerine, ayrıldığını 
beyan etmektedir. Arkadaşımız bu tahlilinde ek
sik ve yanlış değerlendirmede bulunmaktadır. 

Tabloda, sanayi kredisi diye kendilerinin 
kabul ettiği sadece Türkiye Sınai Kalkınma 
Bankası kredileriyle bunun dışında, Sınai Yatı
rım ve Kredî Bankasının kredilerini arkadaşım 
kabul etmektedir. 

Bu tahlile göre, sanayiciye başka hiçbir kay
naktan kredi verilmemektedir. Bu görüş yanlış
tır. Evvelâ sanayici, Sümerbank vasıtasiyle Sos
yal Sigortalar kaynaklarından kredi yardımı al
maktadır. Ayrıca, bankaların ticari kredileri 
için de sanayiciye kredi verdiklerini arkadaşı
mızın bilmesi gerekir. Bu hususlar Merkez Ban
kası bülteninde ayrıca belirtilmediği için, arka
daşımızın değerlendirmesi bu sebeple yanlış ol
muştur. Bunun böylece tavzihini yapmış oluyo
rum. 

Muammer Erten arkadaşımız, «Birinci Beş 
Yıllık Plânın aksine, İkinci Beş Yıllık Plânda 
kredi adaletsizliklerini gidermek için yeni ted
birler gelmemektedir» demektedirler. Arkada
şımızın bu konuyu iyi incelemediklerini kabul 
ediyorum. Birinci Beş Yıllık Plânda kredi mü
essese ve mekanizmasının tasarrufları teşvik 
edecek şekilde donatılması» ilkesi vardır. Bu 
doğru bir ilkedir. Ancak, bu ilkenin înönü ve 
Demirel Hükümetleri zamanında uygulanması 
haklı ve ikincisi için daha başarılı sonuçlar or
taya koymuş bulunmaktadır. 

Durum şudur : Özel tasarruflar, 1960 da 
7.774 milyon Tl. sı iken, 1964 te 9.874 milyon 
Tl. sı olmuştur. Bu, yılda ortalama % 6 civarın
da bir tasarruf artışına tekabül eder. Diğer ta
raftan, 1965 te 11.257 milyon Tl. olan iç tasar
ruflar; 1966 da 13.040 milyon Tl. olmuştur ki, 
bu devrede yıllık ortalama tasarruf artışı % 15 
civarındadır. 1960 - 1964 devresinde toplam ta
sarruf artışı 4 yılda % 25 olduğu halde, 1965 -
1966 yıllarında 2 yılda artış % 32 dir. Nitekim 
1960 - 1964 devresinde ortalama tasarruf eğilimi 
% 15, halbuki 1965 - 1966 devresinde eğilim 
% 17 dir. 

Görülüyor 'ki, Birinci Plânda yer almış olan 
bu ilkenin uygulanmasında A. P. Hükümeti da
ha başarılı olmuştur. 

Sayın Muammer Erten'in Birinci Plânla ilgili 
olarak ifade ettiği diğer bir ilke; yatırımların, 
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plân hedeflerine ulaşmaya yardım edecek alan
lara yöneltilmesini mümkün kılacak bir kredi 
mekanizmasının kurulmasıdır. 

Nitekim, bu ilkeye uygun olarak yıllık prog
ramlarda teşvik edilecek faaliyet kolları göste
rilmiş ve bu faaliyet kolları daha çok yatırım 
indirimi, gümrük taksitlendirilmesi gibi, dolaylı 
yollardan teşvik edilmeye çalışılmıştır. Ancak, 
kredi politikası plân ilkesine uygun olarak tat
bik edilememiş ve bu faaliyet kollarında isteni
len hedeflere varılamamıştır. Tarım ürünlerimiz, 
geniş ölçüde değerlendirilemeyip heder olmuş 
ve bunları değerlendirecek tesisler henüz kuru
lamamıştır. 

Sayın Muammer Erten arkadaşımız birinci 
plân döneminde inönü hükümetlerinin gerçek
leştirdiği tedbirlerden bahsettiler. Müsaade 
ederseniz bunu Demirel hükümetlerinin çalış
maları ile kıyaslamak istiyorum. Sanayi alanın
da kredi tedbirleri ile bu misali arz edeceğim: 

Sanai Kalkınma Bankasının kredileri 1963 
yılında 385 milyon lira iken 1964 yılında 408 
milyon liraya çıkmıştır. Demirel Hükümetinin 
işbaşına geldiği 1965 yılında 475 milyon lira 
olan bu krediler Eylül 1967 de 744 milyon lira
ya yükselmiştir. C. H. P. hükümetleri devresin
deki iki senelik artış, 23 milyon lira, halbuki 
Demirel Hükümeti devıesinde artış 269 milyon 
liradır. 

İkinci misal: 1984 yılında 77 milyon lira 
kredi veren Sınai Yatırım ve Kredi Bankası 
1965 te 118 milyon liralık krediye ulaşmıştır. 
Bizim çalışma dönemimizde 151 milyon lira ar
tarak 269 milyon liraya yükselmiştir. 

Sanayi reeskontları 1963 yılında 228 milyon 
lira iken 68 milyon lira artarak 1964 te 296 
milyon liraya çıkmıştır. 1965 te 415 milyon lira 
olan reeskont 607 milyon lira artarak 1 022 
milyona yükselmiştir. 

Avrupa Yatırım Bankası ile yapılan 175 
milyon dolarlık kredi anlaşmasına istinaden 
bugüne kadar protokole bağlanan projeler 
109 610 milyon dolar tutarındadır. Bu miktar
dan 87 milyon 200 bin doları resmî sektöre tah
sis edilmiştir. 

Sosyal Sigortalardan Sümerbank eliyle dev
redilen 50 milyon liralık sanayici fonunun kul
landırılmasına devam olunmaktadır. 

Küçük esnaf ve sanatkâr kredileri alanında
ki tedbirlere geliyorum. Bu hususta yapılan ça

lışmalar şöyledir: Türkiye Halk Bankası 1963 
te 202 milyon 440 bin liralık meslekî kredi da
ğıtırken, 1964 yılında bu kredi 44 milyon 175 
bin lira artarak 246 milyon 674 bin liraya çık
mıştır. Halbuki 1965 yılında 312 milyon 372 bin 
liralık meslekî kredi veren Türkiye Halk Ban
kam 1067 de krediyi 484 milyon 67 bin lira ar
tırarak 796 milyon 440 bin liraya ulaştırmıştır. 
1968 hedefi ise 1 milyar 5 milyon 500 bin lira
dır. 

Sayın Erten arkadaşımız, Türkiye Halk 
Bankasının sermayesinin bir kanunla % 200 
artırıldığından bahsettiler. Fakat müsaade eder
lerse bu kanunun Yüce Meclisten çıkış tarihi 
1965 yılıdır. 

Hükümetimiz halen 300 milyon lira olan 
Türkiye Halk Bankası sermayesinin 1 milyar 
liraya çıkarılması için kanun teklifini Yüce Mec
lisinize sevk etmiş bulunuyor. 

