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I — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Vedat Âli 
(özkan, 14 . 12.1970 Pazartesi günkü Birleşim-
(de Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un sağlık 
personeli ile ilgili demecine cevap veren ve ge
rekli tedbirlerin alınmış olduğunu belirten bir 
demeçte bulundu. 

Siirt Milletvekili Nebil Oktay'ın, Doğu ve 
Güney - Doğu Anadolu'nun sosyal ve ekonomik 
durumu ile ilgili demecine Devlet Bakanı Hü
samettin Atabeyli cevap verdi. 

Kütahya Milletvekili Ali Erbek'in, Gediz 
depremi dolayısiyle yapılan işler ve alman ted
birlerdeki yetersizliklere dair demecine îmar 
ve iskân Bakanı Hayrettin Nakiboğlu cevap 
verirken bâzı A. P. li ve O. H. P. li üyeler ara
sında çıkan tartışmaların yatıştırılamaması ve 
gürültülerin artması sebebiyle Birleşime saat 
4.6.22 de ^ r saat ara verildi. 

İkinci Oturum 

Birinci Oturumda gürültülere sebebolan mü
dahalelerin tutanağı okunduktan sonra, Elâzığ 
Milletvekili Mehmet Aytuğ'a, sarf ettiği bir 
cümleden dolayı takbih cezasının verileceği bil
dirildi. Ancak, A. P. li üyelerin «Sözünü geri 
alsın» şeklinde itirazları ve şiddetli gürültüler 
arasında takbih cezası oya sunuldu ve kabul 
edilmediği anlaşıldı. 

Şiddetli gürültülerin devam etmesi üzerire; 
21 . 12 . 1970 Pazartesi günü saat 15,00 te top
lanılmak üzere Birleşime saat 17,55 te son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Manisa 

Fikret Turhangil M. Orhan Daut 
Kâtip 
Ordu 

Memduh Ekşi 

SORULAR 

Sözlü sorular 

1. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, DSİ Genel Müdürlüğüne bağlı 13 ncü 
Bölge Müdürlüğü Prefabrik Kanalet Fabrika
sında çalışan bâzı işçilerin ücretlerine dair söz
lü soru önergesi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığına gönderilmiştir. (6/163) 

2. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne 
bağlı bölge müdürlüklerinde çalışan ve ücret

lerini alamıyan işçilere dair sözlü soru önergesi, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına gönde
rilmiştir. (6/164) 

Yazılı sorular 
1. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'-

in, Diyarbakır ili çevresinde hüküm süren hay
van vebası hastalığına dair yazılı soru önergesi, 
Tarım Bakanlığına gönderilmiştir. (7/362) 

2. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'-
in, Diyarbakır ili Numune Hastanesinde tedavi 
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görmekte olan hastalardan, kolera hastalığı gö
rülüp görülmediğine dair yazılı soru önergesi, 
Sağjık ve Sosyal Yardım Bakanlığına gönderil
miştir. (7/363) 

3. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'-
ın, Marmara bölgesinde üretilen mısır miktarı
na ve Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından bu 
bölgedeki illerden ne kadar mısır aldığına dair 
yazılı soru önergesi, Tarım, Ticaret ve Sanayi 
bakanlıklarına gönderilmiştir. (7/364) 

4. — Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolak-
oğlu'nun, Gaziantep ilinde bir üniversite açılıp 
açılmıyacağma dair yazılı soru önergesi, Baş
bakanlığa gönderilmiştir. (7/365) 

5. — Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolak-
oğlu'nun, Kilis'te bir bölge ziraat okulu açılma
sına dair yazılı soru önergesi, Başbakanlığa 
gönderilmiştir. (7/366) 

6. — Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolak-
oğlu'nun, Gaziantep'te yapımına başlanmış olan 
hava alanı inşaatının ne durumda olduğuna 

Tasan 

1. — Türkiye ile Avrupa Ekonomik Toplu
luğu arasında bir ortaklık yaratan anlaşmaya 
ekli «Geçici Protokol» ün birinci maddesi uya
rınca 23 Kasım 1970 tarihinde Brüksel'de im
zalanmış olan katma protokol ve ekleri ile malî 
protokol, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu 
yetki alanına giren maddelerle ilgili anlaşma ve 
son senetin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı (1/406) (Gümrük ve Tekel, 
Maliye, Dışişleri ve Plân komisyonlarına) 

Teklifler 

2. — Kars Milletvekili Lâtif Aküzüm ve 2 ar
kadaşının, 13 Mart 1329 tarihli tdarei Umumi-

dair yazılı soru önergesi, Bayındırlık Bakanlı
ğına gönderilmiştir. (7/367) 

7. — Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolak-
oğlu'nun, Gaziantep'te bir sanayi sitesi kurul
masına dair yazılı soru önergesi, Sanayi Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/368) 

8. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nun, Afyon ilinde inga edilen Selevir 
Barajı sulama kanalının çay deresine kadar 
uzatılmasına dair yazılı soru önergesi, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/369) 

9. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nun, İsparta iline bağlı Akçaşar kö
yünün içme suyuna kavuşturulmasına dair ya
zılı soru önergesi, Köy İşleri Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/370) 

10. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nun, Afyon'a bağlı Bolvadin ilçesi 
halkının işsizlikten kurtarılmasına dair yazılı 
soru önergesi, Sanayi Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/371) 

yei Vilâyat Kanununun 112, 113, 116, 136 ve 
140 ncı maddelerinin değiştirilmesine dair ka
nun teklifi (2/416) (içişleri ve Plân komisyon
larına) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı ve 3 arkadaşının, 468 sayılı Ka
nunun 1, 2 ve 3 ncü maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi (2/417) (Anayasa ve 
Plân komisyonlarına) 

4. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ne
cip Mirkelâmoğlu'nun, Cumhuriyet Senatosu 
1970 yılı bütçesinin (A/l) ve (T) cetvellerinde 
değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi 
(2/418) (Bütçe Karma Komisyonuna) 

II — GELEN KÂĞITLAR 
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BİRİNCİ OTURUM 
AÇILMA SAATİ: 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Kemal Palaoğlu. 
KATİPLER : Şevket Doğan (Kayseri), Kemal Ataman (Ankara) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin yirmidördün cü birleşimini açıyorum. 

İÜ. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yokla
ma yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — ISayın arkadaşlarım; çoğunlu
ğumuz vardır. Yoklama sırasında 'gelen ve adla
rı kaydedilemiyen öayın arkadaşlarınım birer 
tezkere ile Blaşjkanlığa başvurmalarını istirham 
ediyorum. 

Sayın arkadaşlarım, görüşmelere geçiyo
ruz. 

Gündem dışı söz istemeleri var; bunlardan 
başkanlığımıza başvurma 'sırasını da dikkate 
alarak İKonya Milletvekili Sayın Mustafa Üstün-
dağ'a, Denizli Milletvekili sayın Sami Aslan'a 
ve Kayseri Milletvekili Sayın Tufan Doğan Av-
şargil'e söz verilecektir. 

HASAN TÜRKAY (İstanbul) — Sayın Baş
kan, müsade ©derseniz geçen celsede gündem dı
şı ısöz sırası benimdi 'Bir kavga oldu malûmuâli-
niz, Meclis dağıldı, benim söz sıram kaldı. Benim 
söz sıram geçmiş imi sayılır? 

BAŞKAN — ISayın 'Türkây, gündem dışı söz 
talepleri, İçtüzüğümüzün 83 ncü maddesine gö
re Başkanların takdir sınırları içindedir. Geçen-
haftanın yerine getirilemiyen istemeleri bir mük
tesep hak halinde bunu izleyen haftaya intikal 
etmemektedir. Zatıâliniz, bu haftanın sonuna 
kadar Yüce (Meclise Başkanlık edecek olan ben 
arkadaşınıza başvurursanız, önümüzdeki gün
lerde imkânlarımı da inceliyerek size gündem dı
şı söz verme olağanı anyacağun. 

HASAN TÜRKAY (İstanbul) — Yalnız bir 
incelik var. Başkan tarafından benim ismimi 
ilân edildi, tam sıra bana geldiği zaman müna
kaşa oldu, Mecliö dağıldı. Buna rağmen takdir 
sizin efendim. 

BAŞKAN — Bu, o birleşime ait bir (keyfiyet. 
Hafta içindeki gündem (dışı söz istemeleri, şayet 
şu veya bu sebeple yerine getirilememişse bir 
müktesep hak halinde onu izliyen haftaya ve 
birleşimler sirayet etmemektedir sayın Türkây. 

HASAN TÜRKÂY (İstanbul) — Takdir si
zin efendim. 

IV — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Konya Milletvekili Mustafa thtündağ'-
m, memleketimizin içinde bulunduğu ciddî ve na
zik durum ve toplumda görülen bunalımlara dair 
demeci. 

BAŞKAN — Konya Milletvekili sayın Mus
tafa Üstündağ, 'Türkiye' nin içinde bulunduğu 
son 'durum hakkında gündem dışı söz istemiştir. 
kendisine beş dakikayı geçmemek ikaydı ile söz 
veriyorum. 'Buyurun ısayın Üstündağ. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — ISayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; 

Memleketimizin bugün içinde bulunduğu cid
dî ve çok nazik durumu, üniversitede toplumsal 

problemler dersini okutmuş bir (boca olarak teş
his etmeye çalışarak, görüşlerimi, Yüce Mecli
sin siz değerli üyeleriyle paylaşmak için söz al
mış bulunuyorum. 

Sayın milletvekilleri; 
Millet dediğimiz büyük gruplar da kişi gibi 

dinamiktir, devamlı bir oluşum ve gelişme içe
risinde değişiklikler gösterirler. Her canlı gibi 
toplumlar da zaman zaman hastalanırlar. Top
lum hastalıklarına ilim dilinde toplumsal proib-
lemler denir. Doktorlar, canlıların rahatsızlığı
na, onların organlarım ve organların birbiri ile 
olan ilişkilerini muayene ederek teşhis koyarlar. 
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M. Meclisi B : 24 21 . 12 . 1970 O : 1 

Mümkün olduğu kadarı ile bu organların ihti-
yaçlanna göre çevresel tedbirler alarak, koru
yucu hekimlik yaparak canlıların (hasta olması
nı önlemeye çalışırlar. Toplumların rahatsızlık--
lannı da, toplumun organları olarak fonksiyon 
gösteren kurumları aksettirir. 

Demokratik düzende toplumun foniksiyoner 
olarak sıhhatli işlemesi sorumluluğunu halk oyu 
ile teşekkül eden parlâmento müessesesi ve onun 
hükümetleri yüklenirler. Parlâmento müesse
sesi, tüm bilimsel çalışmalardan ve tâlimin ve
rilerinden faydalanarak, gerektiği yerde, ihti
yaç duyulan her daldaki teknokratları faali
yete sevk ederek toplumun ulaşmasını arzula
dığı genel amaçları tesbit ©der ve Ibu amaçla
ra ulaşmak için tüm imkânlarını en iyi yolda 
insan haklarına, sosyal adalet ve hürriyet ilke
lerine saygı göstererek, organize ederek işe ko
şar. İlerde olacakları, mevcut duruma baka
rak görür, ona göre toplumsal kurumlan ona-
rarak, yeniliyerek, geliştirerek toplumsal has-
taliklann toplumu tahribetmesini önlemeye ça
lışır. 

Sayın milletvekilleri; 

Türkiye'nin içindeki bulunduğu bugünkü 
durum, bizlere, yukarda arz ettiğim koruyucu 
hekimlik tipindeki görevden daha ağır bâzı 
görevler yüklemektedir. Çünkü, Türk toplu
munda toplumsal hastalıklar had safhaya gel
miştir, patlama alâmetleri göstermektedir. Sü
ratle hasta ameliyat masasına kaldınlmazsa, 
patlamadan doğacak daha kötü durumlann te
davisi de daha güç olacaktır. 

Türk toplumunun müesseseleri çağın koşul-
lanna göre değiştirilmezse, gelecekteki prob
lemlerimiz ve dertlerimiz daha da büyük ola
caktır. Kötü, iyi, ahlâklı, ahlâksız, faziletli, fa
ziletsiz dediğimiz her şeyi toplumlar kendileri 
yaratırlar. Toplumlan meydana getiren insan, 
bio - kültürel bir varlıktır. İnsanlığını, toplum
daki ekonomi, eğitim, aile, devlet, din, komüni
kasyon, gelenekler ve doğal çevre müessesele
rinin birbiriyle olan fonksiyonel ilişkileri sonu
cu doğan kültür örüntüsünün etkisi altında ka
zanır. Tüm iyilikler, tüm kötülükler veya toplum 
hastalıklan, müesseselerin ilişkileri sonucun
da meydana getirdikleri kültür örüntüsünün 
eseridir. Toplumun organlan demek olan bu 
müesseselerden ekonomik, diğerlerini belirliyen 

en kuvvetli etken durumunda olan bir kurum
dur. 

Sayın milletvekilleri; 
Toplumun genel panoramasını böylece çiz

dikten sonra Türkiye'nin bugün içinde bulundu
ğu durumu, müsaadenizle müesseseleri yönün
den, eleştirmeye çalışalım. 

Ağırlık kazanan müessese olan ekonomiye 
bir göz atalım; 

Her ne dersek diyelim, Parlâmentodan dışar-
daki reaksiyonlan görmemeye çalışırsak çalı
şalım, bugünkü Türkiye'de küçücük mutlu bir 
azınlık hariç, herkes durumdan şikâyetçidir. 
Yukardan ve yarınından emin olmıyan bir top
lum olduk. Toplumumuzun büyük kesiminde ya
manın daha iyi olacağına dair bir ümit yok. 
Aydmlann, ordunun bizden bekledikleriyle bul
dukları arasındaki fark gittikçe büyümektedir,* 
Ümitsizlik ve bıkkınlık belirtileri göstermekte
dirler. Gerçekte, gerçek demokrasinin değeri
ne inanmalanna rağmen, bugünkü yaratılan 
bozuk düzen içinde, «'demokrasiyi istemiyenler» 
diye suçlanmaktadırlar, ama Türkiye'deki eko
nomik müessese çatırdamaktadır, sosyal ada
let ilkelerinin hiçbirisine ekonomik müessese
de raslanmamaktadır. Bir tarafta bu memleket 
nüfusunun aile olarak yüzde 11,9 u bin liradan 
az gelire sahip iken, yüzde 65 i beşbin liradan 
az yıllık gelire sahip iken, Devlet bütçesinden) 
yüzbin lira yıllık gelirli aileler doğurursak bu 
memlekette... 

CENGİZ EKİNCİ (Ordu) — Bunlan seçim
de 80 defa söylediniz, günlerce anlattınız bun
lan oralarda. Bu söyledikleriniz konuşma konu
nuzun dışındadır. 

BAŞKAN — Sayın Ekinci... 

MUSTAFA ÜSTtTNDAĞ (Devamla) — Sa
yın Ekinci, memleketimizin içinde bulunduğu 
en âcil duruma bir hoca olarak teşhis koyma
ya çalışıyorum. Bunu sizinle paylaşmak isti
yorum. Memleket gerçekten nazik (günler geçi
riyor. Toplumsal problemleri ben ortaya koya
cağım. Bâzı meseleleri misal olarak getiriyoav 
sam kusura bakmayın, değilse bunlann analizi
ne inımiyeceğilm. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankm) — 
Bravo... 

MUSTAFA ÜISTÜNBAĞ (Devamla) - De
ğerli arkadaşlanm... 
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HASAN AKÇALIOĞLU (Antalya) — 250 
lira maaş alanlar var. \ 

MUSTAFA ÜSTÜNDÂĞ.) Devamla) — Ornı 
da söylemek istiyorum. Bu memlekette bir ta
rafta 10 İbin lira maaşlılar, bir tarafta 250 lira 
maaşlıları yaratırsak, o toplumdaki çelişkileri 
doğururuz. 

MESUT HULKÎ ÖNÜR (Çanakkae) — 250 
lira maaşlı yok... 

BAŞKAN — Sayın Önür... 

MUSTAFA ÜSTÜNDÂĞ (Devamla) — 250 
lira aylık gelirleri olmıyan b&rçok aileler var. 
Sayın miletvekileri, ben, «siz yaptınız» demiyo
rum, tapumun 'bugünkü görüntüsünü aksettir
meye çalışıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Üstündağ, bir saniyenizi 
rica edeceğim. 

Değerli arkadaşlarım, hatibin sözünü değerli 
arkadaşlarımın kesmemelerini ve hatibe müda
halede bulunmamalarını istirham ediyorum. 
Başkanlığınız, tam bir hassasiyet ve dikkat için
de konuşmaları izlemektedir. Hatip konu dışına 
çıktığı takdirde, onu konu içinde kalmaya da
vet etmek, süreyi hatırlatmak ve fauna benzer 
uyarılar ve tedbirler Başkanlığa ait yetkiler 
ve görevler cümlesindendir. Sayın Üstündağ, 
frizin ide karşılıklı konuşma cihetine gitmemenizi 
ve sözlerinizi lütfen toparlamamızı istirham edi
yorum. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — Te
şekkür ederim (Sayın Başkan. 

Değerli arkadaşlarım, sözlerim! toparlayaca
ğım. Bir noktaya gelmek istiyorum. 

Toplumun en yüksek müessesesi Parlâmento 
olaralk, toplumun içindeki kurumlara dikkatle 
bakmadan bunların hal yolumu bulmamıza im
kân yoktur. Bu bakımdan toplumumuzun için
deki kurumların fonksiyonlarına dikkatle bak
mak ihtiyacı içindeyiz. Toplumumuza genel ola
rak baktığımız zaman, ekomıomilk müessesedeki 
'büyük sosyal adaletsizlilkler toplumu içten içe 
kemirmekte, toplumdaki kredi düzenli berbat 
duruma girmekte, rüşvet almış yürümüş durum
da, nerede ise ahlâk ve namussuzluk alkışlanır 
duruma girmekte, idari mekanizmalardaki tâ
yinlerde menfi bir seleksiyon olmakta, eğitim 
durumumuz feci bir manzara arz etmektedir. 
Bugün 13 mlilyon olan okuma - yazma bilmezle
rim adedi 1977 de 18 milyona çıkacaktır. 

Hükümetin başındaki kişiler duruma çare 
aramak yerine kendilerini kurtarmanın yoluna 
düşerlerse, üniversitedeki gençlik bugün bu du
ruma gelir. DevJGenç elde ettiği, denmekler
den elde ettiği para ile yurt bulamıyan, kredi 
(bulamıyan zavallı köy çocuklarını eyleme koy
mak için para verme yoluna giderse, bu top
lumdaki bozuklukları toptan göz önüne ala
rak ne yapmamız üzerine dikkatinizi çekmek 
isterim. 

Sayın milletvekilleri, sözlerimS şöylece to
parlayarak san vermek isterini : 

Değerli arkadaşlarım, toplum hastalıklarının 
bu derece ilerlediği bir dönemde, memleketin 
en yüksek müessesesi olan Parlâmento, bu gö
revi yüklenen Parlâmento, değişükliklere açık 
olmak mecburiyetindedfir. Değişikliklere açık ol
madığımız takdirde, değişiklikleri getirirler. En 
çok ihtilâller, tutucu olan toplumlarda olmak
tadır. Bumu sosyal araştırmalar göstermektedir. 
Değişikliğe açık olmak mecburiyetindeyiz... 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Çanakkale) — İh
tilâl inli olur, ne demek istiyorsun? 

OENGÎZ EKÎNCÎ (Ordu) — Anayasayı mı 
değiştdreceksiniz ? 

BAŞKAN — Sayın Üstündağ, lütfen görüş
menizi bitiriniz. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — De
ğerli arkadaşlarım, sözlerimin başımda sosyal 
adalet, hürriyet ve Anayasamızın çizdiği ilkeler 
dâhilinde değişiklikleri arz etmiştim. Bugünkü 
müesseselerdeki mevcut bozuklukları düzelte
rek, üretim ilişkilerindeki bozuklukları değişti
rerek, genel bir değişiklik yapmak mecburiye
tindeyiz. Anayasaraki hedeflere gitme yönünde 
değişiklikler istiyoruz faiz. (C.H.P. sıralarından 
alkışlar) Anayasada sosyal adalet diyor, Ana
yasada herkese toprak diyor, Anayasada her. 
kese insanca bir yaşama düzeni diyor. Hürri
yet yalmız müsaade değil, imkân ve güç demek
tir. Şayet sosyal adalet yoksa, insanların me-
sudoliması imkânsızdır. Unutmıyakm ki; kal
kınma (bir değişme sürecidir. Bugünkü bozuk 
düzenin böyle devam etmesini, mutlu ve çok 
küçük bir azınlık bilinçli olarak istemektedir. 
Bunların aracısı durumuna düşmiyelinı. Şu 
parti, bu parti demedim, hepimiz hareket 
edelim dedim. Toplumsal problemler, memle
keti bir felâket olarak yemektedir ve TürM-
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ye en nazik günlerini yaşamaktadır. Mesele-
nin üzerine, İktidar Partisi bir görev olarak 
akp yürümezse, daha hüyük problemler bekle
yebiliriz. Bu değişikliğe evvelâ Hükümetten 
başlıyacaksınız ve de sonra müesseselere gele
ceğiz ve bu memleketi Türkiye'nin Parlâmen
tosu olarak bir defa daha kurtaracağım. 

iSaygılanmı sunarım. (Ç. H. P. sıralarından 
alkışlar, «Bravo» sesleri) 

2. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, 
anason ve haşhaş ekiminin kayıtlanması sebe
biyle ekicilerin karşılaştıkları güçlükler ve alın
ması gerekli tedbirlere dair demeci. 

BAŞKAN — Denizli Milletvekili Sayın Sa
mi Arslan; Benizli ilinde afyon ve anason eki
minin kısıtlanması ve kayıtlanması konusun
da gündem dışı söz istediniz. Lütfen beş daki
kayı geçmemek üzere buyurumuz efendim. 

SAMİ ARSLAN (Denizli) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 

Seçim bölgem olan Denizli çiftçi ve köylü 
hemşehrilerimizi ilgilendiren anason ve afyon 
ekimi hususunda maruzatta bulunacağım. 

Beş on dönüm toprağından kaldırdığı mah
sulle ailesini zor geçindiren, yediği şeker, yak
tığı gaz, giydiği her şeye yapılan zamlarla 
kıvranan köylü ve çiftçi vatandaş ne istedi, 
ne buldu? Aldıkları zamlı, sattıkları zamsız. 
Bir de gelecek yıllarda ekim yasağı... Gümrük 
ve Tekel Bakanlığı, Aydın Tekel Başmüdürlüğü
nün; 6 . 11 . 1970 tarih ve 5311 sayılı, Denizi 
Valiliği, Acıpayam, Çömel Kaymakamlığı ve 
ziraat odalarınla yaptığı tamimi dikkatle okuya
lım. 

«Anasonların, müstahsili tatmin ve teşvik 
edici bir fiyatla alınmakta olması ve hava şart
larının da uygun gitmiş bulunması sayesinde 
bu yılkı rekolte idaremizin senelik ihtiyacının 
çok 'üstünde bulunmuş olduğu halde, ihraç im
kânı da olmaması ve müstahsilin mutazarrır 
edilmemesi için, mahsulün tamamının mubaya
ası cihetine gidilmiştir. 

Ancak; bu suretle elimizde iki senelik ihti
yacımızdan fazla bir sıtok meydana gelmiş bu
lunmaktadır. İdaremülzce imal edilen rakılarda 
kendisine özel kokusu verdirilmek üzere sadece 
esansından istifade edilen bu mahsulün, bekle
tilince esansından kaybettiği de bilinmektedir. 

21 . 12 . 1970 ö : 1 

Bu itibarla, üreticilerin Önümüzdeki yıl her 
hangi bir müşkül durum karşısında kalmama
ları bakımından anason ekimini daha tahditli 
ve lüks mahsul elde edilen arazide yapmaları 
ve mümkünse önümüzdeki yıl 1971 de idrak 
edilecek mahsul anason yerine başka mahsul 
ekmeleri menfaatleri icabından olacaktır. 

Bilginizi ve durumun müstahsil ve üretici 
köyler muhtarlıklarına şimdiden duyurulması 
hususunun temini; genel müdürMğümüzün 
2 . 11 . 1970 gün ve 65084 sayılı işarlarına at
fen arz ederim. 

Başmüdür» 
Sayın milletvekilleri; 

1970 yılında köylünün menfaatine uygun 
karar alacak mantığa bakınız, iki üç yıldır 
anason fiyatı değişımediği halde, teşvik ve 
tatmin edici fiyat verilmiş. Bakanlık, anaso
nun az olmasını ve hava şartlannm uygun git
memesini beklerken, plânlar altüst olmuş, ha
va şartlan uygun gitmiş. Gereği düşünülmüş; 
anason müstahsili ve vatandaşlara anason ek
memeleri cezası verilmiş. Tamimin sonunda 
üreticiye bir de müjde var : Anason ekmeMe, 
borcunu ödiyen, nafakasını temin eden köy
lünün menfaati de anason ekmemesine bağlıy-
mış.... 

Daha bitmedi, Bakanlar Kurulunun 22.6.1970 
tarih ve 2/854 sayılı Kararı da çok düşündü
rücü. 

Bu kararname ile, haşhaş ekimi ve afyon 
üretimi yasak ediliyor. Başta Amerika olmak 
üzere, bâzı devletler Türk köylüsünün nasıl ya
şadığını bilmediği için, haşhaş ekimi ve afyon 
üretimini yasaklamasını istemişler, bizim yet
kili makamlar imzayı basmışlar. Türk köylüsü, 
haşhaş ekimi yapıp tazesinden otböreği ve ye
meği yapıyor, boş geçen ayları afyon ekimiyle 
değerlendiriyor, zeytin yağını alamıyan, tere
yağını ihtiyacından dolayı yemeden satan, ya
zın da kışın da nasırlı elleriyle kızgın güneş al
tında ailesinin nafakasını temin eden köylünün 
yegâne gıdası haşhaşyağı. Beşikte ağlıyan, ana
sının sütüyle doymıyan yavrunun elinde mama 
yerine haşhaşyağıyla yağlı ekmek, bayramlar
da börek ve çöreklerde hayatın her anında haş- -
haşyağı var. Ben de bu şekilde büyüdüm. 