Halen istihlâk kredisi mevzuunda vazifeli 
başlıca kuruluş İstanbul Emniyet Sandığı için 
bir kanun tasarısı Yüce Meclise sevk edilmiş 
bulunuyor. Bu bakımdan Emniyet Sandığına 
görevini gereği gibi ifa etmek imkânını sağlı-
yacak bir hüviyet vermek ve lüzumlu sermaye
yi temin etmek maksadiyle hazırlanan kanun 
tasarısı Hükümetimiz zamanında geçici komis
yondan çıkarılmış ve Millet Meclisine öncelik 
ve ivedilikle görüşülmek üzere sevk edilmiştir. 
Bu kanunun biran evvel çıkarılmasını sayın ar
kadaşlarımdan rica ediyorum. Tasarı kanunlaş
tığı takdirde sandık malî imkânları oranında 
yurt sathında yeni şubeler açmak suretiyle va
tandaşın istihlâk kredisi ihtiyacını karşılamaya 
çalıs&caktır. Tasarının ilgi göreceğine inanıyo
rum. 

Değerli arkadaşlarım, kredilerin sektörler 
içinde dağılışına ait rakamları arz ettim. Görü
lüyor ki, kredi veren müesseselerin kaynak ge
lişmelerine paralel şekilde krediler, ekonominin 
gelişmesine imkân ve denge sağlamak üzere bil
hassa 1965 ten itibaren süratli bir gelişme gös
termiştir. Bu kâfi midir? Şüphesiz böyle bir id
diada değiliz. Ekonomide büyüme kredi talebi
ni artıracak ve bazen iddia edildiği gibi, normal 
rayiçlerin üzerinde, bir faiz ödemek suretiyle 
kaynakların üzerindeki talepler değişik yollar
dan karşılanacaktır. Türkiyede' sermaye ve 
kaynak gelişmesi içinde kredi arz ve talep den-
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gesi kurulduğu gvaa., bu tarz şikâyetler kalka- | 
çaktır. Bunun da yolu plân hedefleri içinde 
ekonominin gelişmesini sağlamaktadır. 

Şimdi, sayın arkadaşımızın büyük bir âfet 
halinde özellikle müstahsil köylümüzü kasıp ka
vurduğu tarzında ifade edilen tefecilik konusu
nu eleştirmek istiyorum. 

Tefecilik teriminin izahını ansiklopediler 
şöyle yapmaktadır: Tefecilik değimi «izin al
madan faize para vermeyi itiyadedinnıiş olan
lar» için kullanılır. Tefecilik, ödünç Para Ver
me Kanunu hükümlerine ayları olduğu için 
suçtur. Kanun hükümlerine göre, tefeciliğin 
suç teşkil etmesi kanunla tâyin olunan miktar
dan çok yüksek faiz alınmasmdandır. 

Ayrıca; 2279 sayılı ödünç para verme işleri 
Kanununda; (Bakanlar Kurulunca tesbit edi
len kararlara aykırı hareket eyliyenlere ve be
yannamelerindeki şartları ve faiz hadlerini mu
vazaa ile gizliyenlere tefeci denir.) 

Tefecilik ve murabaha Türkiye'de, bugün 
ortaya çıkmış bir konu değildir. Evvelâ tarih 
bakımından olayı tanımak lâzımdır. 

Bilindiği gibi tefecilik - murabaha - islâmi-
yetten önce de vardı. Gerek Hıristiyanlıkta ve 
özellikle islâmiyette konu ahlâkî açıdan ve din 
açısından ele alınmıştır. İslâmiyette Kuranı Ke
rimin Bakara suresi 275 nci âyetinde faiz açık 
ve sarih şekilde yasak edilmiştir. 

Faizin her şekli için vaz'edilmiş bu islâmi 
hüküm ekonomik istihaleler neticesi, bugün de
ğişik şekillerde Müslüman memleketlerde de 
müsamaha bulmaktadır, özellikle, o devirde is
tihlâk kredileri için uygulanan yasak, zaman
la ticari ve sınai gelişmeler neticesi bu sahada 
müsamahakâr görüşlere yer vermiştir. 

Faiz nazariyeleri için ekonomi tarihinde 
muhtelif ekoller ayrı ayrı görüşler savunmuş
tur. Bunlara girmiyorum. 

Şunu sarih olarak belirtmemiz gerekiyor: 
Tefecilik, eğer bugün Türkiye'de varsa bu, ik
tidarımızın ve ekonomik politikamızın ortaya 
çıkardığı bir netice değildir. Hükümet olarak, 
Türkiye'de fakirliği yenme mücadelemizde ik
tisadi ve sosyal kalkınmayı başarma dâvamızda 
alacağımız müspet netice bu meseleyi esasen or
tadan kaldıracaktır. 

Herkese refahtan bir pay ayrılan ülkede, 
istismar eden ve edilen diye bir mevzu olması 
mümkün değildir. I 
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arkadaşımızın tefecilik konusu içinde vade
li mal satışlarını da dile getirmeleri, meseleyi 
bu tarz kredili ve taksitli satışlar için de araş
tırmaya yönelmeleri, mevzuu vuzuhsuzluğa gö
türeceği için bunun güçlüğüne işaret etmek isti
yorum. 

Esasen mevzuat ve literatürde, tefeciliği pa
ra olarak alman ve verilen meblâğlar olarak ele 
aldığına göre konuyu bu çerçeve içinde incele
mek doğru olur. 

Mevzua bu açıdan girildiğinde, konu kredi 
arzı ve talebi içinde daha rahat ve daha doğ
ru şekilde incelenmiş olacaktır. 

Türkiye'de murabaha konusunu nizama koy
mak ilk mevzuat 1863 te çıkarılmıştır. 

16 Şevval 1280 (1863) tarihli Murabaha Ni
zamnamesi bilâhara 9 ftecep 1304 (1887) tari
hinde kabul edilen metinle değiştirilmiştir. 

Murabahaya en fazla muhatabolan kimseler, 
kredi müesseselerinden kredi temin edemiyen 
ve umumiyetle firma sahibi olmıyan tüccar dı
şında kalan kimselerdir. Bu kimselerin ıstırabı
nı azaltmak ve mağduriyetini önlemek maksa-
diyle kredi müesseseleri kurulması ve genişle
mesine paralel olarak mevzuatta da tadilât ve 
tekâmül gerektiğinden Murabaha Nizamnamesi
nin ihtiyaca cevap vermiyen kısımları ve diğer 
kanunlara aykırı hükümleri yürürlükten kal
dırılmış, yalnız bir maddesi mer'i kalmıştır. 
Söz konusu madde şudur: 

(İkrazat her kaç sene mürur ederse etsin, 
nihayet resülmal miktarını tecavüz etmiyecek-
tir. Resülmali tecavüz eden faizi hükmetmekten 
bilcümle hükkâm memnudur.) 

Murabaha Nizamnamesi yerine geçmek üze
re, 18 . 6 . 1933 tarihinde ödünç Para Verme 
Kanunu yürürlüğe konulmuş, bilâhara 3399 sa
yılı Kanunla 1938 yılında, 5841 sayılı Kanunla 
1951 yılında, 18 ve 36 sayılı kanunlarla 1960 
yılında, son defa 302 sayılı Kanunla 1961 yılın
da değiştirilmiştir. 

Halen ödünç para verme işlerini düzenliye» 
mevzuat budur ve cezai hükümler de söz konu
su kanun içerisinde yer almış bulunmaktadır. 

2279 sayılı Kanuna göre; faizden para ka
zanmak için ödünç para verme işleri ile meşgul 
olan özel ve tüzel kişiler, bu kanun hükümleri 
gereğince Hükümetten izin almak mecburiye
tindedirler. Kanunun tatbikatını, Bakanlığımız 
yürütür. 
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Bankalar dışında kalan özel ve tüzel kişiler
den ödünç para verme işleri ile uğraşmak isti-
yenler, her yıl Mayıs ayı içinde mahallin en bü
yük mülkiye âmirine beyanname ile müracaat 
mecburiyetindedirler. 

ödünç para verme işlerinde ve mevduat ka
bulünde alınacak ve verilecek âzami faiz nisbet-
leri ile, temin edilecek sair menfaatlerin ve tah
sil edilecek masrafların mahiyet ve âzami had
leri ve bunların meriyet zamanları banka kre
dilerini tanzim komitesinin aracılığı ile Bakan
lar Kurulunca kararlaştırılır. 

Tefecilik edenlere, bu suçların tesbiti halin
de Bakanlığımızca Cumhuriyet Savcılığına inti
kal ettirilerek kanunun 17 nci maddesinde gös
terilen hapis ve para cezalan uygulanması iste
nir. 

Bankaların söz konusu kanuna aykırı işlem
leri tesbit olunursa, 2279 sayılı Kanunun 17 nci 
maddesindeki atıf dolayısiyle, haklarında taki
bat yapılması bu hususu Maliye Bakanlığına 
intikal ettirilmiştir. 

Memleketimizde faizle para vermeyi meslek 
edinen kimselerin 2279 sayılı «ödünç Para Ver
me işleri Kanunu» hükümleri dairesinde hare
ket etmeleri gerekir. 

Söz konusu kanun hükümlerine göre bir be
yanname düzenleyip Hükümetten müsaade ala
rak, borç para veren şahıslar, yürürlükte bulu
nan mevzuat esaslarına göre yılda âzami % 10,5 
nisbetinde faiz alabilirler. Bu muamelelerin ka
nuna uygunluğu her zaman tesbit konusu yapı
labilir. 

2279 sayılı Kanunun tatbikatı Bakanlığımız
ca takibedilmekte ve aynca bu konuda zaman 
zaman valiliklerin dikkati çekilerek, muttali 
olunacak aykırı hâdiselerin, derhal savcılıklara 
intikal ettirilmesi istenilmektedir. 

Tefecilik yapıldığı ve kanuni hadlerin üs
tünde faiz alındığı hakkında Bakanlığa müra
caat vukubulduğu takdirde, keyfiyet mahalli 
savcılıklara duyurularak ilgililer hakkında ka
nuni takibata geçilmesi sağlanmaktadır. 

Bakanlık olarak tefeciliğin önlenmesi ve va-
tandaşlann kanuni nisbetler dâhilinde faiz ödi-
yerek kredi temin etmeleri esas gaye ve pren
sibimizdir. Bu durumda alınacak en isabetli ted
bir, kanuni yollardan, yani malî müesseselerden 
ve bankalardan ihtiyaç sahibinin ihtiyaçlarını 
karşılıyacak imkânları temindir. 

Başta Ziraat Bankası olmak üzere banka 
plasmanlarının âzami hadde çıkanlmasma gay
ret edilmektedir. Ancak bunun da bir sının 
vardır. Kaynak sının vardır. Enflâsyonist etki
yi önleme sınırı vardır. Bankalar öz kaynaklan 
yanında mevduat ve Merkez Bankası kaynakla
rı ile plasmanlarını geliştirmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, Mustafa Kemal Çi
lesiz arkadaşımızın iddia ettiği gibi bankaların 
açtığı ticari kredilerle tefeciler finanse edili
yor iddiasına katılmıyoruz. Bunun teknik ne
denleri yanında idari nedenleri de vardır. An
cak, iddiayı tamamen reddetme mânasına ol
maksızın görüşe katılmıyoruz. 

Çiftçinin, günlük yaşantısı icabı istihlâk eş
yası alması, doğum, ölüm, düğün ve sünnet gi
bi fevkalâde hallerde karşılaştığı para sıkıntı
sını gayrimüsait şartlar altında tefeci karşıla
maktadır. Kısa vadeli bu ihtiyaçlann, ticari 
krediler vasıtasiyle karşılanıp karşılanmadığı 
hususunun, T. C. Ziraat Bankası müfettişleri 
tarafından tahkik edilmesi mezkûr Genel Mü
dürlükten 7 . 11 . 1967 tarihinde istenmiş ve 
bu müessesenin teftiş heyeti başkanı da 
23 . 11 . 1967 tarihinde bir genelge yollıyarak 
takibata başlamalarını emretmiştir. 

Aym zamanda, Ziraat Bankası Genel Mü
dürlüğü, teşkilâtına 3 . 4 . 1967 tarihinde bir 
tamim yaparak murabahacılıkla iştigal eden 
firmalann tesbit edilmesini ve kredilerinin der
hal kesilmesini ve alivre alışlara teşebbüs eden 
firmaların kredi tezyit taleplerinin kabul edil
memesini istemiştir. 

Muhterem arkadaşlar, tefecilik iktisadi zo-
runlardan meydana gelmiştir. Bunu polisiye 
tedbirlerle önlemek mümkün değildir, iktisadi 
problemler iktisadi tedbirlerle halledilebilir ki, 
biz bu tedbirleri almanın heyecanı içindeyiz. 

Burada bir noktaya temas etmek isterim. 
Sayın Muammer Erten arkadaşımız, ikinci Beş 
Yıllık Plânın 84 ncü sayfasındaki 48 numara
lı tabloya dayanarak, 1966 yılında 6 milyar 700 
milyon liranın tefecilikte kullanıldığını ve bu 
miktann 3 milyar 200 milyon lirasının da ban
kalar sisteminden aktarıldığını ifade ettiler. Bu 
ıetice, Devlet Plânlama Teşkilâtının araştırma
cına dayandığı ta.blonun altında belirtilmekte
dir. 
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Sayın Ahmet Dallı arkadaşımızın Bakanlı

ğımıza bu konuda tevcih ettiği yazılı soru mü
nasebetiyle, Devlet Plânlama'dan 30 . 12 . 1967 
tarihinde bu arattırmanın hangi esaslara güre 
tâyin ve tesbit edildiği sorulmuştur. Gelecek 
cevabı bekliyorum. Bunun katî delillere daya
nan bir mesnedi olmadan bir tahminden ibaret 
olduğu ve sübjektif anlayışlar içinde değer
lendirildiği kanısındayım. Neticeyi husurunuz 
da ayrıca arz edeceğim. 