Haşhaşın sütü olan afyon, çiftçinin ilk mah
sûlüdür. Afyonu satıp harman dövecek bir 
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öküz, oğlunun ayağına bir çarık, eşine ve ken
disine yaz için harçlık yapmaktadır. Bu derece 
afyon müstahsilinin hayatiyle ilgili bir ekim, 
dışardan gelen tazyikle men ediliyor. Kademe
li yasaklama devam ediyor. 1971 yılında son 
bahardan itibaren Denizli, Uşak ve Konya ille
rinde ekim yasak ediliyor. Ekilen yerler; İs
parta, Kütahya, Burdur, Afyon Karahisar ille
ri. 

Sayın milletvekilleri; neticeye geliyorum. 

İktidar Partisi ve Hükümeti çok düşünme
lidir. Afyon ve anason ekimini yasaklamaya 
dair emir ve kararnameleri iptal etmelidir. Re
fah ve yarına umutlu bakış ve Türkiye'yi bir 
misli daha büyüteceğiz diyenlerin, anason ve 
afyon ekimi yasağı yüzünden köylüyü ahlat 
armutundan ekmek yemeğe mecbur etmemele
ri gerekir. Hür bir devlet olmanın kudretiyle, 
afyon kaçakçılığını önliyememenin, kanunları 
hâkim kılamamanın cezasını afyon müstahsili 
çekmemelidir. Ortak Pazar'a giriş dönemine 
girdik, zirai mahsullerimiz için pazar bulduk 
müjdesi verenlerin, anason ve afyon ekimine 
harici bir baskı dinlemeden izin vermesini, ha
tasından vazgeçmesini, seçim zamanı mübarek 
oylarını aldığımız çiftçinin yanında olmamızı 
bütün parlömanter arkadaşlarımdan temenni 
eder, saygılarımı sunarım. (O. H. P. sıraların
dan alkışlar) 

3. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Av-
şargil'in, Türk halıcılığının güç durumdan kur
tarılması için, işletme vergisi kapsamı dışında 
bırakılmasına dair demeci. 

BAŞKAN — Kayseri Milletvekili Sayın Tu
fan Doğan Avşargil, işletme vergisi ve Türk 
halıcılığının durum hakkında gündem dışı söz 
istediniz. Beş dakikayı geçmemek kaydiyle bu
yurunuz efendim. 

TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — 
Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 

Yüce Meclisimizin tatile girmeden önce 
29 . 7 . 1970 tarihinde kabul ettiği 10 kısım
dan ibaret 1318 sayılı Finansman Kanunu var. 
Çıktığı günden beri memlekette her dereceden 
insanı ve bir kısım kuruluşları huzursuz eden 
bu kanunun ikinci kısmı işletme vergisiyle il
gilidir. Vergi; 15 Aralık 1970 günü yürürlüğe 
girdiği için, bu kanuna bağlı iki numaralı tab

loda 15 nci sırayı işgal eden emtiadan yalnız 
hah grupu üzerindeki görüşlerimi Yüce Mecli
se ve Sayın Maliye Bakanının dikkatine arz et
mek üzere söz almış bulunuyorum. 

Sayın Milletvekilleri; 

Halıcılığın bir tarihi vardır, bir gelişme, 
yayılma çizgisi vardır. Devlet Plânlama Teşki
lâtının hazırladığı bir rapordan ve bâzı kay
naklardan öğrendiğimize göre, dünyada halıcı
lık Milâttan önce 5 000 yılında başlamıştır. 
Altay Dağlarında «Pazibik» te eski bir mezar
da bulunan İskit halısı, bunu ispatlamaktadır. 
Halıcılık dünyada Türk kavimleriyle, Orta - As-
yadan yayılmıştır. Türklerin hâkim olduğu ül
kelerde ve yaşadığı yerlerde yıllarca dokuma 
tekniğinde bir değişme olmadan devam edip 
gelmiştir. Anadolu'ya 13 ncü Asırda Selçuk 
Türkleri zamanında girmiş olan halıcılık, 
15, 16, 17 nci asırlarda sanat yönünden en ge
lişmiş devirlerini yaşamış, bilhassa 19 ncu As
rın sonlarında renk, desen, kalite bakımından 
Avrupa pazarlarında tutulur hale gelmiştir. Bi
rinci Dünya Savaşı, 1927 ekonomik krizi, İkin
ci Dünya Savaşı sıralarında Türk halıcılığı ge
rilemiş, imalât son derece zayıflamıştır. 

Sayın milletvekilleri; 

İstihsal metoduna, hammaddesine, kullanılış 
yerlerine, kalitesine, desenlerine göre tasnifini 
yapabileceğimiz Türk halıcılığı bugün, atölye
lerde, fabrikalarda ve münferit tezgâhlarda 
yapılmaktadır. Bilhassa münferit tezgâhlar ha
linde Türkiye'nin birçok bölgelerinde yaygın
dır. Mevcut toprağı geçimini sağlıyaımıyan in
sanların ikinci bir gelir kaynağıdır. Türk hal
kının geleneksel bir el sanatıdır. İğne ile kuyu 
kazmak kadar güç ve o derecede zevkli olan bu 
el sanatı, her ne kadar ileri üretim metotları
nı uygulıyacak teknik güce erişmemişse de, 
binlerce aileyi sosyo - ekonomik düzeyde nor
mal yaşama olanaklarına kavuşturma doğrul
tusundadır. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı
mızda toplum kalkınması, halkın kendi sosyal, 
iktisadi ve kültürel şartlarını geliştirmek, gi
riştiği güçlü çabaların, Devletin bu alandaki 
çabalarıyla birleştirilmesi olarak tarif edilmek
te, toplulukların ulusal kalkınmaya olan katkı
sı önerilmektedir. Bakış açımız bu olunca; tez
gâhı başında almteri, göz nuru döken insan, 
toplum kalkınmasının gerekli gördüğü ko-
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şullara göre çalışıyor, ulusal varlığımıza eko
nomik yönden katkıda bulunuyor demektir. Bu
gün Kayseri'nin Bünyan ilçesiyle (köylerinde, 
'Pınarbaşı ve [köylerinde Yahyalı ve diğer kaza
larda 47 575 halı tezgâhı vardır. Bu tezgâhlar-
Ida ortalama üç kişinin çalıştığını ve bir ailenin 
yine ori'alama bJeş kişiden meydana geldiğini, 
en az otuzdan fazla ilimizde 'halıcılık yapıldığı
nı düşünürsek, üç - dört milyon insanın geçimi
ni hu kaynaktan, yabancı bir kaynağa bağlan
madan sağlamaya çalıştığını görürüz. 

ISayın milletvekilleri; 
Halıcılık, kişilere ve topluma ekonomik yön

den faydalı olduğu kadar, sosyal ve eğitimsel 
yönden de faydalıdır. Çünkü, toplumun kendi 
problemlerini çözebilmesi için bir gücü vardır. 
Bugünkü koşullar içinde bu güç pasiiıftir. Bir 
(köylü, bir vatandaş kendi köyüne herhangi bir 
iş yaptıracağı zaman mutlaka Devletten yardım 
beklemekte, kendisinde mevcudolan gücü kendi 
kalkınmasına harcama imkânını araştırmamak-
tadlr. Bugün tezgâhı başında 8 - 10 yaşından 
itibaren çalışmaya başlıyan bir kız çocuğu, bu 
pasif gücü aktif bale getirmekte, kendi ekono
mik kalkınmasına, kendi gücünü katmaktadır; 
ayrıica da iş içerisinde eğitilmektedir. Boş za
manı değerlenmekte, küçük el sanatları sektö
ründe hızlı gelişmeye yardımcı olmaktadır. İş
siz kalmadığı için, çalışmıyan insanın hoyratlı
ğından, sokağın dedikodusundan kurtulmakta, 
toplum hayatına belli sahada basan kazanmış 
hir insan olarak girmektedir. 

Bu (hususlar bilindiği içindir ki, Köy İşleri 
Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı, Millî Eğitim Ba
kanlıkları küçük el sanatlannı geliştirmek için, 
eğitim programlan düzenlemekte, yüzbinleri 
Iharcıyarak yıllardan beri köylere kadar inen 
halıcılık kursları açmaktadır. Bugün Bünyan, 
İsparta, Yahyalı, Gördes, Kula, Uşak, Demirci, 
'Kırşehir, Manisa, izmir ve birçok illerde halıcı
lığın 'girmediği ev kalmamıştır. 

Hükümet, bir yandan küçük ünitelerin eko
nomik yönden kendi kendine yeter hale gelme
si için programlar düzenlerken, öbür yandan 
farkında olmadan, kendi kendine gelişmekte ve 
geniş kütlelere geçim kaynağı olmakta bulunan 
el halıcılığının gelişmesini durdurucu tedbirler 
de almalktadır. 15 Aralılktan beri yürürlükte bu
lunan işletme Vergisi Kanununa bağlı 2 numa-
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ralı tablonun 15 nci sırasında, diğer emtia ya
nında halı grupu da yüzde 10 İşletme Vergisine 
tabi tutulmuştur. Aynca, 1 000 liraya kadar 
olan satışlar için yüzde 1 verlgi uygulaması ön
görülmektedir. Kanunun 12 nci maddesinde de, 
son nüfus sayımına göre nüfusu 30 000 ve daha 
yukan olan yerlerde faaliyet gösteren mükellef
ler, bâzı pozisyonlar hariç, vergiden muaf tutul
muştur. 

iSaym milleltvekilleri; 
Türk halıcılığının, el sanatı olması bakımın

dan kuşaktan kuşağa intikal eden geleneksel 
'bir özelliği vardır. Aile ekonomisine katkısı 
olan, oldukça faydalı bir işletmedir. Anadolu'da 
ve özellikle Doğu'da ailelerin Ibüyük bir kısmın
da halıcılık vardır, ama buradaki insanlar tez
gâhını alma durumunda değildir; bu yüzden 
halı tüccarlarına boyun eğmektedir. Devlet, bü
tün gücüyle hu işletmeleri canlandıracak teşvik 
fonlan kuracağı yerde, kredi desteklerini arttı
rıcı, kaliteyi yükseltici, halikı sömürülmekten 
•kurtarıcı tedbirler alacağı yerde, halı işletmeci
liğinden vergi almayı düşünmektedir ve kanun
laşmıştır. Her nasılsa Yüce Meclisten de geçmiş 
olan bu vergi, halı işletmeciliği vergisi temel
den sakıncalıdır. 

1. — Bir defa, halı diyebileceğimiz en ufak 
bir parçanın fiyatı 1 000 liradan fazladır. O 
halde, «1 000 liraya kadar olan işletmelerden 
yüzde 1 vergi alınır» hükmü tutarsızdır. 

2. — Nüfusu 30 000 ve daha yukan yerlerde 
halı işletmeciliğinden yüzde 10 alınacak vergi, 
bu işletmeciliği dar boğazlara sokacaktır. 

Tüccar vergi nedeniyle halının daha paha
landığını, iç piyasada satışlann durduğunu gö
ründe, imalâta yönelmeyi kısıtlıyacak, peraken
de alınılan durduracaktır. Küçük ünitelerin 
ürettiği mallar tüccar (bulamayınca, imalât du
racak, tezgâhla-r kapanacaktır. Arltan işgücü bi
rikecek, halk iş sahası yoğun olan bölgeler an-
yacak, iç göçlerde artışlar göze çarpacaktır. 
Böylece, göçler büyük kentlerde kabarık prob
lemler yaratacaktır. En sonunda, yerli el sana
tı gelişme hızını kaybedecek, ekonomiyi etkili-
yen bir faktör itici güç olmaktan çıkacak, daha 
fenası, Türkiye'de halıcılık rakip ülkeler leyhi-
ne geriliyecektir. 

Sayın milletvekilleri; 
Bir süre önce 24 ilin halıcılar dernekleri 

temsilcileri, Ankara Ticaret ve Sanayi Odala-
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ımda bir toplantı düzenlediler. Orada açıklan- ı 
dığına güre, Hükümetin Halıcılık İşletme Vergi
sinden sağlıyacağı âzami gelir 30 milyon lira 
civarında. «30 milyon lira vergi Bağlıyacağım» 
diye, Hükümet, bir kısmını açıkladığımız sa
kıncalar nedeniyle milyarlara ulaşan kayıplara 
uğrıyacaktır. Eğer, sayın Hükümet, halı ihra
catına yönelmek amaciyle iç piyasayı ve alım
ları kısmak niyetinde ise, - bana göre bu da 
doğru değildir - kaliteli istihsal artmadıkça, iç 
piyasa doğmadıkça, rekabet hızlanmadıkça, da
hası fiyatlar düşmedikçe hali ihracatına yönel
mek, ihracatı genişletici tedbirleri sıralamak, 
Türk ekonomisi için doyurucu netice vermiye-
cektir. 

iftiharla kaydetmek gerekir ki, bugün Türk 
halıları, Avrupa pazarlarında İran halıiariylıe 
boy ölçülecek hale gelmiştir. Sayın Maliye Ba
kanı bunu bir defa daha tetkik ettirmeli, hah 
dokuyarak ekmeğini kazanan yüzbinlerce insa
nın yaşamına etkisi bulunan bu sanat dalının, 
İşletme Vergisinin kapsamından çıkarılmasına 
çalışmalıdır. 

Sayın Maliye Bakanımızın, dernek temsilci
leriyle yaptığı temaslar sonunda müspet netice
ler aldığını haber almış bulunuyoruz. 

Bu açıdan düşünmek suretiyle, yukarda iza
ha çalıştığımız bütün nedenlerle, Sayın Maliye 
Bakanı halıcılığı işletme kapsamının dışında 
bıraktığı takdirde, böylece bu sanatın daha çok 
gelişmesine, geniş kütlelerin işosizlikten kurtu
larak, kendi ekonomik kalkınmasına biraz daha 
güç katmasına faydalı olacaktır. 

Saygılar sunarım. (O. H. P. sıralannadn al
kışlar.) 

4. — Anayasa Mahkemesi Başkanlığının, 507 
sayılı Kanunun 30/c maddesinde belirtilen para 
cezasının kesinliğine ilişkin hükmün iptal edildi
ğine dair tezkeresi. (3/401) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım; Anayasa 
Mahkemesi Başkanlığının bir tezkeresi var, oku
tuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Der

neği Yasasının 30/c maddesinin iptali hakkın
da açılan dâva üzerine yapılan inceleme sonun
da: 

507 sayılı Kanunun 30 ncu maddesinde yer 
alan ve 10 liradan 50 liraya kadar olan para ce- | 

zalannın kesinliğine ilişkin bulunan hükmün 
Anayasaya aykırı olduğuna ve iptaline 
15 . 12 . 1970 gününde 1970/30 - 46 sayı ile ka
rar verilmiştir. 

Bilgilerini rica ederim. 
1. Hakkı Ketenoğlu 

Anayasa Mahkemesi Başkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

5. — Polonya Parlâmentosundan 8 kişilik bir 
kurulun yurdumuza davet edilmesine dair Baş
kanlık Divanı kararı. 

BAŞKAN — Polonya Parlâmentosundan bir 
Heyetin daveti konusunda bir Başkanlık Divanı 
karan var, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlık Divanı Kararı 
Karar No. 30 Karar tarihi : 15.12.1970 
Millet Meclisi Başkanlık Divanı, 15 .12 .1970 

Salı günü saat 10,00 da, Millet Meclisi Başkanı 
Sabit Osman Avcı Başkanlığında, Başkanveki-
li Talât Köseoğlu, M. Kemal Palaoğlu, Fikret 
Turhangil; idare Âmiri Nafiz Yavuz Kurt, 
Âdil Yaşa, Salih Yıldız, Divan Kâtibi Enver 
Akova, Kemal Ataman, Zeki Çeliker, Orhan 
Daut ve Memduh Ekşi'nin iştirakiyle toplanmış 
ve : 

Polonya Parlâmentosundan bir heyetin da
vetiyle ilgili Dışişleri Bakanlığının 11.3.1970 
tarihli 284 -18 sayılı tezkeresine müsteniden ko
nunun gündeme alınması hususundaki teklif 
kabul olunmuş ve Diyet Meclisinden 8 kişilik 
bir heyetin 1971 yılı içinde, memleketimize da
vet olunmasının uygun olacağı yolundaki Baş
kanlık Divanı mütalâasının Genel Kurulun tas
viplerine sunulmasına; 

Karar vermiştir. 
BAŞKAN — Polonya Parlâmentosundan 8 

kişilik bir heyetin, yurdumuza davet* edilmesi 
konusunu onayınıza sunacağım. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

6. — İstanbul Milletvekili Orhan Kabibay'a 
izin verilmesine dair Başkanlık tezkeresi. (3/400) 

BAŞKAN — Bir sayın üyeye izin verilmesi 
konusunda, bir Başkanlık tezkeresi var, okutu
yorum : 

Genel Kurula 
Aşağıda adı yazılı sayın milletvekilinin hi

zasında gösterilen müddet ve sebeple vâki izin 
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talebi Başkanlık Divanının 18 . 12 . 1970 tarihli 
toplantısında uygun mütalâa edilmiştir. 

Keyfiyet yüksek tasviplerine arz olunur. 
Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 

istanbul Milletvekili Orhan Kabibay 21 gün 
hastalığına binaen 9 . 12 . 1970 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — istanbul Milletvekili Sayın Or
han Kabibay'a, hastalığı dolayısiyle ve 9.12.1970 
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 21 gün 
izin verilmesini onayınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonlardan istifa önergeleri var, okutu* 
yorum : 

7. — İstanbul Milletvekili Hasan Güngör'
ün, seçilmiş olduğu 31 aliye ve Turizm komisyon
larından çekildiğine dair önergesi. (4/102) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Hastalık sebebiyle, seçilmiş bulunduğum Ma

liye ve Turizm komisyonlarında çalışamıyaca-
ğım. 

İstifamı saygılarımla arz ederim. 
İstanbul Milletvekili 

Hasan Güngör 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

8. — İçel 31illetvekili Turhan, Özgüner'in, İç
işleri Komisyonundan çekildiğine dair önergesi. 
(4/103) 

Sayın Meclis Başkanlığına 
Hem Adalet Komisyonuna ve hem de İçişle

ri Komisyonuna seçilmiş bulunmaktayım. İki 
komisyonda birden yeterli görev yapamıyaca-
ğımdan, bunlardan Adalet Komisyonunda kal
dığımı, İçişleri Komisyonundan çekildiğimi say
gılarımla bildiririm. 

içel Milletvekili 
Turhan özgüner 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

9. — Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı
nın Genel Kurulun çalışma düzeni, devam ve 
yoklama usulüne dair 19 ncu Birleşimde vermiş 
olduğu önerge hakkında Başkanlık Divanı ka
rarı. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım; 
Kastamonu Milletvekili Saym Hasan Tosya

lı, Meclisimizin 19 ncu Birleşiminde Başkanlığa 
bir önerge vererek, Meclisimizin çalışma düzeni, 

devam ve yoklama usulü bahislerinde öneriler
de bulunmuş idi. 

Konu, Başkanlık Divanına götürüldü. Baş
kanlık Divanı, Meclisimizin çalışma düzeni, de
vam ve yoklamayla ilgili konuların, içtüzüğü
müzün hükümleriyle ve açıkça tanzim edilmiş 
bulunduğunu dikkate alarak, bu konuda yeni
den her hangi bir karar vermeye mahal bulun
madığını kararlaştırdık. Keyfiyeti bilgilerinize 
sunarım. 

10. — Konya 31illetvekili İrfan Baran'm, Türk 
parasının değerini düşürme kararının alınmasın
da, Hükümetin, şimdiye kadarki ekonomik ve po
litik aksaklıklarının sebebolduğu ve bu kararın 
Türk ekonomisini bir çıkmaza soktuğu iddiasiy-
le Hükümet hakkında bir gensoru açılmasına da
ir önergesi (11/9) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım; gündemi
mizin birinci sırasında kayıtlı, Konya Milletve
kili Sayın İrfan Baran'in gensoru önergesinin, 
Anayasamızın 89 ncu maddesi uyarınca, günde
me alınıp alınmamasının görüşülmesine geçiyo
ruz. 

ilk söz, önerge sahibi Sayın irfan Baran'm. 
Buyurun Sayın Baran. 

İRFAN BARAN (Konya) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; 

5 yıllık Adalet Partisi iktidarının ve Hükü
metinin, çağımızın gerçeklerine ve gereklerine 
ters düşen yetersiz ve kusurlu politikası, milleti
mizi içinden çıkılması zor ekonomik, sosyal sı
kıntılara getirip bırakmıştır, ikazlara rağmen, 
yıllardır enflâsyonist ve müsrif bir harcama 
politikası takibedilmiştir. Hayat pahalılığı ve 
fiyatlar 5 yılda yüzde 50 oranında artmış, dış 
ticaret dengesi, yıllık bütçeler devamlı açık 
vermiştir, ihracatı artırıcı bünyevi tedbirler 
alınmamış, ithalâtı artırıcı dışa bağlı sanayi ıs
lah edilmemiştir. Anayasamızın da emrettiği te
mel reformlar gerçekleştirilmemiş, lüzumu da 
inkâr edilmiştir. Nihayet, dış kredilere bağlı 
hareket serbestisini kaybetmiş ekonomimize, 
yabancı müesseseler alışılagelmiş reçetelerini 
uzatmışlar, Hükümetten Türk lirasının değerini 
düşürmesini istemişlerdir. Konsorsiyum ve Or
tak Pazara kaderini sıkı sıkıya bağlamış Hü
kümet, tıkanan dış ticareti açabilmek için, ya
bancıların tavsiyelerini kabul zorunda kalmıg-
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tır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatile gir
mesi beklenilmiş, Ağustosun ilk haftasında me
şum karar, kalkınmayı sağlıyacak sihirli, yep
yeni bir yol olarak milletimize sunulmuştur. 

Sayın Başbakana bakılırsa, bu kararlar mem
leketin yararına olup, kaçınılması mümkün de
ğildir. Türkiye'nin kalkınmasına hayatiyet vere
cek para değerinin ayarlanması ve buna bağlı 
tedbirler, güçlü bir Türkiye yaratmak maksa
dına matuftur. Bunun için de, iktisadi ve si
yasi istikrar şarttır. Güçlü ve kalkınmış Tür
kiye'yi yaratmak, paramızın değerini düşürmek 
gibi kolay ve basit bir formüle bağlanıyorsa, 
yıllardan beri bu işe başvurarak, müreffeh Tür
lüye'yi niçin kuramadıklarını, memleketi bir 
batağa sokmalarının sebebini sormak gerekir. 
Şart olan siyasi ve iktisadi istikrar ise, gündüz
leri bile fener alaylariyle aranan bir «Anka ku
şu» haline gelmiştir. 

Sandık ekseriyeti, şekil iktidarı vardır; fa
kat sokağın fiilî ve tehlikeli iktidarı, vatandaş
ların hayretle açılan gözleri önünde gelişmekte, 
Hükümet sığındığı fildişi kulelerinden manzara
yı seyretmektedir. 

Beynelmilel devalüasyon reçetesinin gerek
çelerini Hükümet tebliğlerinde ve beyanlarında 
dinledik, okuduk, ihracatımız artacak, gelişe
cek, ithalât talepleri kısılacak, ödemeler denge
si sağlanacak, istikrar kurulacak ve de hızlı bir 
kalkınmaya geçilecekmiş... Bünyedeki hastalığı 
geliştirip, ekonomiyi kansız ve cansız ameliyat 
masasına yatıranlar onu iyileştirip işe koşacak-
larmış... Anlaşılıyor ki, borç kamçısı yiyen yi
ğitler milletin sırtında biraz daha koşacaklar, 
koşturacaklar. 

Sayın Erez'den öğreniyoruz ki, devalüasyona 
davul - zurna ile gidilmemiş... Zinhar, Hükümet 
devalüasyona davul - zurna ile gitmemiş, hopar
lör kullanmıştır. 

İki gün evvel Başbakanın bir eski mesai ar
kadaşının gazetesinde izmir'de devalüasyon 
ilân edilmiştir. Cuma akşamı verilen karar 
cümle âleme belli edildikten sonra, Pazar akşa
mı açıklanmıştır. Arada Merkez Bankasından 
külliyetli miktarda, yüz milyonları aşan aktar
malar yapılmıştır. Millî bankalardan karşılık
sız 50 milyon lira çekebilen muteber Şellefyan 
bile, devalüasyondan sonra Türkiye'nin dışında 
icrayı politikaya başlamıştır. Bu hususlarda 

öne sürülen iddiaların da açıklanması lâzım-
di/. 

Devalüasyonu zaruri bir ameliye sayan ve 
gösterenler, memleketi böyle bir zaruretle kar
şı karşıya bırakan Hükümetin sorumluluğunu 
görmezlikten gelmektedirler. Bizce aranması 
gereken Hükümetin sorumluluğudur. Bir mem
leketin yabancı finans kaynaklarından devamlı 
borç para alarak, bunların bir kısmını israf, bir 
kısmım kişilere aktararak kalkınması, bağımsız 
politika güdebilmesi mümkün değildir. 

Elbette yarım milyon sermayeli şirketlere 
çok uzun vadeli, 18 milyonluk dış krediler ak-
tarılırsa, faiz bedeli % 20 den % 40 a uzanan 
bir memlekette dü .̂ük faizli bu krediler imtiyaz
lı şirketlerin bahtiyar sahiplerini ihya edecek
tir, fakat borç miktarı 1 700 000 000 doları aş
mış, yılı içinde 200 milyon doları aşan faiz ve 
taksit dış borç ödemek sorunda kalan memle
ketimiz bu yükün altından kalkamıyacaktır. 

ihracatımız son iki yılda ithalât ve ihracat 
mukayesesi bakımından % 1,2 oranmda artabil
mişken, Hükümetin aynı. yulardaki dış borçlan
malarının artış hızı % 11 civarındadır. Görülü
yor ki, borçlarımız yılda % 11 artarken, ödeme 
olanaklarımız % 1 i ancak akabiliyor. Bu suret
le millî ekonomimiz yabancıların idarelerine ve 
iradelerine boyun eğer hale gelmiştir. Devalü
asyonla onların koşullarına uyma, reçetelerini 
uygulama, faturalarını ödeme zorunluluğunda 
bırakılıyoruz. 