Gene Muammer Erten arkadaşımız Devlet 
Plânlama Teşkilâtının köy ve köylü sorunları 
etüdüne dayanarak bâzı rakamlar verdiler ve 
Altmözündeki tefeciliğe misal olarak da Toprak-
hisar köyünden de bahsettiler. Şimdi ben ko
nuşmayı aynen naklediyorum: «Hele bir köy var, 
anlaşılan ipotek edecek toprağı falan yok, baş
kalarının toprağını işlediği anlaşılıyor. Toprak-
hiısar köyünde ('bu 19 köyün içinde) Zirata Ban
kacından ancak 1 400 lira alabilmiş, buna mu
kabil tefecilerden 200 000 lira kredi almış bu
lunmaktadır» 

Arkadaşlar, messleyi bir inceleme konusu 
yaparak derhal yetkililere emir verdim, Al-

tınözü'nü aradılar ve bana bu köyün aldığı çe
virme kredilerinin rakamlarını verdiler. 
31 . 12 . 1967 tarihi itibariyle 17 200 lira zey
tin, 239 619 lira pamuk ve 6 130 lira da hubu
bat için -cem'an 262 949 liralık çevirme kredile
rinden bakiyeleri mevcutmuş. Tahkik eden arka
daş bu farklı netice karşısında şaşırdı ve ra
kamları Şube Müdürüne bir daha tekrarlattı, 
o saman her haldo bu köyün bu kredileri yeni 
aldığı düşünüldü. Bu husıij da Müdüre soruldu; 
1964 yılından beri orada vazife gören müdür ar
kadaşımız» hayır efendim, eskiden beri bu sevi
yede kre'di alırlar bilemediniz son rakamlarda 
% 30 bir artış vardır» dedi. Şimdi bir taraftan 
rakamlar köy ve köylü sorulnarı içinde 1 400 lira 
olarak değerlendiriliyor, öbür taraftan bizim 
yaptığımız tahkikat ile rakamlar 1 400 liralık 
kredi ifadesinin karşısında 282 949 lira olarak 
cevaplandırılıyor. Bu sebeple araştırmayı yapan 
mütehassıs her halde bunu kendi özel anlayışı 
içinde veyahut da bâzı araştırma imkânlarının 
sınırı içinde, doğru neticeler bulamamanın aciz
liği içinde bu rakamları kullandı demek bize 
düşüyor. 

Malûm bulunduğu üzere, yurdumuzda tarım tıoktörUnün zirai kredi ihtiyaemı karşılamakla 
görevli yegâne teşkilâtlı kredi müessesesi olarak T. C. Ziraat Bankası bulunmaktadır. T. C. Ziraat 
Bankasının mevcut kaynak ve imkânlarını bu sek i ör ün ihtiyaçlarına tahsis etmek suretiyle kendi
sine düşen görevi en geniş ve en iyi bir şekilde 'başarmak çaıba'n içindeyiz. Nitekim, adı geçen 
bankanın geçen son üç yılı ile içinde bulunduğumuz 1963 faaliyet dönemi için ayırmış olduğu zirai 
plasman miktarlarını gösteren aşağıdaki tablo tetkik edildiğinde bu hususu, nmşa'hade etmek müm
kündür. 

(Milyon Tl. olarak) 
1965'e 1986 ya 1967 ye 
göre göre göre 

1965 1966 fark 1967 fark 1963 Fark 

Zirai Plasmanlar 3 287 3 992 705 5 160 1 119 6 924 1 764 
Şimdi 1965 rakamının dahi iki misli üzerinde olan bir kredi artışı seviyesindeyiz. 

T. C. Ziraat Bankasının, zirai kredi plasman
larında görülen bu gelişmelere paralel olarak 
kredinin üreticiye daha yararlı olabilmesini te-
minen aşağıda belirtilen yenilik ve tedbirleri de 
huzurunuzda ifade etmek isterim. 

Zirata Bankası arkadaşlarımızın şikâyet et
tikleri hususlara cevap vermek üzere teminat 
konusunda da değişiklikler ve yenilikler yapmış
tır. 

Üreticilerin kredi temininde teminat bakı
mından karşılaştıkları güçlükleri halletmek üze
re; 500 den fazla Şubenin toprak değer barem
leri günün icap ve ihtiyaçlarına uygun olarak 
yenilenmiş olup, geri kalanının da en kısa süre 
zarfında değiştirilmesine çalışılmaktadır. 

Orta ve uzun vadeli yatırım kredilerinde pe
şin teminat yerine, kredilerle yaptırılan bina 
ve tesisler ve edinilen araçların teminat olarak 
kabulü prensibi getiriliyor. 

- - 208 -^ 



M. Meclisi B : 58 6 . 3 . 1968 O : 1 

Tapulama ve kadastro işlemi ikmal edil
memiş bölgelerde her çeşit kredilerin müteselsil 
kefaletle açılması tatbikatına genişlik veriliyor. 

Zirai krediler için bâzı bakımlardan mah
zurlu görülen tüccar kefaleti ile kredi açma 
sistemi yürürlükten kaldırılıyor. 

Kredi zirimlerinde de ayrıca artış yapılı
yor. Çiftçilerin artan tarımsal faaliyetleri, mas
raflarını karşılamak ve ürünlerini ucuz fiyatla 
elden çıkarmalarını önlemekü zere çevirme, sü
rüm satış, tesis ve edindirme kredilerinde uy
gulanmakta olan ikraz birimleri 1966 ve 1967 
yıllarında % 300 e kadar değişen miktarlarda 
artırılmıştır. 

Kredi dağıtımının süratlendirilmesi hususun
da da çalışılmıştır. Çiftçilerin ihtiyacı olan kre
dileri, zaman kaybına meydan vermeden süratle 
temin edebilmeleri için Banka Şubelerine tanı
nan şahıs haddi yetkileri artırılmış, gübre ve 
sertifikalı tohumluk gibi üretim masraflarının 
plasmanla bağlı kalınmadan krediyle tevzii pren
sibi kabul edilmiştir. 

Proje esasına göre kredi verilmesi için, 
T. C. Ziraat Bankasınca çiftçilere açılan 

kredilerin üreticiler tarafından en iyi bir şekil
de kullanılmasını ve üretim: kapasitelerini ar
tırmasını teminen hayvancılık, meyve, bahçe
leri ve üzüm bağları konusundaki Tarım Ba
kanlığı Teşkilâtınca müştereken hazırlanacak 
proje esasına göre verilmesi kabul edilmiştir. 

Bu yeni konu krediye mevzu olan tarım
sal faaliyet ve teşebbüslerde T. C. Ziraat Ban
kası yurt dahilinde üretilen ürünlerin miktar 
ve kalitesini yükseltmek, işlenerek değerlerini 
artırmak ve rasyonel bir şekilde pazarlanması-
nı temin etmek üzere aşağıda belirtilen konu
larda da zirai kredi vermeye başlamıştır. 

ihraç ürünlerimizden çekirdeksiz kuru üzüm 
kalitesini yükseltmek üzere, beton sergi yer
leri, yağmurdan smuhafaza için tente ve don
dan korumak maksadiyle beton direkli çardak
lar tesisi için yeni krediler ihdas edilmiştir. 
Kuru incir kurutma yerleri için, damızlık ola
rak meyva fidanı ve bağ çubuğu yetiştiricileri 
için, tarımsal üretimin çoğaltılması kadar is
tihsal edilen ürünlerin işlenecek değerlerinin 
artırılması ve rasyonel şekilde pazarlama im
kânlarının sağlanması için, (bugüne kadar kre
dileme konusuna girmeyen ve fakat rasyonel 

pazarlama için gerekli bulunan aşağıdaki tesis 
ve araçlar da 1968 yılından itibaren krediye 
konu yapılmıştır. 

Bilhassa : 
aa) Soğuk (hava depoları ve frigorifik na

kil vasıtaları temini, 
bb) Tasnif, paketleme ve'sevk evleri, 
cc) Süt toplama ve işletme merkezleri, 
dd) Ambalaj Sanayii. 
Diğer taraftan, köylerdeki âtıl işgücünün 

değerlendirilmesi ve müstaihsıla ek gelir sağ
lanması yönünden önemli bulunan, üreticilerin 
kendi işletmeleri içerisinde yetiştirdikler 'her 
nevi tarımsal hammaddelerin yabancı işgücü 
kullanmaksızm kendi kabiliyet ve imkânlariyle 
değerlendiren köy sanatlarının da krediyle 
teşvik edilmesi kararlaştırılmıştır. 

Üretim girdilerinin aynî olarak kredi yo
luyla değerlendirilmesi için; tarımsal, dekar 
başına verimi artırmak üzere modern üretim 
girdilerinin çiftçilerce daha geniş ıbir şekilde 
kullanılmasını teşvik için T. C. Ziraat Banka
sınca açılan nakdî çevirme kredilerine ilâve
ten kimyevi gübre, sertifikalı tohumluk, zirai 
mücadele ilâcı ve akaryakıtın aynî kredi esa
sına göre verilmesi kabul edilmiş ve bu ko
nuda açılan kredi miktarları her yıl artırılmış 
bulunmaktadır. 

(Milyon Tl. olarak) 
1966 1967 1968 

Kimyevi gübre 300 600 938 
Sertifikalı tohumluk 75 240 300 
Zirai mücadele ilacı 30 50 100 
T. C. Ziraat Bankası, küçük çiftçilerin kim

yevi gübre, tohum ve zirai mücadele gibi baş
lıca üretimi girdilerin aynî olarak kredi ile 
sağlamak suretiyle, bu üreticiler grupunun 
tarımsal ihtiyaçları için harice borçlanmasını 
önlemek gayreti içindedir. 

Nitekim, 1967 yılında tarım sektörünün ihti
yacı bulunan 1 250 000 tin kimyevi gübre, 
215 000 ton da sertifikalı, tohumluk, kredi ile 
çiftçilere dağıtılmış bulunmaktadır. 

Bu bakamdanı küçük çiftçiler, tohum, güb
re, ilâç, akar yakıt gibi tarımsal kredilerle kar
şılanan ihtiyaçları için tefecilere başvurmamak
ta ancak çiftçinin istihlâk eşyası alması, evlen
me masrafları gibi günlük yaşantısı ile ilgili 
masraflarını karşılamakta düştüğü para ihti-
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yacını bâzı kimselerden gayri müsait şartlarla 
karşılamaya teşebbüs etmeleri tefeciliği do
ğurmaktadır. 

Türkiye'de bugün bir yaş meyva ve sebze 
sorunu var ise, bunun sorumlulunğunu bu plân 
ilkesini tatbik etmiyenlerde aramak gerekir. 
Aslında plân ilkesi bizzat ilkeyi uygulama du
rumunda olanlar tarafından anlaşılamamıştır. 
Prodüktif ve teşviki arzu edilen sektörlerin 
geliştirilmesinde selektif bir kredi politikası
nın uygulanmamış olması bu sektörlerin geri 
kalmalarına yol açmış ve netice itibariyle çift
çi ürününün değerlenmesi mümkün olamamış
tır. 

Çiftçi gelirlerinin artırılması ve bu vatan
daşların ödeme güçlerinin artarak tefeciler elin
den kurtulması ürünü değerlendirecek sanayi
lerin kurulmasına bağlıdır. Bu ise selektif bir 
kredi politikası ile mümkündür. 'Dünyanın bir
çok gelişmiş ülkelerinde takibedilen bu yol 
maalesef 1960 - 1964 devresinde tatbik edileme
miş bulunmaktadır. Yani sadece sanayiinin ya
tırım indirimi v.s. gibi dolaylı araçlarla teşvi
ki yeterli değildir. Zira esasen bu gibi araç
lardan yatırım gücü yerinde olup yatırama ka
rar vermiş olanlar faydalanmaktadır. 

Dünyanın birçok ülkelerinde geri kalmış 
sektörler ve bölgeler için özel programlar tah
tında fonlar ihdas edilir. Güney İtalya kalkın
ması bunun en yakın misalidir. Bu fonlar kıs
men hibe ve kısmen uzun vadeli krediler şek
linde yönü belli olan sektörlere dağıtılır. Bi
rinci plânla sözü edilmekle beraber, geri kal
mış bölge ve sektörlere kredi bakımımdan bir 
ferahlık getirilmiş değildir. Olsa idi bugünkü 
şikâyetler mevcut olmazdı. 

Sayın Ertenin konuşmalarından tnönü Hü
kümetinin geliştirdiği bölge ve sektörleri De-
mirel Hükümetinin geri götürdüğü gibi bir ne
tice ortaya çıkmaktadır. 

Gerçek şudur ki, Türkiye'de geri kalmış böl
ge ve sektörleri geliştirmek için selektif kredi 
politikası tatbikatına ilk defa 1968 programın
da raslamaktayız. Bu 28 Temmuz 1967 tarih ve 
938 sayılı Kanunla mümkün olacaktır. Bu ka
nuna göre, sanayi, madencilik, tarım, ihracat 
ve turizm sahasında birtakım geliştirme ve teş
vik fonlan ihdas edilmiş bulunmaktadır. 

Gelir adaletsizliğini azaltmak ve geri kal
mış bölgeler için özel destekleme imkânları da 
bu kanunda ayrıca gösterilmiş bulunmaktadır. 

Türk çiftçisinin gelirinin ekonomik açıdan 
sağlam esaslar üzerinde artırılmasu ürünün 
bizzat kendi kuruluşları vasıtasiyle muhafaza, 
tasnif ve değerlendirilmesi için Tarım Bakan
lığı ve ilgili diğer dairelerin katalmasiyle 24 
tane proje grupu kurulmuş olup bu konuda 
çalışmalara başlanmış bulunmaktadır. 933 sa
yılı Kanuna göre kurulmuş bulunan fonlardan 
da istifade ile finanse edilecek olan bu proje
lerin realizasyonuna bu yıl içinde başlanacak
tır. 

Buna paralel olarak ve ürün grupları itiba
riyle Türk çiftçisi yurt ölçüsünde teşkilâtlan
mış olarak kendi tesislerine sahibolacaktır. 
Türk çiftçisini malî müzayakadan kurtarmanın 
başka yolu da mevcut değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Burada, Bakanlığımızın takibettiği destekle

me mubayaası politikasından da bahsetmek is
terim. 

Müstahsil gelirleriyle ihracedilen tarımsal 
ürünlerimizden sağlanan dövizlerin belirli bir 
seviyede realize edilmesini temin için destekle
me tatbikatı suretiyle, Bakanlığımız bu yıl da 
başarılı örnekler vermiştir. 

Meselâ 1966 fındık rekoltesi 1965 yılına na
zaran 125 000 ton fazlasiyle 185 000 ton olarak 
realize edilmesine rağmen, dönüm başına müs
tahsil gelirinin, fiyat destekleme politikamız 
sayesinde yüksek seviyelerde gerçekleştirilmesi 
mümkün olmuştur. 

Buna paralel olarak fındıktan sağlanan ton 
başına döviz gelirimiz de yüksek olmuş ve 1966 
ihraç fiyatları, mahsulün üç misli artmasına 
rağmen. 1965 fiyatlarına çok yakın olarak ger
çekleştirilmiştir. 

Pamuk ürünümüz, ilk defa 1966 - 1967 yı
lında desteklenmeye başlanmış ve bu ihraç se
zonunda da tatbikata devam olunmuştur. 

Tariş, Çukobirlik ve Antbirlik tarafından 
yürütülen destekleme alımları müstahsilimiz 
için memnuniyet verioi bir şekilde icra edilmiş 
bulunmaktadır. 