Değerli milletvekilleri, 

Fakir ülkeler, dış fiyatlar mekanizması ile 
kuvvetli ekonomilerin sultasında tutulmuş, em
peryalizm hâkimiyetini bu yoldan sağlayıp de
vam ettirmiştir. Bâzı rakamlara göz atmakta 
fayda vardır : 

Japonya'nın dış ticaret hacmi Türkiye'nin 15 
mislidir. Almanya'da yabancı sermaye yatırım
ları 80 milyar liraya çıkmıştır. Geçen yıl Ge
neral Motors Şirketinin cirosu 360 milyar lira
ya, kârları da 26 milyar liraya baliğ olmuştur. 
Amerika Birleşik Devletlerinin Lâtin Amerika'
da 10 yıllık yatırımları tutarı 7 500 000 000 do
lar, kârları ise 16 500 000 000 dolar mikta-
rındadır. Dünya Bankası Baş Guvernörü Mc 
Namara'nın Kopenhang'da söylediklerine göre 
ise, Afrika'da vasati ömür 25 yaş, okuma - yaz-
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ma bilmiyenlerin nisbeti % 95, fert başına dü
şen gelir de 40 dolardır. 

Yine Mc Namara'ya göre, nüfus plânlaması 
başarı gösterirse, dünya nüfusu 150 yıl sonra 15 
milyara çıkacaktır. 

Bugün iyi beslenenler kötü beslenenlerden 
16 kat fazla gıda almaktadırlar. Cahiller çoğa
lıp 800 milyona varacak, gelişmelerden hiç yarar-
lanamıyan 500 milyon insan 20 yıl sonra 2 mil
yara çıkacaktır. 2000 yılında Amerika Birleşik 
Devletlerinde fert başına millî gelir 10 bin do
lara, Hindistan'da ise 200, evet sadece 200 do
lara çıkacaktır. 

İspatlanmış bir gerçektir ki, modern emper
yalizm, borçlandırarak ve tâyin ettiği fiyatlarla 
ülkeleri sömürüp, milletleri kansızlaştırmıştır. 
Türkiye'de bu mekanizma ile kalkındırılmak is
tenmekte, gaflet ve dalâlet içindekiler bu hayal
le avutulup, uyutulup, hasta adam haline geti
rilmektedir. 

Zengin Amerika, müttefiki Lâtin Amerika 
milletlerini her yıl bu fiyat mekanizması ile 
% 10 sarara sokmaktadır. Nitekim 1954 yılın
da bir Amerikan jeepine 14 çuval kahve ödeyen 
Brezilya, 1969 da aynı jeepi 43 çuval kahveye 
alabilmektedir. 

Devalüasyonlar Türkiye'yi de Lâtin Ameri
ka'ya benzetecek bir ameliyedir. Bizde de 1946 
devalüasyonundan sonra, ihracatımız 905 000 
tondan, 1 173 000 tona çıkmış, gelir değeri ise 
233 milyon dolardan 219 milyon dolara düşmüş
tür. Hükümet, devalüasyonla dış borçların 
Türk parası ile miktarını 15 milyardan 25 mil
yar liraya çıkarmıştır. Türk Milleti cılız imkân
ları ile ihracatını artıracak, daha çok, daha çok 
mal verecek, daha az gelir sağlıyarak 15 milyar
dan kendi fermanı ile 25 milyar liraya çıkarttı
ğı borçlarını ödiyecek, sonra artıracak ve fe-
rahlıyacak... 

işte Hükümetimiz böylesine hızlı ve güçlü 
bir kalkınma yolu açmaktadır. Bu yokuşu ya
rarlı bir keşif olarak millete takdim etmektir. 
Dış ticaretin tıkandığı yollarda yeniden borç 
yılanına sarılırken, ithalâtı kolaylaştıracak, fe
rahlatacak 1 milyarlık mûtat dışı kredilerin dö
kümü de yapılabilmiş, açıklanabilmiş değildir. 

Devalüasyonla ihracatın bir sıçrama yapma
sını beklemek hayaldir. Tarım ürünleri artışı
mız ilk plân döneminde % 3, ikincisinde % 2 

I oranında kalmıştır. Bu son ilerleme, nüfus ar
tışına bile yeterli değildir. Geleneksel ürünle-

I rimizden üzüm ve incir ihracatında, yaş meyva 
ve sebzede gerileme vardır. Stoklar satılama-

I mıştır. Hammadde fiyatlarındaki artışın sanayi 
mamulleri fiyatlarını % 5,45 oranında etkiledi-

I ği öne sürülmüştür. Sanayi ürünlerimizin mev-
I cut şartlarda büyük ihraç olanakları yoktur. 
I Turizm gelirleri, OECD ülkeleri içinde en geri

de olan ülke, 1969 da, Türkiye'dir. Faraza, 
I Amerika Birleşik Devletlerinin 5 400 000 000, 
I Almanya'nın 3 milyar, ispanya'nın 1 400 000 000 
I dolar turizm gider - gelirine karşılık, Türkiye'-
I ninki minyatür bir rakam 37 milyon gider, 43 
I milyon gelir olmak üzere, cem'an 80 milyon do-
I lârlık başabaş bir gider - gelir durumundadır. 

I işçi dövizlerindeki artışta devalüasyonun bü
yük payı olamıyacağı kanısındayım. Zira 385 

I kuruşluk işçi dövizi Markın 410 kuruşa çıkması 
I sadece % 7 bir artışı ifade etmektedir, içeride

ki fiyatlarımız çok daha fazla arttığına göre, 
I işçilerimize devalüasyonun sağladığı fazlaca bir 
I cazibe yoktur. Bütün bunlar ihracata bağla-
I nan ümitleri, bünyevi geliştirici tedbirler alm-
I madıkça, askıda bırakacaktır. 

Bir OECD uzmanının Türkiye'de yaptığı tet
kiklere göre, temeli tarıma dayanan memleketi-

I mizde Ortak Pazara girdiğimiz zaman, tereyağı, 
I süt ve yahut da Avrupa pazarlarında otomobil 
I satarak kalkınmamızı beklemek hayal olacak-
I tır. Bilâkis, diyor bu uzman; Ortak Pazar ülke-
I lerinin depolarında mevcut yüzbinlerce ton tê -
I reyağı, süttozu ve hattâ Alman müteşebbisleri-
I nin Afrika ve Avustralya'dan getirttikleri muz-
I lan ve meyvaları Türkiye pazarlarında satmala

rı mümkün olacaktır. 
ithalâtın kısılması da kolay olmıyacaktır. 

I 100 milyon navlun ödediğimiz 1969 yılında akar
yakıt ithalâtı bir yılda % 60 oranında artmış-

I tır. İthalâtımızın % 50 si yatırım mallarına, 
% 45 i dışa bağlı sanayiin hammadde ihtiyaç
larına tahsis edildiği ifade edilmektedir ki, bu 

I tablo içinde ithalâtın azalması, yatırımların 
azalması işsizliğin artması sonuçlarını doğura
caktır. 

Görülüyor ki, devalüasyonun klâsik ihra
cat - ithalât dengesini sağlama mekanizması, 
Türkiye'nin şartları ve ekonomik gerçeklerine 

| uygun bir araç değildir. 
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öte yandan, iç fiyatlar da, Hükümetin şeke
re ve akaryakıta devalüasyonla birlikte aldığı 
hatalı zam kararı ile derhal harekete geçmiştir. 
Bir yıl süre ile hareketin devam edeceği de 
açıktır. 

Bütçelerde masraflar kısılamamıştır. Üste
lik masraf harcamaları son beş yılda % 8 - 18 
oranında seyrederken, 1971 bütçesinde % 28 i 
aşmıştır. Personel Kanununun hesabedilemiyen 
munzam külfetleri yanında, endişe verici bas
kılar artmaktadır. îşçi ücretlerinde yüzde yü
ze varan artışlar görülmektedir. Emisyondaki 
artış, % 10 aşağısında kalmaisı gerekirken, son 
ödemeler hariç, % 22 ye çıkmıştır. Bu, son 12 
yılın rekor rakamıdır, nerede duracağı da be
lirsizdir. Yeni ayarlamalardan sonra liramızın 
değerinin dış piyasalarda % 10 gerilediğine 
dair haberler vardır. 

Ülkemiz tehlikeli bir enflâsyona hızla yak
laşmaktadır. Enflâsyon felâketi yeni develü-
asyonlan davet edecek, bizi Lâtin Amerika ül
kelerinin iktisadi koşulları içine atarak esa-
.o;c uürü!klüyecektir. «Borçlanmıyalım da hep 
fukara mı kalalım» diyen Sayın Başbakan, 
borçlanma yolu ile birçok imtiyazlı kişiler ihya 
oluyorsa da, Türk Devletine ve Milletine 
borçların daha ziyade külfetleri kalmaktadır. 

Memleket ekonomisi çıkmazdan, bataktan, 
esaretten kurtarılabilir. Dış ticaret devletleş-
tiUrse, 5 bin kişinin imtiyazlı kazançları son 
bulur. Bununla ekonomiye devamlı kan kay
bettiren kaçakçılık önlenebilir. Rüşvet ve ir
tikâp şebekeleri dağıtılabilir. 1 500 000 000 do
lan aşan dış ticaretin % 30 kârı, takriben 
7 500 000 000 liralık gelir Hazineye aktarılabi
lir. Maliyenin hesap uzmanlarına göre % 40 a 
varan vergi kaçakçılığı Önlenir. 

İtibarlı kişilerin itibarsız imtiyazlarına son 
verilirse yılda 3 milyar liralık gelir sağlan
mış olur. Halk ve müstahsil yararına bir kredi 
düzeni kurulursa büyük dolandırıcılıklar önle
nir, istihsal, ihracat destekleme, teşvik görür. 

Devletin itibar ve önderliği sağlanırsa, gü
ven verilirse, ortak kuruluşlar yolu ile işçi dö
vizleri yılda 500 milyon dolara çıkarılabilir. 
80 milyar liralık değeri olan Kamu İktisadi Te
şebbüsleri partizanlıktan, israftan, yolsuzluğun, 
kötü idarenin pençesinden kurtarılırsa, şimdi 
M ^oğu gümrüksüz ithal imtiyazları ile sağla

nan 1 milyar liralık yıllık gelirleri yılda 5 mil
yar liraya çıkarılabilir. 

Türkiye'nin önünde takriben yılda 15 - 20 
milyar liralık ek gelir sağlıyacak öz {kaynakları, 
imkânları vardır. Bunlar yapılırsa, haksız ka
zançlar, vurgunların birçoğu önlenmiş olur. 
Sosyal bünye de kuvvetlenir, Türk ekonomisi
ni, maliyesini devalüasyon değil, bu istikamet
teki becerikli icraat kurtarabilir. 

'Sayın milletvekilleri, devalüasyon varlıklı 
zümrelere, stok sahiplerine miyarlarca liralık 
alın teri karşılığı olmıyan bir kazanç sağla
mıştır. Elbette yabancı firmaların 30 bin lira 
aylıklı müşavirleri, senesinin yarışını dışardaki 
davetlerde geçirenler, mutlu azınlık devalüas
yonun bu yanını görmezlikten gelecektir. Zara
ra uğrayan halk yığınlarının, müstahsilin, fu
karanın hukukunu korumaya kalkışanları da 
demogojiye kaçmakla itham edeceklerdir. İtha
lâtçı, ihracatçı, borsacı, sanayici, kuyumcu, 
tüccar, stok sahipleri devalüasyonun otomatik-
man getirdiği fiyat farklarını hesaplarına akta
rırken Hükümet ihracatın % 75 ini temin eden, 
millî gelirin 1/4 ünü paylaşan nüfusumuzun 
3/4 ünü teşkil eden müstahsılına doları 12 lira
dan ödiyerek,haksız yere tahsil ettiği % 25 fi
yat farkı bedellerini vergi iadeleri, özel sektörü 
geliştirme fonları yolu ile yine mutlu kişilere 
dağıtacaktır. 

İngiliz Teknoloji Bakanının ifade ettiği gibi; 
özel sektör kendi kendisine yetmeye alışmalı, 
Devletten kefalet beklememelidir. Devalüas
yondan vurgun vuranlar, kendileri hiçbir feda
kârlığa yanaşmadan millî gelirin 1/4 ünü pay
laşan 27 milyon çiftçi ailesinden fedakârlık 
beklemektedirler. Bu uzmanların telkinleri is
tikametinde Hükümet de devalüasyonun bütün 
yükünü çiftçilerimizin üzerine yıkmıştır. Tü
tün müstahsili malını çoktan satmıştır. İç pa
zarda istihlâk edilen üzümün fiyatı 12 yıl önce 
130 kuruş iken bugün 100 kuruştan alıcı bula
mamaktadır. 

Resmî istatistiklere göre hayat son 5 yıl 
içinde % 50 pahalılaşmıştır. Son kararla hız
lanan çarşı - pazar fiyatları halkın sırtına bir 
ateşten gömlek gibi isanlmıştır. 100 den 150 
puvana çıkan fiyatlar şimdi 200 puvanın yo
lundadır. Fakat, milyonlarca hububat üreti
cisinin mahsûlleri geçen yılkı fiyatlarla satıldı, 



M. Meclisi B : 24 21 . 12 . 1970 O : 1 

Hububat fiyatlarına % 5 zam yapan Hükümetin 
son 5 yılki fiyat artışlarının % 50 olduğu, deva
lüasyondan sonra yeni artışlar bulunduğu düşü
nülürse, hububat üreticilerine ne büyük bir 
haksızlık yapmış olduğu meydana çıkar. 

Çiftçi ezilmiştir, yaşama ve geçinme ümidini 
kaybetmiştir. 16 milyon ton olan yıllık hubu
bat rekoltesinin takriben yarısı şahsi ihtiyaçlar 
dışında satış konusu olursa, üreticinin bu yılki 
kaybı takriben 5 milyar liranın üzerindedir. En 
yoksul kütle, sosyal adalet ilkelerine aykırı ola
rak devalüasyonla en çok ezilen kütle olmuştur. 

Şair Tevfik Fikret'in; 
«Bu sofracık, efendiler, - ki iltikama mun-

tazır 
«Huzurunuzda titriyor - şu milletin hayatı

dır, 
«Şu milletin ki muztarip, şu milletin ki muh-

tazır! 

«Fakat sakın çekinmeyin, yiyin, yutun ha
pır - hapır» diye, lanetlediği bir mutlu azınlık 
işte bu fakir zümrenin 5 milyarlık istismarı 
karşısında susulmasmı istiyor. Bu hesabın or
taya sürülmemesini istiyor. Kan ağlıyan bir 
kütlenin sırtından geçinenler, güçsüz ve dağınık 
olduğu için Türk çiftçisi karşısında pervasız
dırlar. 

Devalüasyon getirdiği adaletsizlik ve hak
sızlıklarla sosyal dengeyi yeniden ala - bora et
miştir. Bunun bunalım ve huzursuzlukları her 
geçen gün artacaktır. Devalüasyonu kalkınma
nın zaruri ilâcı sanan sihirbazlar, yıllık geliri 
5 bin liranın altında olan % 65 oranındaki köy
lünün geçim zorluklarını düşünmemişlerdir. İlâç 
yapıcılarına, satıcılarına maliyet ve ithal hesap
larının şişkinliği dışında % 60 kâr marjı tanıyan 
bir Hükümet hububat üreticisine 5 yılda artan 
fiyatlar karşısında % 5 zammı lâyık bulabilmiş
tir. 

Zengin yabancı ülkelerin fakir ülkeleri ezip 
sömürdükleri yukarda anlattığım fiyat meka
nizması, içeride de bâzı zümreler tarafından 
büyük çoğunluğa karşı kullanılmaktadır. Sayın 
Başbakan, Türk halkını yüz yıllar boyu fakir ve 
geri bırakan işte bu fiyat mekanizmasıdır. Ona 
pahalı satılmakta, mahsûlü ucuza alınarak se
faleti sürdürülmektedir. Hükümet de devalüas
yonla, doruğuna çıkan ekonomik politikası ile 

bu mekanizmayı hararetle savunup icra etmekle 
tarihî bir vebal ve sorumluluk yüklenmiştir. 

Hükümetin görevi; Türkiye'yi daha iyiye gö
türmekti. Daha kötüye götürdüler, ısrar edi
yorlar. Komünizmin düşmanı olanlar, Türki
ye'yi komünizmin rahatça at oynattığı, oynata
bileceği bir ülke haline getirdiler. Türkiye hak
larından bahsedenler, vatan ve millete karşı hi-
yanet içinde olanlar, Devleti ve müesseselerini 
şamatalariyle görev yapamaz hale getirmekte
dirler. İcramız ise seyirci ve şikâyetçidir. 

Bu, bir iflâstır. Devalüasyon da iflâsın hüc
cetidir. İflâsın bedeli Türk Milletine ödetili
yor. Hükümet de sorumluluklarının, hiç değilse, 
siyasi bedelini ödemelidir. Müflis, artık iflâs 
masasını idare edemez. İflâsı tasfiye için başka 
kodralara ihtiyaç vardır. Adalet Partisi Meclis 
grupları, Sayın Demirel'in söyledikleri gibi; 
20 den fazla Hükümet çıkarmak imkânına sahip
tirler. Atatürk Devrinde eşkıyadan temizlenen 
dağlar çoktan doldu. Bugün cinayet şebekeleri 
şehirlerde mevzilendiler. İstikrarı, cinayet çe
telerini seyretmekle yetinenler sağlayıp da güç
lü Türkiye'yi, hızlı bir kalkınmayı kuramazlar. 

Maliye Bakanımız büyük rahatlık ve genişlik 
içinde. Kalkınmamız, ekonomik sıkıntılarımız 
için yeni bir kuruluş yolu olarak paramızın 
değerinin düşürülmesine bulmuşlardır, «Mese
leyi millî prestijle ilgili görmemeli. Para ayar
laması her devletin arasıra başvurduğu bir mâli 
operasyondur» buyuruyorlar. 

Her yıl devalüasyon yapan Endenozya ve 
Brezilya'ya imrenenler gelecek yıl bu kürsüye 
çıkmak imkân ve igüoünü kendilerinde bulama
yacaklardır. 'Çünkü, henüz yürümeğe başlayan 
fiyatlar istatistiklere yansımamıştır. 

Ciddiyetini kaybeden bir idarenin elimde üc
ret artışları, 'Personel Kanununun dibi bilinme
yen bir kuyuyu andıran giderleri, baskılar 
karşısında yapılan kanun dışı lödemeler, ertele
nen vergiler, Vergilemede unutulan yıllar gâzli 
ve açık Ihesap oyunlarıyla getirilen carî harca
maları korkunç derecede çoğalmış, yatırımları 
azalmış, asgarî 6 milyar liralık açığı olan bir büt
çenin payandalarıyla değeri düşürülen lira is
tikrara kavuşamayacak, yerinde duramayacak
tır. (Borç kamçısı ile şahlanan fiatlarm sosyal 
bünyede yaratacağı dalgalanmalar gelecek yıl 
bu zamanlar, korkarım, ki ıçok şeyiı sahneden »alıp 
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götürmüş olacaktır. Halkın (ekmeği ile pervasız
ca 'oynayanlar Polonya'daki Ihadiselerden ders 
almalıdırlar. 

Değerli milletvekilleri, 
Bir görevle karşı karşıyayız. Partilerde sul

ta kuran veya kurmak isteyenlerin işlerine geldi
ği için, seçimlere igitmek zarureti ide çıksa, bu 
görevi ifa Zorundayız. Milletimizin ıstırap ve 
dileklerine vekiller olarak sahip çıkmalıyız. 
Demokratik rejimi feda edeceğimize; partizan
lık, arkadaşlık duygularımızın, alışkanlıklarımı
zın üstüne çıkarak, görev memuriyetlerimizi ter
cih edebilmeliyiz. 

Gensoru isteğimizin kaJbulünü Ibu sebeple tak
dirterinize arzeder, saygılarımı sunarım. (C.H.P. 
sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — 'Sayın arkadaşlarım, 
Şu (ana kadar Başkanlığımıza ulaşan söz 

istemelerini sırası içinde arzediyorum; Güven 
Partisi iGrupu adına sayın Vefa Tanır, Cumhu
riyet Halk Partisi Grupu adına sayın Kemal 
Okyay. 

Söz sırası Güven Partisi Grupu adına »ayın 
Vefa Tanır'in. 

Buyurun sayın Tanır. 
MEHMET ALİ OKSAL (Trabzon) — «ayın 

Başkan, Adalet Partisi 'Grupu adına söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Kaydettim efendim. 

G. P. GRUPU ADINA VEFA TANIR (Kon
ya) — Sayın Başkan, saygı değer arkadaşlarım; 

Talihsiz bir gensoru ile karşı karşıyayız. 
Gensorunun talihsizliği Meclis denetlemeleri 
arasında büyük bir ehemmiyeti olan gensoru
nun huzurunuzda bu kadar az arkadaş tarafın
dan dinlenmiş olmasıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, bunun türlü se
bepleri var. Zannederim bir tanesi, gensoru 
önergesi veren arkadaşımızın kendi istekleri
nin dışında, gündemin 1 numarasında 9 numara
sına kadar gensoru önergeleri ile dolu olma
sından doğuyor. Yani, çok kıymetli olan bar 
müessese ufak - tefek işler için de kullanıldı
ğı için, devalüasyon gibi kıymetli bir mevzuu 
9 tane gensorunun arka arkaya sıralanmasın
dan, huzurunuzda böyle bir ehemmiyetle kar
şı karşıya geliyor. 

İkinci bir kadersizlik de; sonunda güven 
istemine gidecek bir işlemin, 2 - 3 gün evvel yi

ne buna benzer bir güven isteminin reddedil
mesinden sonra gelmesinden olduğu kanaatin
deyim. 

Hangi nedenle olursa olsun, bundan sonra
ki ekonomik politikamız için bir ışık tutabili
riz kanaati ile Güven Partisi Grupu olarak, 
bu iki nedeni düşünmeden kanaatlerimizi söy
lemek için huzurunuzda bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Türk parasının değerini düşüren Hükümet 

hakkında bir gensoru açılmasını istiyen bu 
önerge ile söyliyeceğimiz, ileriye süreceğimiz 
kanaatler, Güven Partisinin ne kadar haklı ol
duğunu bir kere daha ortaya çıkaracağından, 
gensoru veren arkadaşımıza teşekkür ederim. 

Bugünkü konuşmamın hemen tamamına ya
kınını, gensoru verildikten sonra oturup hazır
ladığım kelimeler olmıyacaktır. Güven Parti
sinin kurulduğu günden beri bildirilerini, Ge
nel Merkez yayınlarını ve bütçe konuşmalarını 
hatırlıyacak olursak, Güven Partisi için deva
lüasyon kararı bir süpriz teşkil etmiyecektir. 
Bizim için sürpriz; devalüasyonun bu oranda 
olmasıdır, aziz arkadaşlarım. 

-6 Ekim 1968 tarihli «Türkiye'nin dış ödeme 
güçlükleri, ithalât ve ihracat konuları» adlı bir 
yayınımızda şöyle diyor idik: «dış ödeme den
gesizliğinin Türkiye'nin hem iktisadi geliş
mesi, hem milletlerarası siyasi ilişkiler bakı
mından hayati önem taşıdığı inkâr edilemez. 
Hiçbir iktisatçı, hiçbir ciddî iş adamı, hiçbir 
meslekî kuruluş yoktur ki, Türkiye'nin dış öde
me dengesi ile ilgili konularda endişe duyma
sın, köklü tedbirlerin lüzumunu kabul etme
sin» 

İşte aziz arkadaşlarım, bizim konuşmamız 
müddetince sayacağımız köklü tedbirlerin en 
sonunda mâkul bir devalüasyon geliyor idi. 
Hükümet en sonuncusunu, mâkul olmıyan öl
çülerde en başta yaptı. Bugün korkumuz; kı
sa sürecek bir balayından sonra bu devalüas
yon kararının da hiçbir şeyi halletmiş olmama
sıdır. 

Plân dönemi içerisinde İkinci Beş Yıllık Plâ
nı uygularken, hem plân görüşmelerinde ve hem 
bütçe görüşmelerinde. «Plân muvaffakiyeti, plâ
nın ekonomimizi dar boğazlara sürüklememesi, 
plânın esaslarına riayet etmektir» diye, defa
larca bu cümle bu kürsüden, Güven Partisi söz
cüleri tarafından söylenmiştir. 
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Bizim plânımızın esasları şunlar idi: Kalkın
ma hızlı olacak, kalkınma dengeli olacak, kal
kınma istikrar içinde olacak. Bunun için de plân 
çeşitli ıslâhat tedbirleri saymıştır. Bugüne 
kadar bunların hiçbirisi alınmadığı için eko
nomimiz bu sor ameliye ile karşı karşıya gel
miştir. Bu zor ameliye plân esaslarına riayet et
memeden dolayı karşımıza çıkmıştır. Bu zor 
ameliyeye misali; ne sokaktaki anarşi havası
nı, ne de bugün bir başka buhrana sürüklen
miş olan partilerin kendi bünyelerindeki çatış
mayı gösteremeyiz aziz arkadaşlarım. 

Devalüasyon neden olur? Bir nebze onun 
üzerinde durmak isteriz. Tabiî ki para istikra
rının korunamamasmdan olur. Para değerini 
düşüren sebeplerin başında kronik bütçe açık
lan gelir. 

Bu mevzuda, daha geçen yıl 'bütçesinin ka
panış görüşmeleri dolayısiyle yapltığım konuş
mada ışunları söylemiştim; geçen yılki konuş
mamı aynen naklediyorum: «Bütçe açıkları, 
Demirel Hüküm'etlerinin bundan (önceki bütçe
lerinde çok 'büyük rakamlara ulaşmıştır. Sayın 
Başbakan Ve diğer .sorumlular tarafından denk 
olarak gösterilmek istenen 1908 - 1969 bütçele
rinin 'büyük açıklarla sonuçlandığı resmî ra
kamlarla sabittir. Bütçe açıklarının durmadan 
'büyümesi ve Hazine açığının kabarması yüzün
den Hazine açığı '5/5 milyar lirayı aşmıştır. Bu 
durum devlet ödemelerinde intizam bırakma
mıştır. Devlet hesabına iş yapan, Devlete mal 
ısaltan kimseler, bâzı hallerde Devlet hizmeti gö
renler devletten kanuni alacaklarını zamanında 
alamaz duruma düşmüşlerdir. Âdeta «borçlu 
Devlet» tâbirini yeniden hortlatmışındır. Devletin 
'borcunu ödiyememesi, altında bakanların imzası 
•bulunan ödeme ©mirlerinin zamanında yerine 
getirilemeyişi yüzünden iflâsa sürüklenmiş va
tandaşların sayısı kabarıktır. 1970 bütçesinin 
açığı bugüne kadar görülmüş olan açıklardan 
büyüktür. Bunun önemli 'bir kısmının, biraz 
sonra temas edeceğimiz ye (bâzı yönleriyle çok 
ağır (bulduğumuz ve yeni vergi tedbirleri ile 
karşılanacağı Hükümet tarafından ifade edil
mektedir. "Getirilen veıigilerin bâzılarının ada
letsiz, tatbiki ıgüç, plâna aykırı oluşları bir 
yana, bu tedbirler 1970 te bütçe açığını ka
pamaya yetmiyecektir.» 

Görüyorsunuz iki, aziz arkadaşlarım, deva
lüasyonu doğuran sebepler arasında aldığım 
geçen seneki iddialarımız, ihem devalüasyona 
igelmemiz bakımından lönem taşıyor, İhem de ge
çen ısiane yeni vergi tedbirleri üzerindeki düşün
celerimizi söylerken; «'bunlar ne bütçe açığını 
kapayacak, ne de tahsil imkânları vardır» diye 
•bir yıl evvelki çıkardığımız (bütçenin - tehir te
hir - 15 Aralığa kadar işletme Vergisinin geti
rilmesini 8 ay evvel haber vermiş (bulunmamız
dan önem kazanıyor idi. 

Yıllardır ihmal edilen vergi idaresinin ıslahı 
konulsu bir çözüm yoluna kavuşmadıkça, va
tandaşların lomuzuna ihergün yeni vergiler yük
lemek dürüst vergi ödiyen vatandaşları ceza
landırmak anlamını taşımaktadır. Hükümetin 
Bütçe ve Maliye politikası, "bütünü ile hayat 
pahalılığını kamçılıyan bir durumdadır. 

işte aziz arkadaşlarım, bizi devalüasyona 
sürü'kliyen sebeplerin başında bu bütçe açık
ları gelir. Ve yine ilâve edeceğimiz, bizi deva
lüasyona sürükliyen mühim ikinci başka bir 
sebep de, dış ödeme konulsundaki ihmaller, plâ
nın ve millî menfaatlerin öngördüğü reformla
rın ve gerekli ıslahatın zamanında yapılmış ol
mamasıdır. Bu husustaki iddialarımızı, yine ge
çen yılki bütçe kapanışı dolayısiyle söylediğim 
sözlerden alıyorum. 

Geçen yıl bu kürsüden şöyle demişıtik: «Kal
kınma Plânımızın başlıca hedeflerinden biri, 
ekonomimizin dışa bağlılıktan kıuıbulanıasıdır. 
Dış lödeme dengesinin ıkurulamayışı kalkınma 
hamlemizi güçleştiren başlıca dar boğazlardan 
biridir. Dış ödeme dengesinin en önemli kale
mi olan dış ticaret adamımda ihracatımızın ge
rekli hızla artmadığı, buna karşılık ithalât 
ihtiyacımızın süratle yükseldiği göze çarpmak
tadır. Birinci Plân döneminde ihracatımız 
daima plân tahminlerinin ötesinde kalmıştır. 
İkinci Plân döneminin ilk yılından itibaren 
ihracat plân hedeflerinin gerisinde kalmaya de
vam etmiştir. 1968 ide plâna göre 44 milyon 
dolar eksik olarak gerçekleşen ühracait, 1969 da 
plân hedefinin gerisinde kalmıştır. 1970 yılın
da da hedefe ulaşanuyacağı, Hükümetçe hazır
lanan yıllık programda peşin olarak kabul edil
miştir. Bir kısım sanayiin ihracata dönük ol
mak yerine, ithalâta dönük olması, Türkiye'-
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nin ithalât ihtiyacını hızla artırmaktadır. De
mire! hükümetlerinin 1955 yılından beri hazır
ladıkları yılllık programlarda yer alan bâzı 
tedbirler hep Ikâğıt üzerinde kalmıştır. Sayın 
Başbakan yıllardan beri dış ödemeler konu
sunda karşılaşılacak güçlüklerle ilgili olarak 
yapılan haklı uyarmalarımıza dikkat kesilme-
miıştir. 'Gerekli tedbirler zamanında ve isabetli 
alınmadığı ilcin dış ödeme zorluklarımız gün 
geçtikçe artmaktadır. En zaruri maddeler için 
transfer yapmakta güçlükler çekilmektedir.» 

Bu sözleri geçen sene söylemiştik, «ithalât
taki güçlükler ve gecikmeler çeşitti darlıklara, 
tıkanıklıklara, sınai üretimin yavaşlamasına 
ve karaborsaya yol açmaktadır.» 

Muhterem arkadaşlarım, zannederim bu 
geçen seneki iddialarımızı dinlerken, sayın 
Maliye Bakanı hemen, «Bugün böyle mi?» di
yecektir. 

lAziz arkadaşlarım, devalüasyon, geç kal
ması yüzünden, yüksek bir mâsbette yapılmış
tır. Bugün belki bâzı transfer bekliyen şeyler
de azalma olmuştur, bu, fazla ümit verici 'de
ğildir. Kısa vadeli kredilerle sağlandığı için, 
önümüzdeki yıllar bu şekil müşkülâtlarla karşı 
karşıya geleceğimiz kanısındayız. Çünkü, bu 
kolaylıklar bir ve iki yıllık kısa vadeli kredi
lerle sağlanmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu bütçe konuşma
larımızın yanında, Hükümetin dikkatini uzun 
vadeli tedbirleri zaruri kılan şu temel dâ
valar üzerine de çekmiş bulunuyorduk : 
Dıış yardımlarda azalma eğilimi, dış yardım
ların şartları, sanayiimizin ihracata dönük ol
ması, sanayi mamulleri ihracında karşılaştığı
mız güçlükler, ambalaj ve montaj sanayiinin 
İthalât ihtiyacını hızla artırması, döviz kur
larının ihracatçıyı, sanayiciyi ve müstahsil 
köylüyü cezalandırıp her türlü ithalâtı teşvik 
etmesi, bumdan doğan değişik kur ihtiyacı... 

Alınan tedbirlere rağmen Türkiye'ye gelen 
turistler ve ondan elde ettiğimiz döviz mesele
si de iyi kullanılmadığı için bizi devalüasyona 
sürükliyen sebeplerin biridir. 

Aziz arkadaşlarım, bugün Akdeniz ülkeleri 
içerisinde turizm bakımından en az gelir sağ-
lıyan bir ülke haline gelmişizdir. Bunun sebep
lerinden binisi, Türkiye'ye gelen turistlerle 
sağladığımız ve yabancı devletlerde çalışan iş-

21 . 12 . 1970 O : 1 

çilerimizle sağladığımız dövizlerimizin yine 
Türk vatandaşlarının türlü yollardan, para ka
zanmak için tertiplenen Avrupa gezileri ve 
bunun yanında yurt dışına başka yollardan 
çıkmaları ile telef olup gitmesidir. Eğer bu 
devalüasyondan bir ders almamız lâzımgelirse, 
bulgun oturup Hükümetin dış seyahatleri ye
niden bir düzene sokması lâzımgelir 

Biz bunları iki üç seneden beri söylediğimiz 
zaman, aldığımın cevap, «Şimdiden telâşa düş
menin mânası ve faydası yoktur.» şeklinde olu
yordu. İşte bu cevap karşısında, öyle ise 
«Felâket geldikten sonra telâşa düşülecek» di
ye, huzurunuzda bu meseleleri telâşla konuş
muş oluyoruz aziz arkadaşlarım. Böyle aşırı 
serinkanlı bir Hükümetin aldığı devalüasyon 
kararından sonra da telâş etmenin lüzumu 
olduğu kanaatindeyiz. 

Artık dış ticaretin öneminde (birleşmenin 
zamanı gelmiştir, iki yıl evvel «bir dış tica
ret bakanlığı kurulsun» talebinde bulunurken 
bu tehlikelere (dikkati çekmek istiyorduk. Biz
de dış ticaretin sahibi yoktur. 1930 yılından 
beri, o günün ihtiyaçlarına göre kurulmuş 
bir Dış Ticaret Dairesi ile ancak bu noktaya 
kadar gelinebilir. Küçücük bir Devlet olan 
Belçika'da bile iki tane Hariciye Vekili var
dır, birinin vazifesi ekonomik, birinin vazifesi 
politiktir, Biz de dıış ticaretimize böyle ehem
miyet vermezsek, bu tip müzakereleri kısa bir 
zaman sonra yapma talihsizliği ile karşı kar
şıya geliriz. 

Türk parasının dış değerinin düşürülmesi
nin iktisadi politikadaki hata ve ihmallerin 
sonucu olduğunu burada bağlıyabilirim. Bu
gün söz konusu olan, artık devalüasyondan 
sonra milletimizin gelecek yıllardaki refahı ve 
kalkınma çabalarımızın kaderidir. Bu kaderi 
bu Hükümet yenebilir mi? İhmallerin devamı, 
ileride yeni hatalara bizi tekrar sürükler mi? 
Bu suallerin cevap bulabilmesi için gensoru 
görüşülmesinin açılmasını Güven Partisi ola
rak da talebedeniz. 

Aziz arkadaşlarım, bu cümleme dikkat edil
mesini bilhassa isterim, gensoru açılmasının 
görüşülmesini talebederim. Alınması gerekli 
tedbirler üzerinde durma bakımından da gö
rüşmenin açılmasında büyük faydalar görürüm. 
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(Hükümet, aldığı yeni kararlarla devalüas
yonun muhtemel faydalarını da yok etmekte
dir. Yani, hatalardan ders almış (görünmemek
tedir. Hemen devalüasyondan sonra akaryakı
ta ve şekere yapılmış olan zamlar, evvelâ 
devalüasyon kararı üzerinde bir psikolojik te
sir yaratmış ve arkasından da iktisadi Devlet 
TeşeikküTleri yanışa girmiştir, iktisadi Dev
let Teşekküllerinin bu yarışını Hükümet ıza-
man zaman genelgelerle durdurmuş ise de, 
zamların geri alınması uzun sürmemiş, hemen. 
'bir iki ay sonra zamlar yeniden iktisadi Dev
let Teşekküllerimde zincirleme başlamıştır . 

Muhterem arkadaşlarım, devalüasyon mese
lesi üzerinde titizlikle dururken, başka bir 
unsurun da ehemmiyetine idikkati çekmek iste
rim. 

«Gizlilik» unsuru devalüasyonların birinci 
şartıdır, önerge sahibinin de burada söylediği 
ıgilbi, bizde bâzı çevrelerde erken duyulması 
bir talihsizlik olmuştur. 

Zirai ürünlerden bir kısmı için 15 lira 
yerine, 12 liralık kurun uygulanması, bu mallu 
lan üreten köylü ve çiftçilerin şikâyetlerine yol 
açmaktadır. Bu yıl maliyetler de daha artaca
ğından, taban fiyatlarda yeniden bir yükselme 
yapılmalıdır. 

Dlevlet hayatındaki israfın önlenmesi, en-
flâsıyoncu politikanın kesin olarak terk edil
mesi, devalüasyonun muvaffakiyeti için şarttır. 

Turizm gelirlerinin dengesi bakımından dış 
seyahatlerin düzenlenmesi1, vergi idaresinin 
ıslalhı, ithalâtı muntazam ve gecikmeden yap
maya imkân verecek dış ıkaynaklann bulunma
sı ve mail arzının talelbi karşılaması hayati önem 
taşır. Bu yapılmazsa hiçbir cezai tedbir aşırı 
fiyat artışını önliyemiyeıceği gibi, devalüasyo
nu da muvaffak kılmıyacaktır. 

Yine, dar gelirli yurttaşların vazgeçilmez 
ihtiyaç maddelerinin fiyatlanmın yükselmesi 
(önlenmelidir. 

Kredi adaleti sağlanmalı ve taban fiyat 
artışında satış yapmaya, malını yok pahasına 
elden çıkarmaya müstahsili mecbur eden tefe
cilik önlenmelidir. 

Büyük dert olan işsizliğin1 artmasını önle
mek ve devalüasyondan zarar gören zümrelerin 
yararlanacağı yaitınmlan genişletmek yerinde 
bir tedbir olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, Güven Partisi, ha
talardan ders alma ve tedbirlerde isabetli ol
ma bakımından daha geniş bir görüşme imkâ
nının doğması için gensoru açılıp görüşülmesi 
lehinde oy kullanacaktır. 

Yüce Heyetinize saygılar sunarım. (G. P. 
sıralaraıdan alkışlar) 

BAŞKAN — Söz C. H. P. Millet Meclisi Gm-
pu adına Sayın Kemal ökyay'm. ( 

©uyurun ISayın Okyajy. 
C.H.P. GRUPU ADINA KEMAL OKYAY 

(Kars) — Sayın Başkan, muhterem milletvekil
leri, 

Konya Milletvekili Sayın, İrfan, Baran, 7 
Ağustos 1970 tarihli ıdevalüasyon karan İçin 
Sayın, Efjbyman Demirel hükümetleri hakkında 
gensoru, açılmasını istemektedir. C.H.P. Grupu 
•ad"ina, konu hakkındaki görüşlerimizi arz ede
ceğim. 

'.Bilindiği gibi, Türk parası üzerinde yapılan 
f.n büyük operasyon Meclislerin yaz tatiline 
güneşinden sonra yapılmıştır. Başbajkara, Sayın 
Domirel hükümetleri devalüasyon karannı ve-
tfirfkon Meclfoleıüı tatile girmıssini beklemeye 
öaol bir dikfkat sarf etmişler ve 7 Ağustos 1970 
tarihimde Türk parasının değerimi % 66,6 ora
nında düşürme karan vermişlerdir. 

'Sayın, Başbakan son Hükümeti kurduğu za
man, millî ekonomiyi tehdideden en büyük iki 
tehlikeden, enflâsyon ile devalüasyondan ısrar
la bahsetmiş ve bu tehlikelerden uzak kalına
cağım söylemişti. Daha sonra bu konuda soru
lan, oııallsre Sayın Deımlirel kesin bir biçimde ce
vap veriyor ve diyordu ki : «Türk ekonomisinin 
istikrar içinde gelişmesini sağlamak, sosyal ada
lelin gerçdkiaşmesini başarmak ve refahı taba
na yaymak için Türk parasının değerini koru
yacağı?;, devalüasyon yapmıyacağız.» Zaman 
za'm?n, kamu oyunda bu tarz yalanlamalan du
yuruyor ve söylentileri önlemeye çalışıyorlardı. 

Gerçekte, 1965 yılından beri, iktidar sorum
luluğunu taşıyan Adalet Partisi hükümetleri 
Ikendli, tısmal felsefelerinin icabı ve sonucu olarak 
yurt ckionoimlteini dar boğazlara, çıkmaz geçit
lere sürülkleyüp getirmiş olmamın çaresizliği 
içinde idiler. Beş yıllık yönetimlerinin ve uygu-
lamalarının sonucu başka türlü olamazdı. Temel 
felsefelerinde değişiklik yapmadan ve bozuk 
düzeni sürdürme Ikararlarındetn vazgeçmeden 
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başşka sonuçlara ulaşmaları mümkün değildi, 
mümkün olmıyacaktı. Uygulamalarında yurt 
gerçeklerim ve yurt ihtiyaçlarını dikkate alan 
değişiklikleri yapmadıkça Sayın Demirel hükü
metleri birbiri ile çelişen kararlar almakta de
vam edeceklerdir. Kararlannıra, sonuçları ise 
Türlk toplumunu, Sayın Baran'm önerilerimde 
söyledikleri biçimde ve ağırlıkta etkilemiye de
vam üdecelktir. 

Türk parasının değerini % 66,6 oranında dü-
şürmcain sonuçlarım incelemeden cince Hükü
metin, «ne yapalım, devalüasyon kaçınılmaz bir 
i'iygukima şeklini almıştır» şeklinde konuşması
nın nedenlerine kısaca ve anahatlariyle bakmak 
gereklidir. 

Türkiye'de takibolunam sanayi politikası so
nucu olarak sanayiimizin gerektirdiği ithalâtın 
finansmanı, tarımsal üriinleriımıizin ihracatına 
dayandınlmıştır. 

Ayrıca, ithalâtımızın dikkatleri üzerine çe
ken karakterimden birisi de, tüm ithalâtımız 
içinde yatırım mallarının oranı gittikçe azalır
ken sanayi sektörümüzün mübtacoîduğu ham-
maidlde ithalâtı oranı gotikçe yükselmektedir. 
Bu durum, dışa bağımlı sanayi kurmanın kaçı
nılmaz sonucudur. Sanayileşmemiz iç.Vı yapılan 
yatırımların, hammadde bakımından dışa ba
ğımlı olarak gelişme göstermesi, ithalât için ge
rekli döviz ihtiyacını artırmaktadır. Sanayide 
talkiFoedilen bu politikanın sonucu dış ticaret 
açığıımız her yıl artan ordularda büyümüştür. 
Haıimmaiide yönünden dışa bağımlı sanayi kur
ma yanında, yatırımların düşük kapasite ile ça
lışmaları, ekonomide fiyat yükselmelerin/e se-
bebolmaktadır. 

Diğer taraftan, ihracatımızdaki fiyat faktö
rünün dışındaki faktörlerin aleyhimize olan du
rumları yüzünden gerek itarım ürünlerinde, ge
rekse diğer mal ve hizmet ihracatında ihraç güç
lükleri, ihracat tıkanıklıkları "olmaktadır. Bu 
da tabiî döviz kıtlığı yaratmaktadır. Hızla ar
tan iç piyasa ihtiyaçlarını karşıbyaeak üretimi 
yapamamak ve mal talebi fazlalığını karşılıya-
m.aımak ise ithalâtı artıran faktördür. Böylece 
memleketimizde ithalâtçılık, tatlı kârlar mesle
ği. çlmrikta, dcvmı etmiş ve ithalâtçılar lehine 
verilen primler gittikçe büyümüştür. 

Sayın Demirel hükümetlerinin beş yıldan 
beri ialediklsri enfl.lsyonist para ve kredi politi

kası ise, fiyatların yükselmesine s-abeıbolmuş \*3 
aslında esnekliği az olan klâsik tanm ürünlerıi-
n?a ihracında tıkanıklıklar meydana getirmiş
tir. 

Yıllardan beri Adalet Fartisi hükümetleri 
denk bütçe yaprmya önem vermemiştir. Kalkın
ma çabalarını her yıl büyük açık veren, bütçe-
fovb yürütmeyi âdet edinmiştir. 

Gerçok kalkınmayı başarmış olmak için ta
rımda ve sanayi sektöründe plânın cagöıdüğli 
kalkınma, hızı devamlı ihmal edilmiş ve sanayi 
•sektöründe de, tanın kesiminde de plânın ön
gördüğü kalkınma hızlarının çek geris:Y:da ka-
liBimıgtıi'. Gergeik kalkınmayı, sanayi ve tarım 
•saktürlerinde teöbit edilmiş hedeflere ulaşmada 
cu-amııyan sayın iktidar, % 7 kalkınma hızını el-
ds etmek için üre! tiken olmıyam ticaret sektö
ründe, îkonut ve yapı sektöründe, hizmetler sek
töründe plânın öngördüğü kalkınma hızı hedef
leri anılarak ulaşılmaya çalışılmıştır. 

Sayın Demirel hülkümiıtleriniın izlediiğ.i. ha
talı, israfta VÖ gösterişçi dkonemik ve tcplumrıal 
politikaları sonucudur ki, üretim artışları ye
terli seviyelere çıkarılamamıştır, özellikle son 
iki yılda üretim artışlarında önemli yavaşla
malar olmuştur. 

Böylece, genel ekonomik açıdan baktığımız 
zaman Türkiye'de toplam mal ve hizmet arzı
nın yeterince artmadığı, hattâ mühim bâzı ke
simlerde azaldığı görülmektedir. Genel talep 
hacmini karşılıyamıyan genel arz hacmi yüzün
den ekonomimizin genel dengesi bozulmuştur. 
Böylece toplam talep ile toplam arz arasında 
ıbüyük bir boşluk yaratılmıştır, bu boşluk da 
enflasyonist bir baskı yapmaktadır. 

1965 ten 1970 tarihine kadar toplam para 
arzı, Sayın Hükümetin takibettiği politikanın 
bir sonucu olarak, tahminlerin çok üstünde 
artmıştır. Toplam para arzı yani, Merkez Ban
kasının piyasaya sürdüğü banknot miktarı ile 
para arzına dâhil edilen diğer kalemlerin top
lam miktarındaki artış, üretim ve ic hacmi ar
tışlarına oranla 2,5 misli bir hızla artırılmış
tır. Adalet Partisi Hükümetleri bu hatalı poli
tika uygulamaları ile Türkiye'de enflasyonist 
bir ortam yaratmıştır. Bu yüzden hayat paha
lılığı hızla yükselmiş, ıstıraplar artmış, fakir 
daha çok fakirleşmiş, zengin daha çok zengin
leşmiştir. 
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Sayın Demirel, son Hükümet programların
da «fakirliği ortadan kaldırmak ve refahın ta-
ıbana yayılmasını sağlamak için mümkün olan 
bütün tedbirleri alacağız» va'dinde bulunmuş
tur. Fakat izlediği politika ve uygulamalar 
tam aksine olmuştur. Toplum olaylarının, gü
vensizliğin, huzursuzluğun temellerinde ekono
mik nedenler yatmaktadır. 

Kapitalist iş çevreleri toprak ağaları, itha
lâtçılar, ihracatçılar, aracılar, vurguncular ve 
tefeciler, Adalet »Partisi Hükümetlerinin yu
karda izahına çalıştığım ekonomik ve toplum
sal politikasından memnundur. Yalnız çıkarla
rını düşünen iş çevreleri için Sayın Demirel'in 
takilbettiği politika uygun düşmektedir ve Hü
kümeti bu politikalarında desteklemekte, teş
vik etmekte, hattâ zaman zaman baskı grup
ları halinde etkili olmaktadırlar. 

Sayın milletvekilleri, ihracatımızdaki yeter
sizlik, ithalâtımızın büyüme hızı ve bunun so
nucu olarak dış ödemeler dengesinde meydana 
gelen aleyhteki büyüme, memleketlimizi büyük 
döviz sıkıntısına itmiştir. 

Sürdürülen ekonomik politikasının hatala
rı sonunda yasama ve denetleme organlarının 
tatile girmelerinden sonra Sayın Demirel hü
kümetleri Türk Parasını devalüe etmişlerdir. 
Paramızın değerinin 2/3 ünü götüren kararı 
aldıktan sonra da «Ne yapalım, devalüasyon 
kaçınılmaz bir uygulama şeklini almıştır» de
mek zorunda kalmışlardır. 

Basma sızan haberlere ve geçerliğini teyide-
den bâzı izlenimlerimize göre, devalüsyon kara
rının alınmasında dış baskıların etkisi de büyük 
olmuştur. 

Yapılan Birinci Beş Yıllık Plânda kalkın
manın, «1971 yılı sonlarında dış yardımlara 
muihtacolmadan sürdürülmesi» öngörülmüştü. 
İşte 1971 yılma gelmiş bulunuyoruz. Bugün bi
zim dış yardıma olan ihtiyacımız azalmamış, 
aksine iki katına kadar artırılmıştır. Türkiye, 
Adalet Partisi Hükümetlerinin izledikleri poli
tika yüzünden, bugünkü güçlükler içinde ya
şantısını dış yardım almaksızın sürdüremez ha
le düşürülmüştür. Ekonomimiz dar boğazlara 
girmiş, mal sıkıntıları büyümüş, malî sıkıntılar 
büyümüş, toplum olayları artmış, yer yer pat
lamalar, kanlı gençlik olayları ve vatandaştaki 
mal ve can güvenliği endişeleri yüksek düzeye 

ulaşmıştır. Huzursuzluk, güvensizlik toplumun 
her katında çekilmez büyüklüğe ulaşmıştır. 

Böylesine bir ortamda emperyalist ülkele
rin yapacakları yardımlar karşılığında yeni ve 
büyük tavizler koparacağı ve yardımları koz 
olarak kullanacağı tabiî görülmelidir. 

Deniyor ki, Avrupa Ekonomik Topluluğu 
istediği tavizleri kopararak ve hiçbir yararlı 
taviz vermeden Türkiye'nin Ortak Pazar'a giri
şini temin için Konsorsiyom yardımlarını kas-
den geciktirmiştir ve koz olarak kullanmıştır. 

Deniyor ki, büyük bir dış borcun gelmiş 
olan vâdesinde ödenmesi için zorlanmış ve er
telenmesi koz olarak kullanılmıştır. 

Gene deniyor ki, normal dış yardımlardan 
ayrı olarak ek yardım taleplerimiz, Ortak Pa
zar'a istenilen şartlarla girmek ve paramızın 
değerini düşürmek şartına bağlanmıştır. 

Gerçekten 1970 yılı için Konsorsiyomun 
karara bağladığı yardım, mutadolan müdde
tin içinde verilmemiş ve çok geciktirilmiştir. 
92 milyon dolarlık vâdesi gelmiş olan bir bor
cun ertelenmesi için şartların gerçekleşmesi 
beklenmiştir. Ek yardım talepleri devalüasyon 
karan alınmadan dikkate alınmamıştır. 