Zeytinyağı, kuru incir ve pirinçte de destek
leme alımları 1966 - 1967 sezonundan itibaren 
uygulanmaktadır. 
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Destekleme alımı tatbikatından evvel bu 
mahsuller her hangi bir himaye görmediğinden, 
bahusus mevsim başlarında, fiyatları devamlı 
düşmeler kaydetmekte ve bundan hem üretici, 
hem de, ihraç fiyatlarımızın, gerilemesi sebe
biyle, döviz gelirlerimiz zarar görmekteydi. 

Nitekim, 1964 - 1965 sezonunda, 5 asitli zey
tinyağı dahilî fiyatları Kg./Kr. 385 e kadar ge
rilemiş ve dünya fiyatları tonu 530 - 580 dolar 
iken, ihraç fiyatlarımız 485 - 525 dolar arasın
da seyretmiştir. 

Müdahale alımlarına gidilmek suretiyle, 
130 000 ton gibi rekor bir istihsal elde edilme
sine rağmen, 1966 - 1967 ihraç sezonunda dahilî 
fiyatlarımız 455 - 530 Kg./Kr. olarak satılmış 
ve ihraç fiyatlarımız da dünya fiyatlarına uy
gun olarak 535 ilâ 580 dolar arasında seyret
miştir. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Mustafa Ke
mal Çilesiz arkadaşımıza, Karadeniz bölgesinde, 
özellikle Giresun, Ordu ve Trabzon illerindeki, 
kooperatifler da dâhil, zirai kredilerin seneler 
itibariyle dağılışını şöylece sıralıyarak cevap 
vermek istiyorum : 

1965 e 
naaaran 

artış 
1965 1966 1967 % 

Giresun 39.625.000 47.209.000 64.027.000 61,58 
Ordu 55.179.000 46.579.000 69.000.000 96,13 

Trabzon 34.700.000 39.568.000 49.237.000 41,89 

Topl. 109.504.000 133.355.000 182.264.000 66,44 

Burada bir hususa dikkatinizi çekmek iste
rim. Genel zirai plasman 1965 e nazaran % 57 
niflbetinde artarken, bu üç vilâyetteki artış 
% 66,44 tür. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Biz idarenin devamlılığı anlayışı içindeyiz. 

Ayırıcı bir politika bizim zihniyetimize uyamaz. 
Kanunların eşit şekilde uygulanmasını, im

kânların vatandaşa sosyal adalet ölçüleri anla
yışı içinde götürülmesini istiyoruz ve bunu tat
bik ediyoruz. Getirdiğimiz imkânlar güzel yur
dumuzun kaynaklarının daha iyi değerlendiril
mesine dayanıyor. 

Evvelce de arz ettiğim gibi, vatandaşların 
istihsal ve istihlâk kredisi mevzuundaki ihtiyaç-
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lan karşılama tedbirlerini alma gayreti içinde
yiz. 

Bugün bu ihtiyaçlar tamamiyle karşılanamı-
yorsa ilgili teşekküllerin elinde yeter miktarda 
kaynak olmamasındandır. Bugün zirai kredi 
talebi 14 milyar lira olarak tahmin ediliyor. 

Bu konuda araştırma açılıp açılmamasına 
dair takdiri Yüce Meclise bırakarak mâruzâtı
ma burada son veriyor ve Yüce Heyeti saygı 
ile selâmlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, sıradan son sözü 
milletvekili bir arkadaşıma vereceğim. 

Sayın Sadi Binay?.. Yok. 
Sayın Reşat Özarda?.. Yok. 
Sayın Hayri Başar?.. Buyurun. 
MUSTAFA KEMAL ÇİLESİZ (Giresun) — 

Sayın Başkan, Sayın Özarda söz hakkını bana 
vermişti. 

BAŞKAN — Böyle bir talep yok, efendim. 
HAYRİ BAŞAR (Eskişehir) — Sayın Baş

kan, değerli milletvekilleri; tefeciliğe kesin 
olarak son vermek, millî üretimi artırmak ve 
bilhassa ziraatle uğraşan köylü ve çiftçilerin 
emeklerinin karşılığını almalarını sağlıyacak 
gerekli tedbirleri tesbit etmek için verilen araş
tırma önergesinin, Türkiye'de bilhassa içerisin
de bulunduğumuz şartlar muvacehesinde ehem-
miyetini tebarüz ettirerek, böyle bir araştır
maya lüzum olduğu şahsi kanaatimi belirterek, 
böyle bir araştırmanın yapılması lehinde oy 
vermenizi istirham edeceğim. 

Hepimizin malûmudur ki, Türkiye'de umu
miyetle bir sermaye terakümü yoktur. Hele 
bilhassa tarımda sermaye terakümünün olmayı
şı artık Türkiye'de herkesin bildiği bir vakıa
dır. Sermaye terakümü olmıyan bir memle
kette kredinin ehemmiyeti, en basit mânada, 
işin temelini teşkil ettiği de bir vakıadır. Tür
kiye'de hem iyi bir kredi sistemini tesbit et
mek ve bilhassa mevcut kredilerin (belki Sayın 
Bakanın verdiği izahata göre seneden seneye 
artan miktarlar birer hakikat ve vakıa olmak
la beraber) en basit mânada zamanında veri
lemeyişi, mahsulün nev'ine göre maJhsulün de
ğerini artıracak şekilde verilemeyişi, meselâ 
en basit şekilde, çiftçinin tam hasat zamanın
da tahsil edilmeyip eskiden beri âdet haline ge
len Orta - Anadolu'da yalnız hububata isti-
nadeden kredinin tahsil edilişinin memlekete 
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ve çiftçiye verdiği zararlar göz önüne getirilir
se, kredinin ne şekilde işlediğinin, Türkiye'de 
tarım üretimini tam mânası ile sağlıyamadığı-
nm ortaya çıkması karşısında dahi bir araştır
maya mutlaka lüzum vardır. 

Türkiye'de tefecilik denilince hepimizin ka
fasında birçok tereddütler uyanmakta ve bil
hassa alivre alım ve satımlarda, hattâ avans 
veren tüccar ve esnafın da tefecilik gibi bir 
töhmet altında tutulduğu görülmektedir. Tür
kiye'de alivre satışlar birçok memleketlerde 
olduğu gibi iktisadın tabiî kaidesi; mahsulün 
bol olduğu zamanlarda belki mahsulün bir fi
yat tekevvününü sağlar, ama mahsulün az ol
duğu zamanlarda mahsulün satış değerinden 
daha düşük bir fiyata satışını intacetmiş olur. 

Bu alivre satışların dışında Türkiye'de avans 
veren tüccar ve esnafın, bilhassa çiftçinin ma
lını kendisine getirmesi için avans vermesi va
kıaları karşısında, bütün bunların dışında ka
nun kapsamından çıkan hakiki mânası ile te
feciliğe giren vakıaların yapıldığı orta yerde
dir. Bu, kanunla tesbit edilemez, bu idarey
le tesbit edilemez. Dünyanın her yerinde para 
alımı - satımı yapan kimselerin, resmî banka
ların müdürlerinin değeri, kıymeti vatandaş 
nazarında, fertle vatandaşı karşı karşıya ge
tirdiği anda para satan müessesenin başında 
bulunan şahsın özel bir değeri vardır. Bu res
mî kredi müesseselerinde dahi para gibi gayet 
kıymetli bir emtiayı alıp satmaktan mütevellit 
suiistimaller olduğu vakıa iken ve bunlar da
hi tesbit edilemezken, tefecilerin Türkiye'de 
kanun kapsamından çıkarak ne şekilde hareket 
ettiğinin hakikaten bilinerek buna mâni olu
nacak tedbirlerin alınmasına mutlaka lüzum 
vardır. Tefecilik Türkiye'de yalnız istihlâk 
maddelerinin alım ve satımında değil, normal 
olarak kredinin hem miktar itibariyle, hem za
manında verilemeyişinden mütevellit aslında Zi
raat Bankasının tabiî vazife yapması icabeden 
mevzularda dahi tefeciliğin yapıldığı bir va
kıadır ve bu tefeciliğin de Türkiye'nin her ta
rafında ayrı ayrı yapıldığını da nazarı itibara 
almak icabeder. 