Bir kısım gözlemlerimiz, devalüasyon kara
rının alınmasında ve Ortak Pazar'a girme ka
rarının verilmesinde dış baskıların etkisinin bü
yük olduğu kanısını güçlendirmektedir. Nere
de kaldı ki, devalüasyon kararma tekaddüm 
eden aylarda piyasamızda enflâsyonist baskı
lardan kurtulmak için kısmî bir para ve kredi 
darlığı yaratılmaya çalışılmış; vergiler artırıl
mış; harcamalar yavaşlatılmış ve tüketim ta
lepleri kısılmaya çalışılmış; böylece frenleyici 
bir uygulama politikası başlatılmıştı. Hiç ol
mazsa bu kanı uyandırılmıştı. 

1969 genel seçimlerinden sonra arka arka
ya alınan bir kısım malî ve iktisadi tedbirler, 
bir ara, Hükümetin devalüasyon kararı almıya-
cağı kanısını yaratmıştı. Hattâ, dış baskılara, 
acele alınan kararlarla göğüs germe eğilimi gö
ze çarpar olmuştu. Diğer taraftan devalüasyon 
kararından önce dolar ve markın karaborsa fi
yatlarında önemli düşüşler görülmüştür. Du
rumu yakından izliyen aydın çevreler de deva
lüasyon olmıyacağı kanısı uyanmaya başla
mıştı. 

Bozuk düzenin temel nedenlerine, köklü 
yurt sorunlarına ve memleketin mühtacolduğu 
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reformlara eğilmemesine rağmen, kendi, te
mel felsefeleri istikametinde Sayın Süleyman 
Demirel Hükümetinin bir kısım uygulamaya 
girişmiş gözükmesi, devalüasyondan vazgeçil
di kanısını uyandırıyordu. Fakat bu politika 
değişikliği kanısında olanların yanıldıkları 
7 Ağustos 1970 günü ortaya çıktı. 

Sayın Milletvekilleri; ister dış baskıların 
etkisiyle olsun, isterse Adalet Partisi iktidarı-
nm 5 yıllık hatalı politikalarının sonucu olsun; 
devalüasyon kararını tasvibetmek kolay değil
dir. IBu karar alınmıyabilirdi. 'Bu karar alınma
dan ekonomik ve sosyal sıkıntılar, cesaretli ve 
yerinde tedbirlerle önlenebilirdi. Adalet Partisi 
hükümetleri bunu göze alamamış ve Türk para
sının değerini üçte iki oranımda düşürmüştür. 

Bu kararı alırken öne sürdükleri gerekçeler 
tutarsızdır. Yüce Meclis gensoru görüşmesi açıl
masına karar verirse, o zaman, ileri sürülen ve 
devalüasyonu zorunlu kılan gerekçeleri derin
liğine tahlil etme imkânını bulacağız. Ancak, 
şimdiden şu kadarını söyliyelim : 

Devalüasyon kararı ile ihracatımızın artaca
ğı iddiası bizce tutarsızdır. Bunun 1958 de ya
pılan yüzde 221 oranındaki devalüasyon kararı 
ile tecrübelerini, daha önce yapılanlar gibi, gör
müş bulunuyoruz, İhracatımızın yüzde 75 i ile 
yüzde 80 ini teşkil eden belli tarımsal ürünleri
mizin talep elastikiyetinin düşüklüğü bilinmek
tedir. Nerede kaldı ki ihraca Ihazır nitelikte ta
rım mallan stoklarımız, tütünün dışında, mev
cut değildir. Tütünü başka tedlbirler ile satma 
imkânı var idi. 

Derinliğine bir tahlil gösterir ki, tarım ürün
lerinin ihracından, devalüasyon kararından son
ra ve uzun vâdede elde edeceğimiz döviz mikta
rı azalabilir de. Bu konuda bir örnek vermek 
isterim. Devalüasyondan önce bir dolara, varsa
yalım bir kilogram fındık satıyor idik, devalü
asyondan sonra bir dolara bir kilo 400 gram fın-
ıdık vermek zorunda kalacağız. Başka bir örnek 
vereyim; Pamuk ipliği ihraç ediyoruz. Devalüas
yondan önce bir kilogram pamuk ipliğini 96 
sente satıyor idik, devalüasyondan sonra bir 
kilogram pamuk ipliği 88 sente düşürülmüştür. 

Türkiye'nin bir ihraç mevsimi içerisinle dı
şarıya sattığı fındık miktarında büyük değişik
likler olmadığına ve bugüne kadar fmldık saita-
mamaktan dolayı bir sıkıntı içine düşmediğimi

ze göre, bir kilo yerine 1 kilo 400 gram fındık 
vererek, daha fazla mal verip, aynı dövizi; ya
hut daha fazla mal vererek daha az dövizi almak 
zorunda kalacaktır ihracatçılarımız. 

Hükümet ihracattan umduğunu bulamıyaca-
ğı gibi, idevalüasyon karan ile ihracatçılar hak
sız ve adaletsiz vurgun gelirlerine kavuşturul
muştur. Çünkü tanm kesiminde gerçek üretici
ler devalüasyon kararından önce "ürünlerini el
den çıkarmışlardır. Aslında adaletsiz olan gelir 
dağılımı daha da sosyal adalete aykın olarak 
farklılaştınlmıştr. 

Devalüasyon karannı önceden öğrenen kim-
I seler haksız ve gayrimeşru vurgunlar vurmuş

lardır. Aynca rahatlıkla söylenebilir ki, aynı 
miktar tanm ürününden elde edilecek döviz, de
valüasyon karanndan sonra daha da az olacak
tır. 

Sanayi mamullerimizin ihracatına gelince; 
Tekstil, konfeksiyon ve benzeri mamullerde ge
lir esnekliği düşüktür. Aynca bu mamullerimiz 
için >de bir fiyat sorunu diğer faktörlerden önde 
gelmiyen bir sorun idi. İhracat potansiyeli olan 
diğer mamullerimiz için de fiyatın teşvik edici 
bir faktör olması çok sonra gelen bir husustur. 
'Gerçekte bu tip mamullerimiz iç talep foacmm-
dan fazla değildir, Nerede kaldı ki vergi iadesi, 
özendirici tedbirler gibi, bir kısım teknik un-
surlariyle fiyatlar, fiyattan gelen engeller orta
dan kaldınlmıştır. Yahut kaldmlmaya çalışılı
yordu. İhracat yapamamak diğer faktörlerden 
dolayıdır. 

İthalâttaki duruma gelince; ithalâtta bek
lenen neticenin de elde ©dilemiyeoeği kanısın
dayız. Döviz sıkıntısını ithalâtı daraltarak gi
dermek olanağından mahrumuz. Çünkü yatıran
lar dışa bağımlı olarak gelişmektedir. İthalâtın 
yüzde ellisini hammaddelerden, yüzde kırkseki-
ze yakını da yatırım mallanndan ibarettir. İtha
lâtta fiyatlan ne kadar artmrsanız artınnız 
daramayı düşünemezsiniz. Bu, hem kalkınma
mızla iğilidir, hem sanayiimizin çalışabilme^ 
siyle ilgilidir. Nerede kaldı ki, Hükümet, de
valüasyon karanndan hemen sonra, bir mil
yar dolar ek yardım aldığını ilân etmekle it
halâtın teşvikçisi olmuştur. Gerçi bu haberin 
doğru olmadığı sonradan ortaya çıkmıştır fa
kat, ithalâtı daraltarak döviz sıkıntısını 

I önleme gerekçesi tutarsız kalmıştır. Ancak, 
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ithalât konusunda da bu kararla birlikte hak
sız ve gayrmıeşru kazançlar elde edilmiştir, 
vurgunlar vurulmuştur, (toplumun fakir taba
kalarının zararına yüklü kârların elda edil
diği bilinmektedir. 

Devalüasyon kararından sonra işçi dövizleri 
Ibaşlanıgıçita artma göstermiştir. Artmış gübi 
görünüyor. Bu artıiş Avrupa'ya çalışmaya, gi
den işçi sayısındaki artışın etkisi dışında, 
(bakılırsa, .uzun vâdede duracak; hattâ iç fi
yatların yükselmesi yüzünden işçiler 'döviz 
yerine mal getirmeyi tercih edeceklerdir. Dö
viz kur farkının kısa zamanda aleyhimize 
bozulması aonucu işçiler dolar ve marklarını 
yurt dışında bozdurma eğilimine girecekler
dir. 

Turizm gelirlerinde devalüasyondan sonra 
heklenen artış ise mümkün değildir. Zira kısa 
süre içerisinde iç fiyatların hızla yükselmesi 
bir yana, 'turist çekmenin şartları başkadır. 
Şartlar gerçekleşmedikçe ve geçerli tedbirler 
alınmadıkça Ibu gelirlerde de artış beklemek 
normal değildir. 

iSaym ıMilletvekilleri; kısaca izah ettiğim 
nedenlerle devalüasyon kararları için göste
rilen gerekçelerin tutarsızlığını anlatmaya ça
lıştım. Görünüyor ki, devalüasyon kararı 
suni Ibir tedbirdir. Ne ekonominin ne de top
lum hayatımızın yararına olmamıştır. Devalü
asyon kararı alındıktan sonra Hükümetçe 
denmiştir iki; fiilî durumu hukukî durum 
haline getirdik. Yani gerçekte dolar kara-
'borsada 15 lira üzerinden muamele görüyordu, 
markın karaborsa fiyatı da resmî kurun çok 
üstünde idi; bu yüzden (bir kısırm dövize, ör
neğin işçi dövizine, dış seyahatte verilen dö
vizlere, (hattâ turist dövizlerine farklı kur 
tatbik edilmekte idi, deniyor. Biz, diyorlar, 
bu fiilî durumu hukukî durum haline getirdik, 
gerçeği kalbul ettik itirafında (bulunuyorlar. 

Gerçekten durum böyle idi ise - ki, bi
zim kanımız da budur, gerçek durum böyle 
idi - ekonomide istikran temin etmek, tarım
da ve sanayide plân hedeflerine ulaşmak, üre-
timiiı artırmak ve ciddî 'tasarrufa başvurarak 
tedbirler almakla ıbu kur farklarının azaltıl
ması mümkün idi kanısındayız. 

Enflâsyonist ekonomik politikadan vazge
çerek, denk bütçeler getirecek kur farkla

rını ortadan kaldırmak mümkün idi kanısın
dayız. 

Yeraltı ve yerüstü servetlerinin sömürül
mesi önlenerek, temel sanayi tesislerini kura
rak paramızın değerini artırmak mümkün 
idi. 

insan ve toprak ilişkilerine, Anayasanın ön
gördüğü toprak reformunu yaparak, tarımda 
daha âldil ve daha verimli sonuçlar alarak 
kalkınmamızı sağlam temeller üzerinde başar
mak mümkün idi1. 

Ekonomik ve sosyal politikayı günlük po
litikanın önüne alarak ve iktidarda kalabil
mek için yapılan israflardan kaçınarak Türk 
paracının değerini korumak mümkün idi. 

Sayın (Süleyman Demire! hükümetlerinin, 
döviz kurlarında fiilî durumu hukukîleştirdik 
şeklindeki hazin itirazları bir gerçeği daha 
ortaya çıkarır; ikinci Beş Yıllık Plânın, ön
gördüğü gelir artışına göre 1970 yılında Tür
kiye'de fert başına düşen millî gelir 220 do
lara ulaşacaktı. Hükümet doları dokuz lira
dan 15 liraya çıkararak paramızın gerçek de* 
gerini hukukileşltirdiğini itiraf ettiğine göre, 
§u hâzin sonucu kabul etmek zorunda kalması 
lâzımdır. 

Dünyada geri kalmış ülkeler arasında 1965 
yılında Türkiye 55 nci sırayı işigal ediyordu; 
1970 yılında ise Türkiye'nin bu sırası 80 nettik 
olmuştur. 

Millî gelirimizi dolar değeri üzerinden nü
fusumuza bölünce fert başına 195 dolar düşmek
tedir ve bu 195 dolarla 80 nci sırayı işgal et
mekteyiz. Bu igerçek hazindir. «Müreffeh Türki-
ya» sloganları iflâs etmiştir. «Kalkman büyük 
Türkiye'yi yaratıyoruz» Is'ööü çalımdan listede Ibir-
şey değildir. Gösterişçi ve israfçı bir ekonomik 
politikanın sonucu başka 'türlü olamazdı. 

Devrimci atılımları göze alamayan, temel 
yatırımları yapamayan 've Iğünlük politikayı 
ekonomik politikanın lüzerine içıtearan ibir ik
tidar, boizuk düzeni değiştiremez, sosyal adale
ti sağlayamaz <ve sosyal güvenliğe kavuştura-
maz. 1970 yılında 'Türkiye'de fert başına düşe
cek 320 dolar yerine 195 dolar düşmesi, gelir 
dağılımındaki 'büyük adaletsizlikler İbir yana, 
b'&3 yıllık Adalet partisi iktidarının ©konomik 
polit.'rıasının bir sonucudur İki, şahsen bizim ka
nımıza göre Adalet Partisi, «Türkiye'nin fiilî 
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durumunu hukukileştirdik. Eskiden doların 9 
liradan 'hesaplanması fiili duruma uymuyor, 
'gerçeği aksettirmiyordıı, (gerçeği aksettiren 1!5 
liralık kurdur, diye itirafta bulununca, dolar, 
(ki bütün 'milletler fertlerine düşen Igelirleri (bey
nelmilel literatürde dolar ile ifade ederler, biz 
Türkiye olarak fert 'başına düşen ıgelir^ 15 lira
lık dolar 'üzerinden (hesapladığımızda, 180495 
lira arasında, '1970 'Türkiye'sinde fert başına 
düşen ıgelire sahip lolmuş 'bulunuyoruz. Bu (husus 
her ne kadar başında da yer alıyorsa da, mem
leketin parasının değerini düşürnıekle, birden 
•bire 50 'nci sıradan W inci sıraya ıVnmesi (biraz 
tutarsız bir iddia ise de, biz fiilî durumu hu
kukileştirdik, iddiaları karşısında Türkiyenin 
maruz kalacağı dunumu beyan e'bmek için bu 
misali vermiş Ibulunuyorum. 

Bugün igençler kamplara bölünerek kan akı
tıyorsa, bunun temelinde Ibu ekonomik neden 
yatmaktadır. 'Toplumumuzda huzursuzluk, gü
vensizlik varsa, hergün 'bir igrev ile direni»} ile Ve 
boykot ile karşı karşıya isek, bunun temelinde 
ekonomik nedenler vardır. Teknolojik çağda 
gösterişli yatırımlara, çalımlı israflara başvuran 
ve emperyalistlerin sömürülerine $bgüs gereme-
yen (hükümetlerden başka türlü sonuç alınamaz. 

Sayın (Milletvekilleri; Sayın Maliye Bakanı 
Mesut Erez bir basın toplantısında;» «Devalü
asyon, davul zurna ile gelmez.» buyurmuşlardı. 
Doğrudur; yapılacak bir devalüasyonun önce
den duyurulması korkunç vurgunlar vurulması
na sebep olur. Bizatihi devalüasyonun (bünye
sinde var olan adaletsizlik, haberin önceden 
duyulmasıyla besap edilemeyecek büyüklükte 
gasp lolaylarma sebep 'olur. 'Sayın Erez'in dürüst 
düşüncesine rağmen, karar; çok önceden kulak
lara fısıldanmış, yakınlara, iş çevrelerine duyu
rulmuştur, iddiası vardır. Kararın 4 Ağustosta 
alındığı ve dışarıya sızdırıldığı söylenmekte, 
yazılmaktadır. İBir Cumhuriyet altınının karar
dan 'evvel 106 Tl. iken, kararın ilânı ile 145 Tl. 
na çıkmasını düşünürseniz, vurulacak vurgunla
rın büyüklüğünü kolaylıkla kavrarsınız. 

Konya Milletvekili sayın İrfan Baran'ın 
önergesindeki iddiaların ciddiliği üzerinde, de
valüasyon kararından bu yana kamu oyu dik
katle durmaktadır. Devalüasyon kararı ilân 
edilmeden tfnce basında yer almıştır. Kararın 
ilândan önce dışarı sızdırıldığı yaygın kanaat 

halindedir. Devalüasyon oranı çok büyüktür ve 
kararın tabiatımda, aslında büyük adaletsizlik
ler vardır. Bir de böyle bir kararın ilânından 
önce yakınlara ve büyük iş çevrelerine sızdırıl
mış olması ihtimali çok korkunçtur. Karardan 
sonra cereyan eden olaylar bu konuya daha da 
kuvvet kazandırmıştır. Kararla birlikte yapılan 
zamların sızdırılmış olması büyük gasplara yol 
açmıştır. Banka kredilerindeki olağanüstü ar
tışlar, dövizlerindeki muameleler şüpheleri 
haklı çıkarmaktadır. Mığırdıç Şellefyan ola
yı buna benzer olaylar ortadadır. Para 
değerimizin 2/3 oranında düşürülme kara
rından hemen önce gümrüklerden geniş 
ölçüde ithal mallarının çekilmekte olduğu söy
lenmektedir. îhraç mallarının ve zam gören 
sökerin, akaryakıtın 'önceden stok edildiği yazıl
makta, söylenmekte ve bilinmektedir. Bütün 
bunların izahı gerektir. 

Büyük halk yığınlarının, çiftçilerin, işçilerin, 
küçük esnaf ve sanatkârların, dar gıelirli dul
ların, yetimlerin, memurların rızası olmadan, ha
beri olmadan, bir avuç 'vurguncuya soydurulma-
sı şaibesi altında yaşamak mümkün değildir. 
Bunların gün ışığına çıkması lâzımdır. 

Sayın Milletvekilleri; karakteri foabı deva
lüasyonun getirdiği büyük adaletsizlikler yanın
da sayın Süleyman Demirel Hükümetinin bu 
kararı başarıya ulaştıramaJdığı da ortadadır. 
Adalet Partisi Kurultayı sonuçlanıncaya kadar, 
Hükümetin, ifffaJt artışları ve zamlarla nasıl bir 
mücadeleye girdiğini hatırlıyoruz. Hattâ, esna
fı, tüccarı, vurguncu tefeci ve fırsatçı olarak 
halka şikâyet ettiklerini hatırlıyoruz, itha
lâtçıların soygunculuğunu ileri sürerek bir 
kısım ithalâtı Devletin yapacağını, sayın Demi
rel rahatlıkla ilân ediyordu. Zam yapacak sana
yi mensupları ile kapılar ardında pazarlık yapı
lıyor ve yapılan zamlar geri aldırılıyordu. Vali
ler, etiket tatbikatına 'girişiyor, Bakanlar yurt 
sathına dağılıyor ve fiyatların artması önlen
meye çalışılıyordu. 

Bütün bu gayretler, Adalet Partisrı Kurulta
yından sonra durdu. Kurultay korkusu geçmiş 
ve herşey bitmişti. Kurultay sonrası, zamlar 
birbiri ile yarış etti. Kamu sektörü de, 'özel sek
tör de alabildiğine zam yaptılar ve (hâlâ yapma
ya da devam ©diyorlar. Fiyatlar herigün artış 
kaydediyor. ISayın Hükümetin ithalât yapma 
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tehdidi de, İhracat yapma korkutmacası da ya
landı. Şimdi bozuk düzenin piyasası bir korkunç 
(bozukluk içinde kendi haline terkedilmiş (bulu
nuyor. Dolar ve Mark, şimdiden önemli farklar 
yapmaya başladı. Yeni kurlar üzerinden yapı
lan ithalât malları imalâta yeni giriyor, yeniden 
maliyet hesapları yapılacak, daha yüksek fiyat
lar ilân edilecek. 

Sendikalar işçfı ücretlerini lönemli oranda ar
tırma hazırlığı içindedirler. Bütçe açık vermiş
tir. Personel Kanunu tatbika başlanmıştır. 6 mil
yarlık talep artışı biriktirilmiş ve sıkıştırılmış 
ihtiyaçlar halinde piyasaya çıkacaktır. 

Hükümet, malî sıkıntı içerisindedir. Bu yılki 
kalkınma hızı % 4,8 civarında kalmıştır. Yatı
rımlar hızını kaybetmiş ve kalkınma hedefi olan 
% 7 hızı tehlikeye düşmüştür. Bu, üretimin dü
şeceğinin belgesidir. Merkez Bankası yeni ve 
büyük hacimli bankont sürme hazırlığı içindedir. 

Kısacası, fasit daire kurulmuştur. Fiyatla
rın hızla yükselmesi için gerekli şartlar Sayın 
Hükümet tarafından hazırlanmıştır. Hayat pa
halılığı 1971 de çekilmez hal alacaktır. Dışta ve 
içte paramızın değeri hızla düşecek,- dövizde kur 
farkı büyüyecek ve böyle giderse yeni bir deva
lüasyon ihtiyacı, kaçınılmaz halde kapımızı ça
lacaktır. 

Serbest teşebbüs kesiminde yatırımların ya
vaşladığı ve kamu kesimi yatırımlarının güçleş-
tiği izlenmektedir, özel teşebbüs, gerek Ortak 
Pazara girme kararından ve gerekse devalüasyon 
kararından sonra yatırım yapmakta tereddüde 
düşmüştür. Bir kısım müteşebbis, yatırımından 
vaz geçerken, bir kısım müteşebbis beklemeyi 
tercih etmektedir. Devalüasyonun 1971 yılı 
içinde, o yılın şartlarına göre kuracağı denge 
büyük önem kazanmıştır. Özel kesim yatırımla
rının yavaşlamış olması büyük sorumlar yarata
cak ve kalkınma hızını istenmiyen şekilde etki-
liyecektir. Paramızı iflâs masasına yatıranlar, 
şüphesiz günlük politikayı, iktisat politikasının 
üzerine çıkaranlardır. Ekonomimiz iflâs eşiğin
dedir. Sorumlusu Sayın Demirel Hükümetle
ridir. Bu ekonomik ortamdan kurtulmanın ve 
şartları düzeltmenin ıstırap verici bedelleri öde
necektir. Topluma ağır ıstıraplara malolacakfcır. 
Yoksul halkımızın içinde bulundukları sıkıntı
ları ve hayat pahalılığının, işsizliğin doğurdu
ğu ıstırapları unutturacak kadar korkunç top
lum olayları ile karşı karşıyayız. Vatandaş, can 

güvensizliğinden yoksulluğunu unutacak duru
ma düşürülmüştür. Daha acı olanı, Hükümet 
bu toplum olaylarının tertipcisi ve yaratıcısı 
olarak itham edilmektedir. Ekonomik ve sos
yal sorunlar üzerinden kamu oyu dikkatini kanlı 
olaylar üzerine çekme çabası ile suçlandırılmak
tadır. 

Sayın milletvekilleri; suiistimallerin, vur
gunların, yolsuzlukların kamu oyunda tartışıl
masını önlemek için daha tehlikeli olaylar tertip
leniyor ve yaratılmak isteniyorsa, sorumluluk 
daha da ağırlaşır. Bunalımların artmasında de
valüasyon kararının da payı büyüktür. Huzu
run ve istikrarın kurulması lâzımdır. Memleket 
bunun ihtiyacı içindedir. 

C. H. P. Grupu adına konuşmalarımı burada 
bitirirken, grupumuzun oy kullanmakta serbest 
bırakıldığını arz eder, hepinizi saygiyle selâm
larım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Söz, A. P. Meclis Grupu adına 
Sayın Mehmet Ali Oksal'mdır, buyurun efen
dim. 

A. P. GRUPU ADINA MEHMET ALİ OK
SAL (Trabzon) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; önerge gerekçesini dinlemiş bulunan 
değerli arkadaşlarımın dikkatlerinden kaç
madığını sandığım bir noktaya işaret etmek
le maruzatıma başlıyacağım. 

Gerekçe, his yüklü kelimelerle doludur. Bun
lardan bir kaçını huzurunuzda tekrarlamak is
terim: Zalim, meşum,, iflâs, vurgun, sahte, hile, 
göz yaşları, felâket, haraç, gasp, haram gibi söz
leri.. 

Bu üslûbu tartışacak değilim. Yalnız, bu üs
lûbun önergenin esas maksat ve gayesine ışık 
tutan bir nitelikte olduğunu ifade etmekle 
yetineceğim. 

Bu önerge ayrıca tepki hassasiyeti çok 
yüksek bir konuyu, en kritik bir zamanda tar
tışmak istiyor. Hepimizin çok iyi bildiği gibi, 
serbest ekonomi düzeninde piyasa dinamiktir. 
Siyasi konjonktürü yakından izler ve kendisi
ni ona göre ayarlar. Fiyatların hassasiyeti de 
bundan ileri gelir. Piyasanın bu davranışını 
çeşitli fiyat endekslerinde görmek mümkün
dür. Ürkütülen piyasada meydana getirilen 
fiyat furyasının seçim endekslerimizi hava
ya savuracağmı bilmemezlikten gelemeyiz. O 
halde halkımızın geçimini güçleştirecek, do-
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layısiyle ekonomimizde ve toplum hayatımız
da yaralar açacak bir tartışmaya girişmeye 
neden lüzum duyuluyor? Önergenin kapsam ve 
üslûbu kadar, veriliş zamanı da gösteriyor ki, 
hakiki maksat, Demirel Hükümetini devirmek
tir. Ve ne pahasına olursa olsun bu hedefe 
ulaşma gayretini gütmektedir. 

Sayın milletvekilleri; 
MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 

— Önergenin tarihine baktın mı? 
A. P. GRUPU ADINA MEHMET ALİ OK

SAL (Devamla) — Evet. 
Siyasi çatışmayı, millî varlığımızın temel 

ekonomisini kötürüm yapacak bir doza çıkar
mamalıyız. Söz konusu önerge, sanıyoruz ki, 
çok hatalı bir düşünce ile yanlış bir mücadele 
alanı seçmiştir. Zira, bu alandaki tartışmalar 
tahribatını her şeyden önce vatandaşın mutfa
ğında yapacaktır. Bu önergeyi, Türk ekono
misini sarsmaya vesile olacak nitelikte bul
duğumuz için, kınama lüzumunu duyuyoruz. 
Böyle bir uyarmada bulunmayı, siyasi oldu
ğu kadar vicdani bir görev saymaktayız. 