. . . . > » . . 

Şu halde hem tefeciliğin Türkiye'den kesin 
olarak kalkmasını sağlamak için tefeciliğin ne 
şekilde yapıldığını bilmek ve hem de kredinin 
hakikaten üretimi artıracak sahaya, üretimi 
artıracak şekilde intikalini sağlamak için Tür
kiye'de mutlaka bir araştırma yapılmasına lü
zum vardır. Bu araştırma Türkiye'yi bugün 
muhtacolduğu, herkese kötü gözle bakan ve 
herkesi bir emniyetsizlik havası içerisinde bıra
kan bir atmosferden belkil de bir anda kurta
racaktır. özel okullar meselesi sokağa dökül
düğü zaman Senatoda bir araştırma yapılınca, 
mevzu, Parlâmentoca ehemmiyet verildiği ka
nısı ile efkârı umumiyece benimsenmiş ve so
kaktan Parlâmentoya intikal etmiştir. Tefe
cilik ve kredi mevzuunda, hakikaten memle
kette üretimin artması için mutlaka böyle bir 
araştırmaya lüzum vardır. Böylece belki Tür
kiye'de topyekûn kredi alanları iyi şekilde kre 
dilemek ve memlekette herkesi tefeci, herkesi 
aracı gibi bir töhmetten kurtarmak; tefeciliği 
topyekûn ortadan kaldıramasak dahi, dünya
nın hiçbir yerinde belki topyekûn kaldırıla
maz, fakat mutlaka tefeciliği azaltıp iyi bir 
kredi sistemiyle Türkiye'de millî üretimi artır
mak kabil olacaktır kanısındayım. Bu ba
kımdan mutlak surette böyle bir araştırmanın 
açılması için oy vermenizi istirham edeceğim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Çok değerli milletvekilleri, 

tefecilikle ilgili Meclis araştırması önergesi 
bütün memleketi alâkadar eden şümullü bir 
mevzudur. Mecliste de bütün muhterem grup 
sözcüleri bu mevzu üzerine ehemmiyetle eğil
mişlerdir. Fakat görüyoruz ki, Mecliste ço
ğunluk açık şekilde yoktur. Bu kadar memle-
ketşümul, ehemmiyetli bir meseleyi oyla kara
ra bağlamak imkânına sahip değilim. Kifayet 
dahi bir karar mevzuu olduğu için oylatamıya-
cağım. Bu bakımdan.. (A. P. sıralarından 
«müspet rey vereceğiz» sesi.) Müspet - menfi 
meselesi mühim değil, efendim. 

8 Mart 1%8 Cuma günü saat 15,00 te top
lanmak üzere birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 17,35 
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A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
. KURULA SUNUŞLARI 

1. Malatya [Milletvekili Şa<ban Erik'in, 
Karayolları ve YSE Genel Müdürlüğü işçi
lerinin yevmiye ve ikramiyelerini zamanında 
alamadıkları iddiası ille görevlerini yerine ge>-
tirmiyen Bayındırlık Balkanı ile Köy İşleri Ba
lkanı hakkında gensoru açılmasına dair «öner
gesi (11/68) 

2. —• Afyon Milletvekili 'Murat öner Mani
sa Milletvekili Mustafa Ok ve Zonguldak Mil
letvekili Kâmil Kırıkoğlu'nun, köylerimizin 
kalkınması hususunda hiçbir tedbir ve politika 
getirmediği iddiası ile Hükümet hakkında 'gen
soru açılmasına- dair önergesi (11/69) 

3. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, tefeciliğin Trabzon, Giresun ve Ordu 
illeri ile ilçelerinde yaptığı tahribatı mahallen 
tetkik ve tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince bir Meclis araştırması yapıl
masına dair önergesi ile İstanbul Milletvekili 
Coşkun Kırca ve Çorum Milletvekili Hilmi İnce
sulu'nun tefeciliğe kesin olarak son vermek, 
millî üretimi artırmak ve ziraatle geçinen köy
lü ve çiftçilerin emeklerinin karşılığını almala
rını sağlamak için gerekli olan tedbirleri tesbit 
etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/16, 10/23) 

4. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca 
ile Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Büyük halk 
kütlelerinin sağlığını tehdideden hile ve ihmal
lere kesin olarak son vermek amacı ile alınması 
gerekli tedbirleri tesbit etmek üzere Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştır
ması yapılmasına dair önergesi (10/24) 

5. — Zonguldak Milletvekili Kenan Esen-
gin'in, Ereğli Kömür İşletmelerinde partizanca 
'hareket edildiği ve yolsuzluk yapıldığı iddia

larını incelemek üzere, Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması yapılması
na dair önergesi (10/25) 

6. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
onman içi köylerinin 'durumunu incelemek üze
re Anayasanın 88 nci ımaiddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/26) 

7. — Kayseri Milletvekili Turhan Fey-
zioğlu ve iki arkadaşının, Kıbrıs 'dâvasında mil
lî siyasetin tesbiti ve takibi için bir genel gö-
rüşıme açılmasına dair önergesi. (8/26) 

8. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm. 
Kibrıs haklkında uygulanacak ımillî politika
nın esaslarını tesbit etmek üzere Anayasanın 
88 nci ımaddesi gereğince bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi. (8/27) 

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

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

11. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Türkiye'nin ekonomik kalkınmasında büyük 
etkisi olacağı anlaşılan ıboraks madenlerinin 
ulusal çıkarlarımıza en uygun şekilde ne su
retle değerlendirilmesi için Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince Meclis araştırması yapılma
sına dair önergesi. (10/29) 

12. — Adama Milılıotv-eikili Alıi Karcı'mın, 
pamukta yapılan lallivıre alış - satış yolu ile 
'.köylünün isıayulımasuniın ınodenlıcırinıi yerinde tes-



Ibti)t 'dfcmıeik >vıe tfou soyiguın 'Şeklinin .'(«itadan kal-
dırilaib ilmesi, için gardken tedibimle m aınaşttırmak 
üzere Aınıayasaının '88 inci anıadJde&i ©ereği/nce 
Meclis arajşitıırımaısı lyıaıpıılmaısına idair önergesi 
(10/30) 

13. — Ayıdın Millertweikiil:i Reışalt Öızarda'nın, 
Mıiılflî Eğitim ve ıgeınıçlilk ıpolitilkaımızıın, gerçek 
ianlaımı ile millî ıbir (hüviyet ve (eğitime kaıvuştu-
•rrulımaısiinıaı, Türk ıgeınçıliğine memleket (hizmet
lerinde yararlı çalışma arnikan ve (sahaları ha-
Eirılanımaısmirti :ne suınetle mümkün »olabileceğini 
araştırmak üızeıre Anayaısanın 88 inci (maddesi ge
reğince iMecliıs iaraiştıırması yapılımasınıa dair 
önergesi. (10/31) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 

1. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, Amerikan - Rum Ortodoksları Lideri 
Başpiskopos Y&kovas'm Şubat ayında yurdu
muza girmesine neden ve nasıl izin verildiğine 
dair Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/306) 

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

3. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, tarım arazisi yeterli olmıyan Doğu - Kara
deniz Bölgesinde, bu meyanda Trabzon ilinde 
hayvancılığın ıslah ve inkişafı için alınmış ve 
alınacak tedbirlerin neler olduğuna dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu. (6/335) 

4 — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'-
un, Bakanlık Teşkilât Kanunu tasarısı üzerin
deki çalışmaların hangi safhada olduğuna dair 
Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu. (6/354) 

5. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Trabzon Orman Tekniker Okulunun, mesle
kî öğretimle görevli eleman ihtiyacının ne za
man giderileceğine dair Tarım Bakanından söz
lü sorusu. (6/388) 
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I 6. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
I mın, 1966 ekim mevsiminde yapılan tohum da

ğıtımında ne gibi esasların nazara alındığına 
dair Tarım Balkanından sözlü sorusu (6/429) 

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

8. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun 
Türkiye'de, dışardan yönetilen bir hristiyanbk 
propagandası olup olmadığına dair İçişleri Ba- . 
kanından sözlü sorusu (6/431) 

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

10. — Konya Milletvekilli Nazif Kurucu'nun, 
yeniden hazırlanmakta olan koy kanununun ne 
zaman Meclise sevk edileceğine dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/436) 

U. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Türkiye'de yabancı sermaye ile kurulan işletme
lerin istihsallerinin, muayyen bir kısmının ihra-

I cedilmesi için alınmış bir tedbir olup olmadığı
na dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/438) 

12. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
petrol emareleri bulunduğu anlaşılan Erzurum 
ve dolaylarında petrol aranması konusunda ne 
düşünüldüğüne dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü sorusu (6/443) 

13. — Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
I yurt'un, İş, Ziraat ve Emlâk Kredi bankaları 

tarafımdan yaptın İm aıkta olan ikramiye evlcri-
I nin, yurdun muhtelif yerlerinde yapılması hu

susunda no düşünüldüğüne dair Maliye ve 
I İmar ve İskân bakanlarından sözlü sorusu 

(6/440) 

14. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Türk üniversitelerinde. Hüseyin Ayan adında, 
asistan veya doçent, birinin olup olmadığına 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. v 

(6/477) 

15. — Malatya Milletvekili Şaban Erik'in, 
Ankara'nın Varlık ve Gayret mahallelerinde, 

I Sosyal Sigortalar Kurumuna ait meskenlerin,. 



kimler için inşa ettirildiğine ve balen kimlerin 
oturduğuna dair Çalışma Bakanından sözlü 
»orasu (6/489) 

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

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

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

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

20. — Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yurt'un, 9 - 10 Ocak 1967 tarihinde Horasan'da 
vuku bulan hâdiselere ve ortaokul müdürünün 
Erzurum'a nakil sebebine dair İçişleri ve Millî 
Eğitim Bakanlarından sözlü sorusu. (6/516) 

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

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

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

24. — Muş Milletvekili Kemâl Aytaç'm, Ma
lazgirt ilçesindeki Toprak Mahsulleri Ofisi 
ajansının silo, araç ve bina ihtiyacına dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu. (6/531) 

25. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Kurban Bayramı süresince açık bulundurulan 
İstanbul müzelerine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/532) 

26. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Türk Hava Kurumunun kuruluş gayesine ve 
malî kaynaklarına dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/533) 
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27. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 

Uzun'un, Kırklareli'ne bağlı Babaeski ilçesüıin 
ortaokul ihtiyacına dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/535) 

28. — Adana Mületvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Ceyhan nehri üzerinde bir baraj inşaası-
nın düşünülüp düşünülmediğine dair Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu. 
(6/537) 

29. —• Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nm, 
Aydın ili hudutları içinde bulunan Bafa gölü
nün mülkiyetine dair Maliye, Adalet ve Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar bakanlarından sözlü sorusu 
(6/539) 

30. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Akşehir Emniyet kadrosunun takviyesine dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/540) 

31. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya'nın ilçelerindeki jandarma ve polis teşki
lâtına dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/541) 

32. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya'nın bâzı ilçelerindeki arazilerin sulan
masına ve hidro - elektrik enerjisi sağlanmasına 
dair Başbakan, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü sorusu. (6/542) 

33. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
memleketimizin diplomatik temsilcilerine dair 
Dışişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/543) 

34. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, Orman Genel Müdürlüğü teşkilâtında ça
lışanların terfilerine dair Tarım ve Maliye ba
kanlarından sözlü sorusu. (6/544) 

35. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğ-
lu'nun, memleketimizdeki petrol tevzi istasyonla
rının sayısına, tanzimine ve sattıkları petrole 
dair Ticaret ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar ba
kanlarından sözlü sorusu. (6/545) 

36. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Kırklareli'nin bâzı ilçelerinde spor te
sisleri yapılmasının düşünülüp düşünülmediği
ne dair Devlet Bakanından sözlü sorusu. (6/546) 

37. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, 7269 numaralı Kanunun Trabzon bölge
sindeki uygulamasına, 2510 numaralı Kanunun 
yeterli olup olmadığına ve orman içi köylerin 
iskânına dair İmar ve İskân ve Köy İşleri ba
kanlarından sözlü sorusu. (6/549) 
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38. —'İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 

Boraks madeninin değerine ve bu madenleri
miz için millî bir politikanın tesbit edilip edil
mediğine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü sorusu. (6/551) 

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

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

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

42. — Konya Milletvekili Nazif Kurueu'nun, 
Konya'nın Doğanhisar ilçesinin kalkındırılması
na dair Başbakan ve Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/566) 

43. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çan-
ga'nm, Sosyal Sigortalar Kurumuna ait hasta
nelerin Devlete devredilip edilmiyeceğme da
ir Sağlık ve Sosyal Yardım ve Çalışma (bakan
larından sözlü sorusu. (6/570) 

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

45. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö
ğüs'ün Erzurum radyosunun yayma b'aşlatıla-
maması sebebine dair Başbakandan sözlü soru
su. (6/576) 

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

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

48. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'ın^ 
bâzı siyasi parti 'milletvekillerinin devamsızlık
larına dair Millet Meclisi Başkanımdan sözlü 
sorusu (6/580) 

49. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'ın, 
21 . 5 . 1967 tarihinde Bulanık Emniyet Ko-
m'iserliğince bâzı şahıslarım, evlerinin aranması, 
dövülüp, toaikarete mâruz bırakılmaları sebebine 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/581) 

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

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. —Pet ro l 'boru hattının kurulacak bir şir
kete devredileceği ve bu şirket hisıslerinin % 49 
oranında özel kişilere satılması ve İPRAŞ ve 
ATAŞ rafinerilerinin genişletilmesine izin veril
mesi ve genel petrol politikamızın incelenmesi 
hususunîda verilen önergeler ile Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince kurulan Millet Meclisi 
Araştırma Komisyonu raporu. (10/6, 10/7, 
10/8) (S. Sayısı : 619) [Dağıtma tarihi : 
21 . 2 . 1968] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 