Samimiyetle belirtmeliyiz ki, önergenin gö
rünürdeki maksadı, fiilen ulaşacağı hedefle 
tam bir çelişki halindedir. Sözde enflâsyona 
«dur» diyecek koşulları ararken, hakikatte 
gerçek enflâsyonu kışkırtarak, kamçılıyarak 
kapıdan içeri sokmaya çalışıyor. (A. P. sıra
larından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri; önerge üzerinde daha 
fazla durmadan görüş ve kanaatlerimizin esa
sına geçmeme müsaade buyurun. 

Yüksek malûmunuz olduğu üzere para ve 
fiyat mekanizmaları göründükleri kadar ba
sit ve kolay işliyen nesneler değildirler, ikti
sat ve siyaset bilginleri bunlar hakkında bir 
birlerinden farklı çok şeyler yazmış ve söy
lemişlerdir. Çağımızın iktisadi kalkınma stra
tejileri ise para ve fiyat politikalarına yeni 
yeni önemli görevler vermektedirler. Bir çok 
ülkeler, gelişmemiş veya hareketsiz kaynakla
rını bu politikaların manivela etkileri sayesin
de harekete geçirebilmiş ve gerekli yatırımları 
yapabilmişlerdir. Yatırımların ise kalkınmanın 
temeli olduğu artık herkesin bildiği bir ger
çektir. Bu sebepten dolayı önerge üzerindeki. 
görüş ve kanaatlerimizi Yüce Heyetinize su
narken, devalüasyonu gerektiren nedenlerin çe

kirdeği olan kalkınma çabamız üzerinde kısa
ca duracağım. 

Cumhuriyetimizin kuruluş yıllarından bu 
yana giriştiğimiz kalkınma çabalarında yatı
rımlarımıza kaynak bulmakta daima çok sıkın
tılar çekimsizdir. Aramızda bunun hikâyesini 
yaşıyanlar vardır. Para sorunlarımızın kökleri 
ise Cumhuriyet öncesine dayanır. 1914 te kabul 
edilen kâğıt para rejimi ile birlikte, Türk pa
rası aşınmaya, yani değer kaybına uğramaya 
başlamıştır. 

Kurtuluş Savaşımızın zaferle sona erme
sine rağmen, zaferi takibeden yıllarda Türk 
parası, serbest piyasada senede ortalama yüz
de 5,5 oranında düşmüştür. Son yılları dünya 
krizine saplanan 1920 lerde henüz modern para 
müessese ve politikalarına sahibolma olanak 
ve koşullarından yoksun yeni bir Türkiye 
serbest piyasa rejimi içerisinde yaşadı ve tec
rübe kazandı, nihayet 1930 yılında Türk para
sı lcıymetini Koruma Kanunu çıkarılarak res
mî döviz kuru tesbit edildi. Bir yıl sonra da 
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kurula
rak para ve malî işlerimiz çağdaş anlamda dü
zene sokulmaya başlandı. 

Diğer taraftan kalkınma yatırımlarına dev
letçilik ilkesi altında yeni bir yön verildi, fi
nansman için gereken paranın bir kısmı, halk
tan toplanan Devlet gelirlerinden, diğer kısmı 
da Rusya ve İngiltere gibi dış kaynaklardan alı
nan borç para ile sağlandı ve olumlu adımlar 
atıldı. 

Daha sonra 1940.1arın ilk yarısı harb ekono
misinin baskısı altında geçti, fiyat endeksle
rinin bazan bir yılda yüzde 170 oranlarına çık
tığı bu dönemde millet kemerlerini o derece 
sıkmıştı ki, yatırım harcamalarına ayıracak 
bir kaynak bulmak şöyle dursun, aramaya bile 
takati kalmamıştı. Dünya Ibarışa kavuştuk
tan sonra zamanın Hükümeti de ekonomik poli
tikasını yeni duruma göre ayarlama zorunlu-
ğunu duymuş ve savaş ateşinin dışında kalın
mış olmasına rağmen, 7 Eylül 1946 da Türk 
parasının değerini yüzde 124 oranında düşür-
müştür. 1940 ların ikinci yarısı böylece ekono-
imide kurulmak istenen yeni denge gayretleri 
arasında siyasi hayatımızda başlıayan demokra
tik gelişmeden ve uluslararası ilişkilerin yeni
den düzenlenmesinden doğan ümitlerle geçti. 
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Ancak, gerekli yatırımları yapmaya pek im
kân ve fırsat bulunamadı. Fakat güdümlü eko
nominin fiyatlar üzerindeki etkileri olumlu 
oldu, yani fiyatlar kontrol altında tutuldu. 

1950 lerin ilk yılları ise, yatırım humması
nın ortaya çıktığı dönemdir. Halkımızın ya
şama standardındaki değişmeler keskin hat-
lariyle Ibu devrede belirmeye başlar. Cebine pa
ra giren köyllü yeni tüketim alışkanlıkları ka
zanır ve para ekonomisi köye fiilen girer. Arz 
ve talep ilişkileri îbu suretle daha dinamik bir 
pazara kavuşunca kendi kurallarını iktisadi ha
yatımızda egemen kılmaya Ibaşlar. 1960 lerin 
ikinci yarısında halkımızın artık yüksek bir se
viyeye ulaşan serbestçe ve hızla ilerliyen istek 
ve tüketim temposuna memleketin arz ve üre
tim ıgücü yaklaşamaz olmuştur. Dolayısiyle ye
ni kaynaklara ve bol paraya şiddetle ihtiyaç du
yulmuştur. Bir gerçektir ki, tabiî kaynakları 
gereği kadar geliştirilmemiş ve çağdaş teknolo
jiden yoksun bir ülke kalkınma çabalarında bü
yük 'güçlüklerle karşılaşır. 'Bütçe açıklarına 
Ibüyük ölçüde ve devamlı surette dayanmaksa 
kronik enflâsyonu milletin başına dert yapabi
lir. Yüzde 222 oranındaki 4 Ağustos 1958 deva
lüasyonu, şayet acı îbir hâtıra olarak zihinleri
mizi rahatsız ediyorsa, bunun nedenlerini, yapı^ 
lan operasyonun mahiyetinde değil, fakat bir
likte alınan istikrar tedbirlerinin uygulanması
na fırsat ve zaman bırakılmamasında aramak 
gerekir. (A. P. sıralarından «Ibravo» sesleri, al
kışlar) Bugünkü yüzde '66,6 devalüasyon nisbe-
tindekinden 3 - 3,5 misli fazla /bir orandaki 1958 
devalüasyonu, şayet diğer tamamlayıcı tedbir
lerle birlikte basiret) samimiyet ve cesaretle 
desteklenmiş olsaydı, (belki de iktisadi hayatı
mız siyasi 'bir ilmikle bir noktada düğümlenmi-
yecekti. 

G-elelim 1980 lara; millî gelirimizin artış hı
zının yüzde 1 in altına kadar düşütüğü kısa 'bir 
duraklamadan sonra, geçmişin tecrübelerinden 
ve 'bilginin önderliğinden faydalanılarak iktisa
di hayatimizi devamlı gözlem ve kontrol altın
da yönetmek için plânlı kalkınma dönemine gi
rildi. İtiraf etmeliyiz ki, plân anlayışındaki ek
siklik ve tutumdaki aksaklıklardan, (bir diğer 
deyimle tecrübesizlikten dolayı 1960 ların ilk 
yansı, başanlı (bir plân uygulamasından yoksun 
bırakılmıştır. Bu başarısızlıkta bürokratik ör
güt ve geleneklerimizin ıbüyük payını inkâr ede

meyiz. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânınuzda-
ki reform ve reorganiızasyonlarla ilgili tedîbir-
ler, plânlı dönemin ilk yıllarında gereken itiba
rı maalesef görememişler ve raylarına oturtula
mamışlardır. Bu yüzden kamu sektöründe yatı
rım hedeflerinin gerilerinde kalınmıştır. 

1960 larm ikinci yansı ise özel sektörün 
hamleci bir tutuma kavuşturulmak istendiği ve 
kamu kesimine paralel olarak bulunabilen im
kânlarla üretici kılınmak için gayret sarf edil
diği yıllardır. Ancak bu çabalar pek de kolay 
olmamış, devamlı surette, bilhassa Plânlama 
Teşkilâtı aracılığı ile Devletin özendirici ve ko
ruyucu tedbirler almasını gerektirmiştir. 

Değerli milletvekilleri; yılda 1 milyona yak
laşan hızlı nüfus artışı karşısında istihdam ve 
ücret politikalarına özel (bir surette önem ver
miş bulunan Adalet Partisi hükümetleri, enf-
lâsyonist fiyat artışlannı önlemeye dikkat et
miş, Avrupa Ekonomik Topluluğunun sağladığı 
olanaklan yanında, iç ve dış koşulların ortaya 
çıkardığı fırsatlan da değerlendirerek gerekli 
moneter ve fiskal tedbirleri el altında hazır bu
lundurmuştur. 

Nitekim, son devalüasyon karan enflâsyonist 
baskı altında alınmış (bir karar özelliğinde ol
mayıp, kaynaklarımızı daJha prodüktif sektör
lere kaydıracak ve sektörler arasında daha den
geli bir maliyet ive fiyat strüktürü meydana ge
tirecek niteliktedir. îç ve dış piyasalardaki ser
best rekabet mekanizmalarının yarattığı fiilî 
bir durumu tescil eden böyle bir ayarlama, daha 
ziyade etkili bir kalkınma aracıdır. Alınan de
valüasyon karan, kalkınmada istikrar Ve de
vamlılığı sağlama amacı gütmektedir. Bu mak
satla da bir sistem teşkil eden diğer kararlarla 
birlikte alınmıştır, tsabeltli alınmış bir kararın 
isabetle uygulanmasını önliyecek bir saldınya, 
nereden gelirse gelsin, karşı koymalıyız. (A. P. 
sıralanndan alkışlar) 

Son devalüasyon kararan bilimsel açıdan 
eleştiren tarafsız uzman ve insaflı yazarlar. Hü
kümetimizin doğru bir karar aldığını açıkça 
ifade etmektedirler. 'Kanımız odur ki Hükümet, 
attığı cesur 'adımlardan dolayı tebrik edilmeli 
ve desteklenmelidir. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Bugünkü hükümetin aldığı kararlann kökü
nü, 1958 devalüasyonundan bu yana geçen 12 yıl 
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içinde Demokrat Parti, Millî Birlik, Cumhuriyet 
Halik Partisi, Koalisyon ve Adalet Partisi Hü
kümetlerinin yönetim yıllarında zikzaklar yapa-
ralk devamlı surette yükselen fiyat konjonktörü 
kadar, artık kendi yağı ile kavrulma gücüne 
erişnüa çalbasmda olan uyanık bir Türkiye'de 
aziz milletimizin dışarıya el uzatmadan, güvenle 
yaşama ve kendi kendine büyüme ve gelişme 
gayret ve sıkıntılarına katlanma arzu, idare ve 
cesaretinde aramak lâzımdır. (A. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar.) Bu büyük bir 
adımdır, bu bir silkiniş hamlesidir. Bu, mutla
ka başarıya ulaştırılması gereken hayati bir ka
rardır. 

MUSTAFA 'KAFTAN (Malatya) — Bir ke
re daha alırsınız. 

A. P. GRUPU ADINA MEHMET ALİ OK-
ıSAL (Devamla) — İhtiyacınım mı var beyefen
di? (C H. P. sıralarından gürültüler.) 

MEHMET ALİ OKİSAL (Devamla) — Efen
dim, hazım etmeleri için fırsat veriyorum.( A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Böyle 'bir yaşama kavgasını siyasi yararlan
ma konusu yapmak, yani başarılı bir operasyo
nu ihtilâtlara sürüklemek ileride giderilmesi 
pek güto zarar ve ziyanlara yol açabilir ve aicı 
sonuçlar doğurabilir. Meş'um durum işte asıl 
o zaman meydana çıkar, önergenin siyasi olan 
hakikî hedefine ekonomimizi sarsacak bir yol
dan ulaşmaya girişmek, samimiyetle inanıyoruz 
ki, sorumluluk duygusu olan kimseler için vic
dan sızlatıcı bir davranıştır. 

Devalüasyon kararı ile birlikte alınan tedbir
lerin meyvalarmı toplamak için zaman henüz 
çok erkendir. Bu tedbirlerin ileride sonuç ver
mediklerini görürsek, ortayâ çıkabilecek sorun
lar üzerine o zaman hep beraber ciddiyetle eği
liriz. Biz, Adalet Partisi Meclis Grupu olarak, 
•hiç şüphe edilmesin iki, bu hususta muhalefetten 
önce davranır ve hükümetin murakabesi için 
gereğini yaparız. Fakat §u anda durum çok fark
lıdır. Burada ekonomik kararlar üzerinde yapı
lacak konuşmalar ve bilhassa siyasi nitelikteki 
polemik tartışmalar, hükümetin aldığı tedbirler 
sistemini daha başından yıpratmak ve bozmak
tan başka bir şeye yaramıyacaktır. 

Gerçekten maksat yalnız Hükümeti devir
mek ise, o zaman böyle bir müzakereden doğa
cak zararların bedelini, ona sebebolanlara ödet

mek gerekecektir. Yüce Meclisin bunu işin ba
şından bilmesinde fayda görürüz. 

ISaym Başkan, sayın milletvekilleri; 
ıSözlerime son verirken millî varlık ve bütün

lüğümüzle ilgili iktisadi konulan yalnız siyasi 
çıkarlar değil, aynı zamanda Devlet anlayışı
mız ve Cumhuriyet ilkeleri açısından da değer
lendirme lüzumunu duyuyoruz. IBu önerge, ger
çek bir muhalefetin gerçek inançlarını dile ge
tirmek, bilinçli ve tutarlı bir muhalefet görevi
ni ifa etmek amacı ile verilmiş olsa idi ve mu
halefet sözcülerinin konuşmaları o istikamette 
olsa idi, konu üzerinde, böyle bir hassayiyetle 
durmazdık. Bir muhalefet partisi elbette ki öz
gürlükler rejimi olan demokratik düzende ikti
dar yarışı içinde bütün rekabet fırsatlarını kul
lanmaya çalışacaktır. Buna demokrasiye olan 
inancımızdan dolayı saygımız vardır. Ancak, 
iktidar yarışmasında üzerinde birleşmemiz zo
runlu olan ortak ve en önemli bir noktayı unut
mamak kayıt ve şartiyle. O da; kamu oyuna 
mal olmuş siyasi inançlarımızın samimiyetinden' 
sapmamak kayıt ve şartiyle/ 

Meselâ; bir hafta önce burada Atatürk Cum
huriyetinin Parlâmentosunda, üstünde «Hâkimi
yet kayıtsız şartsız milletindir.» yazılı bu kür
süye, millî iradeyi 33 yıl baskı altında tutup ez
meye çalışmış müstebit bir kızıl sultanı» cennet-
mekân» diye pervasızca överek anan biri çıkı
yor, para ekonomisinin temelindeki faizi red
dederek, bilim kurallarını gizli maksatlarına ba
samak yapmak için çiğniyor. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar.) Karanlık, geri ve sö
mürücü bir Ortaçağ düzenini yeniden kurmak 
için Türkiye'nin ileri doğru atılan adımlarına1 

çelme takıyor ve nihayet her hali ile Mustafa 
Kemal'e meydan okurcasına teokratik Devlet 
düzeninin özlemini dile getiriyor ve siz, Ata
türk üzerinde tekel kurma çabasındaki Cumhu
riyet Halk Partisinin sayın üyeleri, bu kimseyi, 
Hükümete karşı konuştu diye alkışlıyor ve ha
raretle tebrik ediyorsunuz. (A. P. sıralarından 
alkışlar, C H. P. sıralarından şiddetli gürültü
ler.^ 

ORHAN VURAL (Ordu) — Ayıp, ayıp, çok 
ayıp, çok ayıp. Bu şekilde polemik yapılmaz. 
Devletin 200 bin lirasını yedin sen, hesabını ver. 
Yalan söyleme, haysiyetsiz adam. Perşembeye 
yedirdiğin 200 bin liranın hesabını ver. 
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A. P. GRUPU ADINA MEHMET ALİ OK
SAL (Devamla) — Arkadaşlarınıza söyleyin, 
arkadaşlarınıza söyleyin bunu. (O. H. P. ısıralai-
rindan şiddetli gürültüler.) 

(Bu durum karşısında... (iŞiddetli gürültüler.) 
Sayın Başkanım, ıSayın Başkanım, Sayın 'Baş
kanım, ciddiyetten uzaklaştırmaya çalışan ses
ler olabilir. Fakat Yüce Meclisin vicdanı (buna 
şahidoluyor. 

ORHAN VURAL (Ordu) — Perşembe'ye 
peşkeş çektiğin 200 bin liranın hesabını ver sen, 

MEHMET ALİ OKSAL (Devamla) — Sa
yın milletvekili her şeyin hesabını verdik ve ve
receğiz. 

ORHAN VURAL (Ordu) — Veremezsin, onu 
veremezsin işte. 

MEHMET ALİ OKSAL (Devamla) — Fakat 
siz hesap verecek durumda değilsiniz. (C. H. P. 
sıralarından gürültüler) 

Bu durum karşısında üzülerek soruyorum; 
nerede cumhuriyetçiliğiniz, nerede inkilâpçılı-
ğmız, daiha doğrusu nerede Atatürk'e inançları
nız? 

MUSTAFA KAFTAN (Malatya) — Devalü
asyonlara bunların ne ilgisi var? 

MEHMET ALİ OKSAL (Devamla) — Geli
niz, Demirel Hükümetini düşürmede aynlsak 
bile, Türk halkını düşünmede birleşelim. Yoksa, 
bu tür önergeleri verenlerinize, nerede halkçılı
ğınız, diye sorarız yine. 

Saygılarımı sunarım. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

NECDET UĞUR (istanbul) — ISayın Baş
kan... 

BAŞKAN — Sayın Uğur, buyurunuz efen
dim. 

NECDET UĞUR (İstanbul) — ISayın Baş
kan önerge üzerinde konuşan hatip, konuşması
nın sonunda Cumhuriyet Halk Partisi Grupuna 
alenen sataşmıştır, söz işitiyorum. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş-" 
ikan, müzakerelerin sürekliliği vardır. Araya gi
rilmez. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım; Adalet 
Partisi Millet Meclisi Grupu adına konuşan Sa
yın Mehmet Ali Oksal'm, Cumhuriyet Halk Par
tisi Grupuna, sözlerinin sonunda sataştığı iddia-
siyle 'Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına söz 
istenmektedir. Başkanlığımız böyle bir sataşma

nın vâki olduğu inancındadır. (A. P. sıraların
dan gürültüler.) Ve Sayın Uğur'a söz verilecek
tir. 

Buyurun Sayın Uğur. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Saym Başkan. 

gensoruda araya girilmez. 
İKEMAL BAĞCIOĞLU (Çanakkale) — iSöz, 

gensorunun sonunda verilir. Yeni bir usul itti
haz ediyorsunuz Sayın Başkan. 

C.H.P. GRUPU ADINA NECDET UĞUR 
(İstanbul) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rını, 

ISaitaşima olduğu zamaın, Meclisteki gelenek, 
sataşılanlara hemen söz verilmez, gensorunun 
müzakeresi sırasında bu olmaz, diye istisnai bir 
hüküm yoktur efendim. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Çanakkale) — Yok
tur böyle bir usul. 

NECDET UĞUR (Devamla) — Yoktur, kar
şılıklı konuşımıyalım. istisnai hükmü lütfen 
gösteriniz efendim. 

Değerli arkadaşlar, 
Bur alda konuşan hatip, konu bir devalüasyon 

liken, buna cevap vermesi gerekirken, bir başka 
oturumda keınldi partisini tenkideden bir başka 
partin?^ sözcüsünün burada kullandığı bâzı 
ibarelerin, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu ta
rafından taisvibedildiğinıi beyan etti. Bu, yalan
dır. Bu, büyük yalandır. (A.P. sıralarından gü
rültüler) 

FAHRÎ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Sonunda 
alkışladınız. 

C H P . GRUPU ADINA NECDET UĞUR 
(Devamla) — Efeındim, müsaade buyurun, mü
saade buyurun. Hatip, burada konuşan zat, Or
tak Pazar hakkında konuştu. Orltak Pazar hak
kında bâzı mütalâalar serdetti. Bu mütalâaların 
Halk Partisi Grupu tarafından paylaşılan yan
lan vardı, paylaşılmıyan yanlan vardı. Yalnız, 
«cennetmekân dediği o zat» kısmı değil. Ortak 
Pazar hakkında söyledikleriınin de Halk Partisi 
tarafından paylaşılmıyan yanlan varidi. Payla
şılmıyan yamlarına Halk Partisi katılmadı. Pay
laşılan yanlarına listiyen arkadaşlanmız tasvip
lerini belirttiler, bu da Mecliste olagelen nor
mal bir gelenektir. 

Asıl konumuza gelince : Burada bir hatip 
çıkacak, diyecek ki, «ey Halk Partisi, bu cen
netmekân olan adamı sen tuttun» diyecek ve 
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bu yüzden de Cumhuriyet Halk Partisi bu cen-
netaıekânı tutmuş olacak... Böyle bir hitabet 
'heyecanı ile söylenmiş lâflarla bütün mazisi 
belli, bu yüzdem hiçbirinizin göze alamadığı teh
likeleri seçmen karşısında, ısandıık başımda almış 
bir partiyi itham edeceksiniiz ve bu da tutacak. 
Böyle şeyleri kapatalım. Eğer, bu mevzu açı
lırca sayın arkadaşlar, bizim söyliyeceklerimiz 
çak sözler var. Lâikliği getiririz buraya,, bunun 
kumlusundan beri Atatürk'ün adım. anmaya 
dilleriniz daha yerii alıştı. (A.P. sıralarından 
şiddetli gürültüler) O da Atatürk'ün sadece şek
lî olarak adını anıyorsunuz. Hani devrimcilik 
'ilkesi? Haini devrimcilik ilkesi?... (A.P. sırala
rından şiddetli gürültüler) Hani Atatürk'ün il
kelerinin gerçekleştirilmesi? 

ZEKİYE GÜLSEN (Çanakkale) — Hayır, 
hayır, sen benim kadar Atatürkçü olamazsın. 

NECDET UĞUR (Devamla) — Hanımefen
di 'oturun lütfen. Atatürk'ü benimsemek demek, 
«Atatürkçüyüm» demekle olmaz. Atatürkü be
nimsemek demek, Atatürk'ün bu memleket için 
öngördüğü devrimler uğruna, seçimi kaybetmek 
paJhasıma savaşmakla olur. Atatürkü benimse
mek demek onun en önemli emaneti olan lâik
lik ilkesine bütün gönlü ile bağlı olmakla, se
çim endişesine kapılmadan savunmalkla olur. 
Temenni ederiz ki, bunu burada söyliyen ar
kadaşımız bu lâfların gereğini de önümüzdeki 
devre içinde yaparlar. Bir yıldan beri Adalet 
ParitM Grupunda lâiklik konusunda iyi bir is
tidat görüyoruz. Çünkü ıstırap çekmeye başla
dılar, daha da 'çekeceksiniz bu İstırabı. Bu istida
dınızdan sadece meminıunluk duyuyoruz, mutlu
luk duyuyoruz, kmamıtyacağız, beraberiz. Her 
«cennetmeıkân» lâfının karşısına beraber çıkma
ya balkınız. (Sağlam müttefikleriniz burasıdır. 
Böyle birtakım, bir cümlelik lâflarla, kırk yıl
lık âbideleşmiş emeğim üzerine leke sürülemez. 

'Saygılarımla. (C.H.P. sıralarından alkışlar) 

MUSA DOĞAN (Kars) — Atatürk'ün re
simlerini paralardan çıkartan sizlersiniz, Böyle 
Atatürk sevgisi olmaz... 

BAŞKAN — Bakanlar Kurulu adına söz Sa
yın Maliye Bakanının. Buyurun Sayın Bakan. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah-
ya) — Muhterem Başkan, muhterem milletvekil
leri ; değerli arkadaşlarım, gensorunun mevzu-

I unu teşkil eden 10 Ağustos ekonomik kararları
na, devalüasyon kararlarına değinmeden önce, 

I müsamahanıza sığınarak bir hususu belirtmek 
istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, 
Türkiye'de çok partili hayat 1946 yılında 

I başlamıştır. 1946 yılından itibaren Türkiye'de 
çok partili hayatın geçirdiği safhalara bakacak 
olursak gayet ilginç durumlarla karşılaşılır. 

Bu konu ile ilgili sözlerimi uzun sürdürmü-
I yeceğim. Biraz önce Bütçe Komisyonunda da 
I aynı konuya çeşitli hatiplerin sözleri dolayısiyle 
I temas ettim. Türkiye'de siyasi teşekküllerin, 
I her ne pahasına olursa olsun, demokratik müca-
I delede birbirlerini mutlaka yıpratmaları lâzım-
I gelir noktasından hareket ederek bu mücade-
I leyi sürdürmeleri Türkiye'nin demokratik hayatı 
I için, Türkiye'nin açık rejimi için zararlı olmuş-
I tur ve zararlı olmakta devam etmektedir. 

I Muhterem arkadaşlarımızın, parti farkı gö-
I zetmeksizin, bu konu ürerinde teemmül etmele-
I rini ve açık rejime mutlaka sahip çıkmalarını 

istirham ediyorum. 
I Muhterem arkadaşlar, 

Devalüasyon bir ekonominin en, güç alınan 
kararlarından birisidir, en çetin muamelelerin-

I den birisidir. Türkiye 1946 da bir devalüasyon 
I yapmıştır. 1958 de ve 1958 muamelelerini tescil 
k eden 1961 de bir devalüasyon yapmıştır. Bir de 
I 10 Ağustas 1970 de para ayarlaması, devalüas-
I yon kararları almıştır. 
I Muhterem arkadaşlar, 

Devalüasyonun lehinde - aleyhinde uzun 
I boylu konuşmak kanaatimce zaittir. Bir nokta-
I da birleşmek gerekir. Bir memleketin ekonomi-
I sinin şartları devalüasyon yapılmasını icabetti-

riyorsa, devalüasyon yapılır ve Türkiye ilk de-
I valüasyon yapan memleket olmadığı gibi, son 
I devalüasyon yapan memleket de değildir. Bina-
I enaleyh, devalüasyon gayet kötüdür, millî re-
I fahın düşürülmesidir tarzındaki idialar, hattâ 
I bunu vatan ihanetine kadar götüren şekildeki 
I iddialar serd edildiği görülmüştür. Bunların 
I hakikatle hiçbir ilgisi yoktur ve olmamak gere-
I kir. 

Muhterem arkadaşlar, acaba Türlüye bu ka
rarı aldıda başka memleketler hiç mi böyle bir 

I karar almadı? Ekonomisi Türkiye'ye nazaran 
I daha güçlü, teknolojisi daha ileri memleketlerde 
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böyle ekonomik kararlar, devalüasyon kararları 
hiç alınmıyor mu tarzında bir sual zihinlerinize 
gelmiştir ve Bütçe Komisyonunda birçok üyenin 
zihnine böyle sualler gelmiş ve bu sualler sorul
muştur. 

Huzurunuza Bütçe Komisyonununda 4 saat 
müddetle bir konuşma yapmış geliyorum. O ko-
ruşmaîarm tesiri altında da kaldığım için on
lardan bahsediyorum. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi ben si^e hangi 
devletlerin hangi tarihlerde devalüasyon yap
tığın? kısaca arz edivereceğim : 

Fransa'da 1946 yılında 1 dolar 119 franktı. 
1948 le 1958 seneleri arasında serbest bırakıl
mıştı. 1958 de Fransa'da bir devalüasyon yapıl
mıştır. 1958 de bir dolar 493 frank olmuştur. 
% 314 nisbetinde yapılan bir devalüasyondur. 
Nouveau Frankla ifadesi bunun 4.937 frank. 

Fransa 18 . 1 . 1969 tarihinde bir devalüas
yon daha yapmıştır. 1 dolar 4,937 den, 5.554 e 
çıkmıştır. Bunun da nisbeti % 11,5 civarında
dır. 

Danimarka : 1 Danimarka kuronu 1 dolar 
479 iken 1946 da, 1949 da 1 dolar 690 şeklinde 
bir devalüasyon yapılmıştır. Nisbeti bunun 
% 44 tür. 21 . 11 . 1967 de bir defa daha ya
pılmıştır ve - kuron 690 dan 750 ye çıkmıştır. 

ingiltere'de 18 . 12 . 1946 da 1 dolar paunt 
olarak 248 paunt idi. 1949 da İngiltere'de % 43,9 
oranında bir devalüasyon yapılmıştır ve 357 
paunt 1 dolar olmuştur. 

1967 yılında İngiltere'de % 16,5 nisbetinde 
bir devalüasyon daha yapılmıştır ve 416 paunt 
1 dolar olmuştur. 

Bütçe Komisyonunda özellikle sordular; «İs
rail gibi ekonomisi güçlü devlet hiç devalüas
yon yapıyor mu?» dediler. Orada arz ettim, bu
rada da arz ediyorum. 1957 de 1 dolar 1.8 paunt-
tu. 1962 de israil % 66,7 oranında bir devalüas
yon yapmıştır ve 3 paunt 1 dolar olmuştur. 
1967 de 3,5 paunt bir dolar olmuştur, % 16,6 
oranında bir devalüasyon yapmıştır. 

Şimdi bu izahatım* birçok ekonomisi güçlü 
memleketlerde de devalüasyonun müracaat edi
len bir operasyon olduğunu açıkça gösteriyor, 
Şu halde Türkiye'de 10 Ağustos tarihinde yapı
lan ameliyenin yersiz ve lüzumsuz olduğunu 
gerçek mutalara dayanarak iddia etmek müm
kün değildir, ilk bakışta böyle bir iddiada bu

lunmak hem mümkün değildir, hem de bulunu
lursa ciddî olmaz. 

Devalüasyon nedir? Bu işin nazariyatında 
devalüasyonu kıymetin düşürülmesi, budanması 
şeklinde tarif edenler vardır. Keynes, (Bu tari
fe dikkat buyurmanızı istirham ediyorum muh
terem arkadaşlar) «Paranın kıymetinin evvel
ki değeri nazara alınmaksızın, evvelki kanuni 
değeri nazarı itibara alınmaksızın, zait değerine 
yakın bir seviyede tesbit edilmesidir,» diyor. 
Şimdi bu tarif üzerinde biraz durmak lâzımge-
lir. Bunu, gerek önerge sahibi arkadaşımız, ge
rekse diğer konuşmacı arkadaşlarımız % 66 nis
beti çok yüksektir tarzında ifade ettikleri için 
söylüyorum. 1958 devalüasyonu çok daha yük
sek nisbetteydi. Gerçek nisbeti bu devalüasyo
nun % 66 değildir. Çok daha düşüktür. 

Muhterem, arkadaşlar, 
Dolar 9 liradan serbest olarak, fiilî olarak 

bir muamele yapmak mümkün müydü? Sadece 
ithalâtçıya verilen dolar 9 liradan veriliyordu. 
ihracatçının doları 9 liradan değerlendiriliyor
du. Onun haricinde Türkiye'de 9 lira dolar ra
yici fiilî rayiç olmaktan çıkmıştı. 

Bu konuda şunu arz etmek istiyorum; bir 
memleketin parası kambiyo kuru itibariyle ya 
eksik değerlendirilmiştir, ya doğru değerlendi
rilmiştir veya fazla değerlendirilmiştir. Eksik 
değerlendirilmişse şu demektir : 1 dolar almak 
için resmî rayiç, kambiyo rayici 9 diye tesbit 
etmişiniz partiyi. Eğer 9 lira verdiğiniz zaman 
1,10; 1,20; 1,5 tarzında dolar alabiliyorsanız ku
runuz eksik değerlendirilmiş demektir. Tam 9 
lira verip 1 dolar alıyorsanız kurunuz doğru 
değerlendirilmiş demektir. 

Birinci hal, ödemeler dengesi devamlı suret
te fazla veren memleketler için varittir. Alman
ya'nın durumu böyleydi. Markın durumu böy
leydi ve bu sebeple revalüve edilmiştir. 

ikinci hal, paraları konvertibl olan devlet
lerin paraları böyledir, dolar böyledir, pek az 
fark ediyor. Üçüncü hal de, fazla değerlendiril
miş kambiyo kuru halidir. Türkiye'deki durum 
bu idi. 

Bu şu demektir; 9 lira verdiğiniz zaman 1 
dolar alamazsınız. 12 lira verip 1 dolar alırsı
nız; işçi dövizlerinde olduğu gibi. 13,5 lira ve
rirsiniz 1 dolar alırsınız; seyahat dövizlerinde 
olduğu gibi. Daha fazla miktar verirseniz, 14 lira 
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verirsiniz, 14,5 lira verirsiniz, bir dolar alır
sınız; fiilî rayiç üzerinden muamele gören do
larda oldttğu gibi. Şu halde Türkiye'nin 10 
Ağustos 1970 öncesinde parası fazla değerlendi
rilmiş bulunuyordu. 

Muhterem arkadaşlar, parası fazla değerlen
dirilmiş memleketlerde bunun akislerini görmek 
mümkündür. Evvelâ parası fazla değerlendiril-
mişse ne olur? Resmî kanallar haricinde döviz 
muameleleri cereyan eder, kambiyo kaçakçılığı 
cereyan eder ve bunun etrafında birçok spekü
latif hareketlerde bulunulur. 10 Ağustos önce
sinde bu hal Türkiye'de mevcuttu. Ayrıca itha
lât çok fazla kârlı bir hal alır. 

Muhterem arkadaşlar, anahatları ile arz edi-
iyorum, "vaktinizi fazla almamak için, 12 lira 
Yeri» işçi dövizini alıyorsunuz. 9 liradan ithalâ
t a veriyorsunuz. Tam 9 değil ya, % 25 nisbetin-
de Damga Resmi, ithalât depozitolarına verilem 
faiz ve komisyonlar dolayısiyle, ama ucuza veri
yorsunuz. Eîbettıe ki ithalâtçı kârlı olacaktır 
ve o yüzden, ithalât talepleri fazlalaşacaktır. 
Eğer paranız fazla değerlendirilmişle kambiyo 
kuru bakımımdan, bekliyem transferler artar. 
•îth?.lat talepleri arttığına göre, bekliyeın trans
ferler de artar. Türkiye'de 10 Ağustos öncekin
de Merkez Bankamızda 296 milyon lira tutarın
da ithalât talebi b£Îkleme(kteydi ve bu ithalât 
talepleri icabında 8-10 ay bekliyordu, transfer 
yapılamıyordu, işte bu kabîl arızalar müşahede 
edilmekteydi. 

Şimdi sayın önerga sahibinim ve konuşmacı
ların bir iddiaları var. Diyorlar ki, «takibettiği-
niz ekonomik politika Türk ekonomisini bu du
ruma getirmişti de onun için bu operasyonu 
yapmak 'mecburiyetinde kaldınız.» Bu doğru 
mudur, değil imlidir, kısaca bunu eleştirmek isti
yorum. 

Arkadaşlarımız dediler iki, bütçeleriniz yıl
dan yıla açık veriyordu ve devalüasyona gitme 
'sebeplerinizin başîinda bu gelir. Fiyatlar artmış
tı, devalüasyona gitme sebeplerinizin başımda 
"bu gelir tarzında mütalâalarda bulundular. 

Muhterem arkadaşlar, şunu açıkça tesbit et
mekte fayda vardır. 10 Ağustos tarihinden em
ce Türkiye 1de nispî fiyat istikrarı sağlanmış 
bulunmaktaydı. Binaenaleyh, Türkiye'de bir 
enflâsyon mevcut değildi. Bu sözün sözde kal
maması için şu rakamları arz ediyorum : 

1965 te Türkiye ide fiyatlarda yüzde 8,1 artış 
olmuştur* 1966 da yüzde 4,8 artış olmuştur. 
1967 de yüzde 7,5 artış olmuştur, 1968 de yüzde 
4,6 artış olmuştur, 1969 da yüzde 6 artış olmuş
tur. Bunum vasatisi 6 civarında, 6 nın biraz 
üstünde ölçülebilen bir rakamdır. Şu halde 
Türkiye'de fiyat artışları bu dönemde, 1965 ten 
bu yana istikrarın. sınırlan içerisinde kalmış 
diye hiç kimse Türkiye'de bu dönemde galopan 
bir enflâsyondan bahsedemez ve bâzı konuş
macılarım söylediği gibi, enflâsyonun Türk 
ekonomisi tam ontasındaydı diyemez. Bu, nispî 
fiyat istikrarının açıkça sağlanmış olduğunu 
gösteriyor. 

Peki, bütçe açıkları... Evet, arkadaşlar, çe
şitli konuşmalarımızda ve Devletin resmî do-
kûım.a,nlannda yıldan yıla Türkiye'de kon
solide bütçenim,, genel bütçenin ne miktar açık 
verdiğini zikretaıişizdir. Türkiye'de hiçbir 
şey hiç kimseden gizlentmeımektedir. Devletin 
dokümanlarında her türlü resımî bilgiler, eko
nomik bilgiler, diğer bilgiler yazılmıştır, daha 
geçen gün bütçede sunduk, arkadaşlarımızın 
tetkikine arz olunmuştur. 

Şimdi bu dokümanlardan elde ettiğimiz ra
kam, - ben işin özünü arz etmeye çalışıyorum, 
•sözü uzatmamak için, çünkü bu konuda çok söz 
söylemek mümkündür, - vardığımız netice şu, öz 
olarak : 

Birinci Beş Yıllık Plân devresinde kalkınma 
hızları şöyle oldu : Sırasiyle arz ediyorum yıl
ları. Yüzde 7,7, yüzde 4,9, yüzde 4,5, yüzde 10,3, 
yüzde 6,5. Bunum vasatisi 6,7 dir. Plânın hedef 
olarak aldığı kalkınma hızı yüzde 7. Yüzde 7 ye 
çok yaklaşılmıştır, hattâ ulaşılmış bile demekte 
hata yoktur. Binaenaleyh plân uygulaması bi
rinci beş yıllık dönemde, rakamlara dikkat 
etti iseniz daha ziyade son yıllarda başarı ile 
uygulanmıştır ve Türkiye plânın öngördüğü 
kalıkımıma hedefine ulaşmıştır. 

Şimdi îkinci Beş Yıllık Plân dönemine geçi
yorum. 

îkinci Beş Yıllık Plânın birinci yılında kal
kınma hızı 6,7, ikinci yılında 6,3, Kasım tahmi
nime göre üçüncü yılda yani 1970 senesinde 5,6. 
Bunun da vasatisi 6,2 dir. îkinci Beş Yıllık 
Plân döneminin henüz üç yılı dahi dolmamış
tır, dolmaik üzeredir. Demek ki üç yılında or
talama 6,2 kalkınma hızı elde edilmiştir. 
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Birindi plânın üç yıllık dönemimde bu hız 
5,7 idi. tik üç yılllık denemde Birtiniıci Beş Yıllık 
Plânda 5,7 olan hız, ikinci plânın ilik üç yılında 
6,2 dir. Nasıl Birinci Beş Yıllık dönemde beş 
yılın ımuhassalası itibariyle kallkınıma hm 6,7 ye 
ulaşmış ise, ikinci beş yıllık dönemin beşinci 
yılı da tamamlandığı zaman bu hızın 6,2'nin 
üstüne çıkması, 7'ye ulaşması pekâlâ mümkün
edir. 

Binaenaleyh Türkiye'de plânın kalkınma 
hızı tatbikatında genel hatlariyle, genel olarak 
tasarıya ulaşılmıştır. Şu halde plânın uygu
lamasında başarıya ulaşmışsınız, yüzde 7 kal
kınma hızına 'büyük 'ölçüde yaklaşmışsınız, fi
yatlarda da istikrarı muihafaza etmişsiniz, öyle 
ise niçin devalüasyona gidildi, suali varidi ha
tırdır. Bu noktayı şunun için zikrediyorum: 
«Takibettiğiniz politika sizi bu noktaya getir
di.» deniyor. Şu rakamlar açıkça gösteriyor ki, 
Türk ekonomisinde takibedilen politika de
valüasyon noktasına getirmemiştir. 

Türk ekonomisinin darboğazı muhterem ar
kadaşlar, ödemeler dengesidir ve Türkiye'de 
ödemeler dengesi yıllardan beri kronik şekilde 
artış vermekte devam etmiştir. Bu sebepledir 
ki, Merkez Bankasında transferler birikmiştir. 

Transferlerin 'birikmesi, bir yıl beklemesi 
su demek arkadaşlar: Bir defa ithalâtı pahalı 
yapıyorsunuz. Çünkü yüzde 1O0, yüzde 130, 
yüzde 160 nislbetindeki depozitolar bir yıl müd
detle Merkez Bankasında bekliyor. O depozito
ları bankalardan kredi temin ederek, faiz ko
misyon ödiyerek itlhalatçı temin etmiştir. Bütün 
bunlar ithalâtın maliyetine giriyor, ikincisi, 
fabrikalarınızın hammaddesini temin 'etmekte 
zjorluk çekiyorsunuz. Eğer öyle devam ederse 
fabrikalarınız tam kapasiteyle «çalışamaz hale 
gelecektir; founun mânası "budur. Bir başka mâ
nası, Türkiye'de yatırım yapmak lâzımdır. Kal
kınma hızına ulaşmak için, Türkiye'nin ulaş
mış olduğu ekonomik gelişmeyi devam ettire
bilmek için yatırım yapmak lâzımdır. Yatırım 
yapmak için yatırım ithalâtı yapmak lâzım
dır. Yatırım ithalâtı için de dış tediye vasıta
larına ihtiyacımız vardır, Merkez Bankanızda 
da 296 milyon dolar transfer bekliyor. Şu hal
de 'bu darboğazdan çıkılmadıkça yatırımların 
yavaşlatılması, ekonominin gelişmesinin ya
vaşlatılması gibi !bir noktaya ulaşmış oluyorsu

nuz, işte Türk ekonomisinin gelişmesini devam 
ettirmek için !bu karar alınmıştır. 

Arkadaşlarımızın (bir mütalâası oldu; o 
mütalâaya geçmeden önce bu kararların bir ba
şarısını burada bir defa daha arz etmek isti
yorum. 

Muhterem arkadaşlar, 10 Ağustos tarihin
den bu yana bekliyen 296 milyon transfer ta-
mamiyle eritilmiştir. Ondan başka da yeni ithal 
talepleri de karşılanmıştır. 380 milyon dolar 
transfer edilmiştir ve ithalât ibugün günügü-
r üne yapılır ihale gelmiştir. Hiçbir zaman trans
fer bcklenilrnemektedir. Merkez Bankamız tedi
yelerini zamanında yapar ve ithalât taleplerini 
zamanında karşılar 'hale gelmiştir. 355 milyon 
dolar Ibrüt rezervimiz, 50 milyon dolar net re
zervimiz mevcuttur. Bu operasyonun bir mu
vaffakiyetidir bu arkadaşlar. E, peki böyle 
oldu da ne oldu?. Fabrikalarınızı hammaddesiz 
'bırakmadınız, yatırım ithalâtını temin etmek 
suretiyle yatırımları yapma olanağını elde etti
niz. Onun haricinde piyasada mal bolluğu te
min etmek suretiyle ekonominin istikrarına da 
yardımcı oldunuz. Bunun neticelerinin bu şekil
de değerlendirilmesi iktiza eder. 

Arkadaşlar, Türk ekonomisi içine kapanık, 
dar kalıplar içerisinde, otarşik 'bir ekonomi 
sistemi tarzında artık idare edilemez. Mutlaka 
açık ekonomiye çıkmanız gerekmektedir. Açık 
ekonomiye çıkabilmeniz için de dış ticaret mü
nasebetlerinin matlup seviyeye ulaşması iktiza 
eder. Bu operasyon yapılırken, bu kararlar 
alınırken hiçbir zaman ihracatın derhal büyük 
ölçüde artacağını iddia etmedik; ama bu mu
amele, bu kararlar istikbale dönük kararlardır. 
Eğer devalüasyon kararları, onunla birlikte 
alman ekonomik kararlar Türkiye'de muvaf
fak olursa, Türkiye'nin ödemeler dengesini den
geye getirmek mümkün olacaktır. 

Arkadaşlarımızın, «Türkiye'yi fakirleştir
diniz ve dolar ile fert başına düşen millî gelir 
195 dolara düştü.» tarzında bir mütalâası oldu. 

Muhterem arkadaşlar, bu mukayese kati
yen önemli değildir ve çok şey de ifada etme
mektedir. Bu mukayese, millî gelirin dolar
la ifadesidir, onu ifade ediyor. Aslolan Türk 
lirasıdır. Türk lirası millî gelire bakmak lâ-
zımgelir ve Türk lirasının kıymeti de yüzde 66 
nisbetinde düşmüş de değildir. Böyle kabul 
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etmek de mümkün değildir, biraz sonra ona 
geleceğim. 

Millî gelir rakamları, fert kapital şöyle 
Türkiye'de: 1962 yılında 1 786 lira, 1963 te 
1 994 lira, 1964 te 2 086 lira, 1965 te 2 185 lira, 
1966 da 2 491 lira, 1967 de 2 669 lira, 1968 de 
f2 862 lira, 1969 da 3 130 lira. Bunun eski kur
la ifadesi 348 dolar, yeni kurla ifadesi 208 do
lardır. Bu mukayeseyi 1 dolar 9 liradan 15 li
raya çıktı diye dolar olarak hesabedip der
hal «Türkiye'yi o nisbette fakirleştirdiniz» tar-
.'iîindaki iddiada katiyen isabet yoktur. 

Evvelâ bâzılarının zannettiği gibi, çok kim-
'se gördüm muhterem arkadaşlar, bu operasyon 
;yapıldığı zaman; «Mademki yüzde 66 nisbatinde 
'doîar kuru tesbit edilmiştir, 1 dolar 15 lira ol-
3nuştur, o halde aynı nisbette her şeyin fiya
tının artması lâzımgelir.» tarzında mütalâa be
yan edenler olmuştur. Bu, katiyetle yanlıştır. 
Niçin yanlıştır? Bir defa biraz önce arz ettim. 
Aslında fiilî kur ile mukayese edecek olursanız 
yüzde 66 nisbetinde değil, yüzde 20 - 25 civa
rında bir operasyon yapılmıştır. Esasen daha 
önceden diğeri ekonomide bel'edilmiş bulun
makta idi. 

Saniyen ithalât o nisbette pahalılasacak de-
'ğildir. Bir defa yüzde 25 nisbetinde ithalâtın 
maliyetine giren Damga Resmi Hükümetin al
dığı kararlarla yüzde 10 a indirilmiştir. 

Üçüncü o]arak yüzde 160 a, 170 e varan 
ithalât teminatları yüzde 50 nisbetinde azaltıl
mıştır. 

Dördüncü olarak bekleme müddeti ortadan 
kalkmıştır, faiz ve komisyonlar ortadan kalk
mıştır. Beşinci olarak Türk ithalâtçısı hariçten 
bir mal ithal ederken, hariçteki tüccarın kar
şısına geçip de «Bana yüzde şu kadar fiyat in
dirimi yapacaksın» diyemiyordu. Çünkü bede
lini bir sene sonra ödemek gibi durumlarla 
karşı karşıya idi Şimdi açıkça pazarlık eder 
duruma gelmiştir; yüzde 10, yüzde 20 nisbetin
de, bu malı daha ucuza almak isterim diye pa
zarlık edebilecek güce erişmiştir. 

Binaenaleyh bütün bu unsurları hesaba kat
tığınız zaman Türkiye'de bu operasyonun it
hal mallarına fiyat yükseltmesi bakımından te
sirinin çok düşük olması lâzımgeldiği haki
katini her halde teslim edersiniz. Uzmanlarımı
zın yaptığı hesaplara göre bunun genel fiyat 

endeksindeki tesirinin yüzde 10 civarında olaca
ğı anlaşılmıştır. 

Bu kararlardan sonra Türkiye'de ibiraz ön̂  
ce arz ettiğim psikolojik âmiller ile birçok kim
se sattığı her emtianın fiyatımı artırmak tema
yülü içerisine girmiştir. Burnum karşısına fev
kalâde ciddî olarak çıkılmıştır. 

Arkadaşlar; Türkiye'de fiyat artışlariyle 
mücadelemin yolu, bir MiUı Korunma Kanunu 
devrini beraber yaşadık geliyoruz, kanuni 
tedbir değildir. Biraz önce Bütçe Komisyonun
da da arz ettim; fiyat yükselişleriyle, kanun
larla mücadele edilmez, iktisadım başka kanun
ları vardır, iktisat kanumJıariylıe mücadele et
mek iktiza eder, biz o yolu tercih etmişizdir. 
Bu nedir, dediğiniz zaman, genel olarak ifade
si şu : Toplam talep ile, toplam arz arasındaki 
dengeyi tesis edeceksiniz. Bir mal arandığı 
yerde, istendiği yerde, istendiği zaman, isten
diği miktarda bulunmalıdır. Bunun çaresi bu
dur. 

Arkadaşlarımız dediler İki; «Yurt sathına 
yayıldı bakanHar, Hükümet, işte böyle beyanat 
üstüne beyanat verdi.» Bizim verdiğimiz be
yanatın, söylediğimiz sözlerin özü şudur : 

Suni fiyat artışlariyle ekonomik şekilde mü
cadele edilecektir. iSuni fiyat artışlariyle de 
mücadele edilmiştir. 

Şimdi, ekonomik tarzda mücadele nedir? 
öyle mal vardır ki, Türkiye'de imal edilmekte
dir. Bunun fiyatını ilgilisi istediği şekilde 
artırdığı zaman, bu derhal hesaba kitaba vu
rulmuştur, incelenmiştir, ne niıgbette fiyatının 
artması lâzımgeliyor, o tesbit edilmiştir ve 
kendisine denilmiştir M; bundan fazla ar-
turamıazsımtz. E, ben artıracağım... Buyur ar
tır, denmiştir; sen artırdığın takdirde biz de 
tedbirini alırız. O malı ithal etme cihetine gi
dilmiştir. Bunu görünce, o günlerin gazetele
rinde görmüşüzdür, üç gün önce fiyatlarını 
şu kadar artırdım diyenler, üç gün sonra fi
yatlarını aynı seviyeye indirdiklerini ifade et
mişlerdir. 

Ayrıca, ıbu konuda eski ithalât üzerinden 
imal edilmiş stokların da bir müddet eski fi* 
yatları üzerinden satılması sağlanmıştır. 

«Bütün bunları yaptınız da ekonomide fi
yatları tuttunuz mu?» diye sual sorduğunuz ıza-
man, şunu resmen beyan ediyorum; bütçenin 
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takdim konuşmasında da Bütçe Komisyonumda 
arz ettim, matbuata da intikal etti : 1970 yı
lının toptan eşya fiyatları genel endeksinim 10 
aylık vasatisi 5,4 tür. Ankara geçinme endek
sinde % 11,1; istanbul geçimime endeksimde 
% 7,5 nisbetinde bir artış görülmüştür. Bu 
operasyondan sonra tesbit edilen fiyat artışları 
Ticaret Bakanlığının Konjonktür Dairesinin 
tesbit ettiği fiyat artışları bunlardır. 

Muhterem arkadaşlar; bu operasyonun, bu 
ekonomik kararların muvaffak olması, bâzı 
tedbirlerin üzerinde ciddî şekilde durulmasına 
ve ekonominin çok yakımdan izlenmesine bağ
lıdır. Suni fiyat artışılariyle mücadele asla 
gevşetilmiyecektir. 

«Nasıl tutacaksınız?» diye sual sorduğunuz 
zaman, şunları bilgilerinize arz etmek istiyo
rum : Evvelâ bütçelerin mutlaka demk olması 
iktiza eder. Bu operasyonun muvaffakiyeti için 
devalüasyon sonrasında Türkiye'de fiyatların 
artmaması için bütçelerin mutlaka denk olma
sı icabeder ve açık finansmana gidilmemesi ge
rekir. 

Saniyen, talebin kısılması iktiza eder. Bizati
hi, devalüasyon, talebi kısıcı bir operasyon
dur. Ayrıca vergi tedbirleriyle de talebin ka
sılması mümkündür ve kısıüması da gereklidir. 

Bunun dışında arzın artırılması, üretimin 
artırılması icabeder. Zirai üretimin, sınai üreti
min ve bunlar kâfi derecede artırılamadığı za
man ithalâtın artırılması gerekir. 

Bir de döviz talebiyle, döviz arzının denge-
ds bulunması icabeder 15 lira civarında tuta
bilmeniz için, döviz talebiyle, döviz arzının den
gede olması lâzımgelir. Bunun için de döviz re
zervlerimizin müsait olması gerekir. Kendi im
kanlarınız kâfi gelmiyorsa, ki Türkiye'nin du
rumu öyledir, dış kaynaklardan bu döviz arzını 
besleyici olar akları elde etmeniz gerekir. 

Türkiye'de her şey normal gittiği takdirde, 
önümüzdeki yıllarda döviz sıkıntısı olmıyacak-
tır. Arkadaşlarımız, «1 milyar dolar yanlış çık
tı.» diye beyan etti. Bunun yanlış bir tarafı 
yoktur, yanlış bir tarafı olmadığı da şuradan 
bellidir: 380 milyon dolarlık transfer fiilen do-
lâr ödiyerek, dolar transfer edilerek Ağustos
tan "u yana yapılmış bulunmaktadır. Evvelâ 
vakıalar bu iddiaların sahiplerini tekzlbetmek-
tedir, 

E, niçin sayıp dökmüyorsunuz, nereden ne 
aldınız? 

Muhterem arkadaşlar; Türkiye'nin kendi 
döviz kaynakları,, ihracatında gelişme, işçi dö
vizlerinde gelişme; 140 milyon dolar tahmin ed-
len işçi dövizleri, 1970 yılı sonunda 250 milyon 
dolara ulaşacaktır. Bunların dışında, dış kay
naklardan kredi temin olunmuştur. 1970 yı
lında bu surette Konsorsiyumdan, Para Fonun
dan, EMA'dan ve özel çekme haklarından te
min edilen kredilerin yekûnu 350 milyon do
lardır. Bu, karara bağlandığı için bunu arz edi
yorum; muamelesi bitmiş, kararı tamamlanmış, 
açık, tamam olmuş, bunu arz ediyorum. 

Ama, «1971 ve 1972 yılı için ne elde edecek
siniz, kimlerden ne alacaksınız?», dediğiniz za
man, bunu elde etmenin formaliteleri, diğer dev
letlerin salahiyetli mercileri henüz bunun katî 
olarak formalitesini tamamlamış şekilde karara 
bağlamamış oldukları için, bunu ifade edemi
yorum. Ama şunu söyliyeyim ki; Türkiye'de 
her şeyin normal gittiği takdirde önümüzdeki 
1971 yılında (Ja, 1972 yılında da dış tediye va
sıtaları sıkıntısı çekilmiyecektir. 

Muhterem arkadaşlar; zaman zaman huzu
runuzda şu sözü söylemişimdir: Bâzı konular 
iç politika tartışmalarının dışında tutulmalı
dır. Türkiye'nin dış finansman güçlüklerinin 
halledilmesi için alınacak tedbirler, alınan 
tedbirler, iç finansman güçlüklerinin halledil
mesi için alınmış, alınacak tedbirler iç politika 
tartışmalarının üstünde tutulmalıdır. Çünkü, 
memleketin menfaatleri bunu gerektirmektedir. 
Bâaı hususları çok tartışarak, bundan memle
ket ve vatan menfaatleri zarar görmektedir. 

Bu sözü söyledikten sonra şu konuya geliyo
rum: 

Arkadaşlarımız demişlerdir ki; «Bu karar
lar duyulmuştur, bir çok adam zengin olmuş
tur». Muhterem milletvekilleri, hepiniz hatırlı-
yacaksmız; Türkiye'de 5 seneden beri ve son 
yıllara doğru temposunu hızlandırarak sık sık, 
hemen hemen her gün muayyen fasılalarla de
valüasyon yapıldı, yapılıyor münakaşaları cere
yan etmiştir, cereyan etmektedir, etmekte idi. 
Bana Bütçe Komisyonunda, geçmiş bütçelerin 
müzakereleri sırasında «Devalüasyon yapacak 
mısınız, yapmıyacak mısınız?» diye müteaddit 
defa sorulmuştur. Şu cevabı vermişimdir: «İkide 
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birde devalüasyondan bahsetmekte kamu ya
ran yoktur» demişimdir. Ama, buna rağmen de
valüasyon söylentileri durmamıştır. Bir ar
kadaşımız, «Sayın Başbakan bunu tekzibetti, 
ondan sonra da devalüasyon yapıldı.» dedi. 

Muhterem arkadaşlar, «Evet, devalüasyon 
yapılacak» mı diyecekti Sayın Başbakan? Türki
ye Parlâmentosunda geçen senekL müzakere
ler sırasında, «Kürsüye çık, devalüasyon yapa
cak mısınız, yapmıyacakmısınız, kesin olarak 
açıkla.» diye zorlanmışımdır. Yüksek Senato
da böyle konuşmalar cereyan etmiştir. Sıralar 
arasında »enatör arkadaşlarımı da görüyorum, 
onlar hatırlıyacaklardır. Kaldı ki; dikkat ede
cek olursanız gerek Sayın Başbakan tarafından 
yapılan beyanlara, gerek tarafımdan yapılan 
beyanlara; devalüasyon yapılacağı mânasını 
çıkaracak sözlerden katiyetle hazer edilmiştir 
ve kesinlikle yapılmıyacağı tarzındaki müta
lâalardan da keza, dikkatle kaçınılmıştır. O söz
leri okuyacak olursanız gayet ince bir şekilde 
devalüasyon yapılmıyacağı neticesi çıkıyordu 
o sözlerden. Devalüasyona doğru yaklaşıldıkça 
son beyanları söylüyorum. 

Muhterem arkadaşlar; öyle zannediyorum 
ki, hiçbir parlâmentoda Maliye Bakanı kürsüye 
çıkıp da «devalüasyon yapacak mısın, yapmıya-
cak mısın, bunu açıkla» diye zorlanmamıştır. 
Ama, bizim Parlâmentomuzda, bizim komisyon
larımızda bu sualler sorulmuştur ve bunların 
cevabı istenmiştir. 

Şimdi, böyle bir ortamda, eğer gazeteler, ak
şama sabaha devalüasyon yapılacağını yazmış-
larsa, bundan daha normal bir şey olamaz. 
10 AgTistos tarihinde alınan devalüasyon karar
larının hiçbir resmî merci tarafından, hiçbir 
resmî şahıs tarafından hiç kimseye duyurulma-
mış olduğuna inanıyorum. 

BAŞKAN — Bir saniyenizi istirham edece
ğim sayın Bakan. 

Normal çalışma süremiz dolmuştur. Ancak, 
gündemimizin bu 'maddesiyle ilgili görüşmenin 
bitimine kadar birleşimin devamını öngören 
bir önerge gelmiştir, okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Müzakeresi yapılmakta olan gensorunun bi

timine kadar oturumun devamını arz ve teklif 
ederiz. 

Kars istanbul 
Musa Doğan Naime Tokgöz 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum; 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Gündemimizin bu maddesiyle ilgili görüşme
nin bitimine kadar birleşim devam edecektir. 

Devam buyurun sayın Bakan. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Devam
la) — Muhterem arkadaşlar; bâzı arkadaşları
mızda, iktidar sözcüleri ne söylerlerse söylesin
ler, onlar doğru değildir, tarzında bir kanaat 
vardır. Bu kanaatin olmamasını ve arkadaşları
mızın böyle bir sabit fikre saplanmamasını gayet 
tabiî temenni ederim; ama bu vardır. Onun için 
ben şu devalüasyon konusu ile ilgili olarak, ikti
dar haricinde bâzı kişileri de burada konuştur
mak istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, 14 Ağustos 1970 tari
hinde saat 21.10 da Radyoda devalüasyonla il
gili bir açık oturum oldu. Açık oturuma Profo
sör Doktor Halûk Oilov, Profosör Sadun Aren, 
Doktor Atillâ Sönmez, Doktor Baran Tuncer iş
tirak ettiler. Şu elimdeki not, o açık oturumun 
notudur. Bunların ilerisinde ekseriyeti devalü
asyonu tasvibeder cümleler söylemişlerdir. Ge
çen dönem burada milletvekili olan Profosör Sa
dun Aren'in bir cümlesini burada okuyacağım. 

«Fiyatlar yükselebilir, o halde acaba Hükü
metin almış olduğu yan tedbirler bu bakımdan 
tutarlı mıdır, diye bâr sual sormuştunuz». Diyor 
Sadun Aren. «Bana tutarlı gibi geliyor. Eksik
tir ama tutarlıdır.» İşte Profosör Sadun Aren 
Radyoda açık oturumda bu cümleyi söylemiştir. 

Bir başka profesör, Dr. Atillâ Sönmez şöy
le diyor: «Gerçek şu: doları 9 liradan verdiğimiz 
zaman , bunu ithal eden, bu dolarla ithalât ya
pan zât doları 16 liradan değerlendirerek, 17 li
radan değerlendirerek bir kâr sağlıyor. Diğer 
tarftan ihracatçı, bütün yıl uğaşıp üretimde 
bulunan üreticinin malını ihraç edip karşılığın
da, doların karşılığında sadece 9 lira alıyor. 
Bütün bunlar ayrı ve burada bir rasyonellik 
var..» diyor. Bu cümleyi okumaktan maksadım 
şu: Türkiye'nin 4 Ağustostan önceki dış ticaret 
rejimi, ananevi, zirai ürünlerini, üretim madde
lerini üreten çiftçi aleyhine işler bir duruma 
gelmişti. 1964 yılımdan beri fiyatı yükselmemi^ 
madde vardı; pancar fiyatı 1964 yılından beri 
yükseltilememişti ve artık çiftçi pancar ekemez 
duruma gelmişti. Bütçe Komisyonunda bir çok 
defalar ve Senatodaki konuşmaları sırasında 
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Sayın Ferid Melen bu hususa üstü kapalı, üstü 
açık temas etmiştir ve «Kalkınmanın yükünü 
Türk çiftçisi çeker hale geliyor. Bu hususta dik
katinizi çekiyorum.» deımiştir. Sayın Ferid Me
len «devalüasyon» lâfını çoğu defa ağzına al
maksızın bunları dile getirmeye çalışmıştır. 

Muhterem arkadaşlar, 'hakikaten 10 Ağustos 
öncesinde kalkınmnıaın yülkü Türk çiftçisinin 
omuzlarına binmiş gibi bir durum Msıl olmuş 
bulunuyor idi. Diyeceksiniz ki, «taban fiyatla
rını artırsaydınız...» Muhterem arkadaşlar, ta
ban fiyatlarını artırdığımız zaman, üretim mad
delerinin iç fiyatları yüksek, dış fiyatları ucuz 
bir halegelmesi gibi bir noktaya gelmiş bulu-, 
nurduk. Böyle olduğu zaman, içerde ihraç ürün
lerini yüksek fiyatla alacaksınız, dışarıya ucuz 
fiyatla satacaksınız. Bunun zararı ne olacaktır? 
Zararı Devlet bütçesinden karşılayınız demek 
mümkündür; fakat Devlet bütçesinin bu zarar
lara talhammülü yoktu. Vergi iadeleriyle 1 mil
yara yakın yük almış bulunuyordu, destekleme 
mubayaalarında da böyle bir zarar ile karşılaş
ması Devlet bütçesinin dengesini büsbütün bo
zacak bir durum hâsıl etmekte idi. Binaenaleyh, 
devalüasyon kararları ve onunla birlikte alman 
ekonomik kararlar 'Türk çiftçisinin malını, ürü
nünü değerlendirmek için, o noktadan hareket 
edilerek alınmış kararlardır. Bu söylediklerimi 
sözde bırakmamak için şu rakamları zikrediyo
rum ; 

Destekleme alımlarının mevzuu olan çeşitli 
zirai ürünlerden çekirdeksiz kuru üzümün fi
yatı şöyledir : Eski destekleme fiyatı 227 kuruş
tu, bu kararlardan sonra 270 kuruşa çıkarmak 
mümkün olmuştur. Kuru incir 160 kuruştu, 190 
kuruşa çıkarmak mümkün olmuştur. Kütlü pa
muk 230 kuruştu, 270 kuruşa çıkarmak müm
kün olmuştur. Zeytinyağı 535 kuruştu, 610 ku
ruşa çıkarmak mümkün olmuştur. Antep fıstı
ğı 8 lira idi, 10 liraya çıkarılmıştır, fındık 570 
kuruştan 730 kuruşa çıkarılmıştır, ayçiçeği 150 
kuruştan 170 kuruşa çıkarılmıştır, pancar 14 
kuruştan 20 kuruşa çıkarılmıştır, pirinç 170 ku
ruştan 210 kuruşa çıkarılmıştır. Bu suretle 1970 
yılında çiftçilerin eline 1 milyar 311,5 milyon 
lira fazla bir para geçmiştir. 

CMıterem arkadaşlar, bu fiyatları bulmak, 
bu fiyatları tesbit etmek, ancak o ekonomik 
kararların alınmasından sonra mümkün olmuş

tur. O ekonomik kararlar alınmadan talbaıı fi
yatları tesbit edilmediği için taban fiyatlarının 
tesbitinde gecikme görenler devalüasyonla bu
nun irtibatını kurmuşlardır. Eğer o günlerin 
gazetelerine bakacak olursanız, taban fiyatla
rının ilân edilmemesinin sebebi devalüasyon ka
rarı verilecek de onun içindir denmiştir. Muhte
rem arkadaşlarım, erbabı kalemin, bu işleri tet
kik edenlerin, bu işlerden anlıyanların Türk 
ekonomisinin durumunu, asgari fiyat politikası
nı, taban fiyatlarının, ihracat durumunu, itha
lât durumunu tetkik ederek taban fiyatlarının 
bir müddet, bir kaç gün olsun gecikmesiyle de
valüasyon arasında bir irtibat kurmaları kadar 
tabiî birşey olamaz. Bu haberlerin o günlerde 
gazetelere intikal etmesinin sebeplerinden bi
risi de budur. 

Şimdi çiftçilerimizin ürünlerinin değeri pa
hasına ellerinden alınmasında bu kadar müs
pet sonuçları olan bu kararın bu yönleri 
görülmüyor; «E, niye kur'u 12 lira tesbit et
tiniz, binaenaleyh çiftçiyi mağdur ettiniz.» 
tarzında mütalâalar ileri sürülüyor. Muhte
rem arkadaşlar, onun da bir sebebi vardır; 
genel ekonomik dengenin muhafazası iktiza 
eder. Genel ekonomik dengenin muhafazanı 
için iştira gücünün azaltılması, talebin muay
yen seviyede tutulması gerekir, işte bu en
dişe ile evvelâ 12 liralık kur tesbit edilmiş
tir. Ayrıca 15 liralık dolar ile hesabettiği-
niz zaman, ihracat fazla kârlı olduğu tak
dirde dış piyasada çıkıp da biran önce malı 
paraya tebdil etmek için fiyat kıranlar ola
bilir. O zaman Türkiye'nin döviz rantreleri 
bu muameleden de zarar görebilir diye düşü
nülmüştür; fakat 12 liralik kur 12 lira üze
rinde saJbi.'t kalacak ve o noktada duracak, 
Türkiye'de çift kur sistemi ilâniühaye devam 
ettirilecek diye bir husus da yoktur. Ekono
mideki gerekler ioabettirdiği anda temenni
miz odur ki, kısa zamanda bu fark yedirilerek 
Türkiye'de tek kur sistemine gidilmesi müm
kün olacaktır. 

Bir hususa daha değinerek huzurunuzdan 
ayrılacağım. Arkadaşlarımız dediler ki, şeker 
fiyatları arttı, akaryakıt fiyatları arttı, Hü
kümet fiyat artışlarına öncü oldu. O günle
rin münakaşaları arasında bu konu: da vardır. 
Sabahleyin Bütçe Komisyonunda da aynı şey
leri sordular. 
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Muhterem arkadaşlar, bu kararların mu
vaffakiyeti için ekonominin istikrarı, fiyat is
tikran şarttır. Fiyat istikrarı için de büJt̂  
cenin dengede olması şarttır. 1970 yılı Büt
çesi huzurunuzda görüşülürken dedik ki; «Bu 
'bütçenin varidat tahminleri, finansman kanun-
iannım huzurunuzda görüşüleceğine ve ka
bule mazhar 'olacağına göre yapılmıştır. On
ların gtireceği hasılat da îbu tahminler içeri
sine konulmuştur.» diye ifade etti. E, açık büt
çe bu kararları ademi muvafakiyete götürü
yor; sıhhatli kaynaklardan 'bütçeye varidat 
temin etmek için akaryakıt fiyatlarına o ver
giler konulmuştur. Binaenaleyh, bu ölçüde 
düşündüğümüz zaman ekonomik istikran bo
zucu değil, istikran temin edici yönde anla
şılmak lâzımgelir. 

'Pancar ve şeker fiyatları konusuna gelince; 
muhterem arkadaşlar, (bir mamulün hammad
desine zam yapılınca, hamımadesinin fiyatı 
yükselince o mamulün fiyatının da yükselme
sinin idaha talbiî hiçbir şey olamaz. Pancarın 
fiyatı 14 kuruştan 20 kuruşa çıkarılan 20 ku
ruşluk fiyata göre şeker fiyatının da ayarlan
ması elbe'tteki icabeder. 

«Birçok kimseler bu operasyondan men
faat sağladı» dendi. Muhterem arkadaşlar, bu 
kararlar iyi tetkik edilecek olursa görülür 
ki, transferi yapılmış, fakat mal henüz gel
memiş, bunların 6 liralık farklan istenir, ih
racat yapılmış, henüz döviz gelmemişse ara
daki fark alınır, tarzında maddeler konulmuş
tur. Binaenaleyh mümkün olduğu nisbette hu 
operasyondan sonra hak, iz sağlanacak gibi 
görünen kazançlann önüne geçmeye çalışan 
kararlar alınmıştır. 

Bir konuya daha temas etmek istiyorum. 
Yaygın bir fikir var; deniliyor ki : «Stoklan 

beyan ettirseydiniz. Herkesin elinde eski fi
yattan değerlenmiş eski fiyattan ithal edilmiş, 
eski fiyata göre ilhracedilmek üzere alınmış ne 
varsa onlan beyan ettirseydiniz, ona göre he-
isabını yapsaydınız.» 

Muhterem milletvekilleri, mevzuatımızda 
yalnız şu iki hususta stok beyanına cevaz ve
ren kanuni hükümler vardır : Bunlardan birisi 
akaryakıt vergileri artırıldığı zaman Gider 
Vergisinin bir hükmüne göre stok beyanı alı
nır, ikincisi; şeker fiyatlan artırıldığı zaman 
Stok boyanı alınır. Onun haricinde stok bê -
yan ettirilmesi diye bir muamele yoktur ve 
dünyanın hiçbir yerinde de böyle bir muamele 
yoktur. Devalüasyon karan kimi nerede ya-
kaladıysa orada uygulanır. 

Bu suretle izahatımı tamamlamış, bu ka
rarların mahiyetini arz etmiş bulunuyorum. 
Muhterem Heyetinize saygılanmı sunanm. 
(Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri; Konya 
Milletvekili Sayın irfan Baran'm, Türk pa
rasının devalüe edilmesi ile ilgili gensoru öner
gesinin gündeme alınıp almmıyacağına ilişkin 
görüşmeler burada bitmiştir. Şimdi önergenin 
gündeme alınıp alınmaması konusunu oylan-
nıza arz edeceğim. 

Konya Milletvekili Sayın İrfan Baran'm, 
Türk Parasaının devalüe edilmesi ile ilgili gen
soru önergesinin gündeme alınmasını kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... önergenin günde* 
me alınması kabul edilmemiştir. 

23 Aralık 1970 tarihine raslıyacak olan 
Çarşamba günü saat 15,00 te toplanmak üzere 
birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19,16 

— 361 — 



M. Meclisi B : 24 21 . 12 . 1970 O : 1 

V - SORULAR V 
A — YAZILI SORUL/ 

1. —• Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'vn, bir 
gazetecinin otomobilinin yakılması sebebine dair 
sorusu ve Adalet Bakanı Ziya Önder ve İçişleri 
Bakanı Haldun Menteşeoğlu'nun yazılı cevapları 
(7/18) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Adalet ve İçişleri ba

kanları tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masına tavassutlarınızı rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi İşgüzar 

Sinop Milletvekili 

«Günaydın» Gazetesinde yayınlanan bir ya
zıdan dolayı Sayın Başbakanın davacı olduğu 
gazetecilerden Necdet Onur'un tevkif edilmiş 
olduğu hepimizce bilinmektedir. Açılan dâva 
ile birlikte hemen gazetecinin tutuklanma olayı 
hukukî yönden her vatandaş gibi gazetecinin de 
iddiasının dayanağı olan delillerini toplamasına 
imkân vermemesi ve bu yönden kendini müda
faa hürriyetinden gereği kadar faydalanmama
sı ayrı bir önem taşırsa da asıl önemli olan hu
sus Sayın Başbakan tarafından aleyhinde acı
lan dâva üzerine tutuklu olarak ceza evinde bu
lunan gazeteci Necdet Onur'un otomobilinin 
meçhul kişiler tarafından yakılmış olması, Onur 
ailesinin mal ve can emniyetinin ihlâl edilmesi 
ve ayrıca Günaydın Gazetesinin Ankara Büro
suna gündüz pervasızca ateş açılmasıdır. 

Anayasamızın ve kanunlarımızın teminatı 
altında bulunması icabeden basın hürriyeti, ça
lışma hürriyeti, ferdin can ve mal emniyeti ve 
hürriyeti fiilen bu olaylarla ortadan kaldırıl
maktadır. Bu olay Ankara'da olduğu için ayrı 
bir önem taşımaktadır. Devletin emniyet ve 
zabıta kuvvetlerine milletin güvenini sarsmak
tadır. Adalet Partisi Hükümeti programında 
emniyet ve asayişi tesis edeceğini, fertlerin kor
kusuz yaşıyacağını ifade etmiş, Sayın Başbakan 
tarafından da söylenmiştir. Buna rağmen evin 
önünde bulunan otomobili kundakçılar perva
sızca imha etmekte, yakmakta, basın bürolarına 
ateş açılmakta her devirde çile çekmiş gazeteci
lerin aileleri de tahdidedilmekte, çocukları oku
la dahi gidememektedir. Bu olay hukuk Dev

di CEVAPLAR 
U VE CEVAPLARI 

leti olduğu her fırsatta söylenen Türkiye'de ol
maktadır. Hukuk Devleti isek her suçun faili 
bulunmalı, her ferdin can ve mal emniyeti sağ
lanmalıdır. Herkes korkusuz yaşamalıdır. Bu 
bakımdan : 

1. — Gazeteciler Cemiyeti Üyesi Gazeteci 
Necdet Onur'un özel otomobilinin Bahçelievler'-
deki evinin önünde park etmiş haldeyken meç
hul şahıslar tarafından yakılma ve imha edilme 
sebebi nedir? 

2. — Yayında bulunan bir gazetenin Ankara 
Bürosuna ateş açılmasının mânası nedir, gan-
gesterlik hareketinde bulunanların menşei ve 
cesaret kaynağı nerden gelmektedir? 

3. — Bu olayların suçluları bulunmuş mu
dur, ne gibi takibata geçilmiştir? 

4. — Hiçbir suçu olmıyan Onur ailesinin ve 
çocuğunun, ayrıca Gazeteci Rahmi Tura ailesi
nin can emniyetlerini sağlamak için ne gibi ted
birler alınmıştır, neden, niçin gazeteci aileleri
ne baskı yapılmaktadır? 

T. C. 18 . 12 . 1969 
Adalet Bakanlığı 

Ceza İş. Gn. Müdürlüğü 
iSayı : 50462 

Konu : Sinop Milletve
kili Hilmi işgüzar'ın 
yazılı soru önergesinin 
cevaplandırıldığı Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlü
ğü ifadeli 27 . 11 . 1969 gün ve 215/1142 - 7/18 
sayılı yazılarına. 

Gazeteci Necdet Onur'un arabasının yakıl
ması ve Günaydın Gazetesinin Ankara Bürosu
na ateş edilmesi olayları hakkında, Sinop Mil
letvekili Sayın Hilmi İşgüzar tarafından İçişle
ri Bakanlığına ve Bakanlığımıza yöneltilmiş 
bulunan yazılı soru önergesinin Bakanlığımıza 
taallûk eden kısımları hakkında gerekli bilgi 
aşağıda arz olunmuştur. 

Halen Ankara Basın Toplu Asliye Ceza 
Mahkemesinde görülmekte olan neşren haka
ret suçuna ait dâva sebebiyle, sanık Necdet 
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Onur ve Rahmi Turan'ın 19 . 11 . 1969 tarihin
de tevkiflerine nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi 
tarafından karar verilmiştir. 

Sanık vekilleri tarafından yapılan tevkife 
itiraz talepleri üst mahkemece reddedildikten 
sonra, Basın Toplu Asliye Ceza Mahkemesine 
yapılan tahliye ve 3 ncü Ağır Ceza Mahkeme
sine yapılan tevkife itiraz talepleri de ilgili 
mahkemelerce reddolunarak, mezkûr dâvanın 
duruşması 19 . 12 . 1969 gününe bırakılmış bu
lunmaktadır. 

Önerge'de, vâki tevkif kararının, sanık ta
rafından ileri sürülen iddianın dayanağı olan 
delillerin toplanmasına imkân vermediği ifade 
edilmekte ise de, bu konuda her hangi bir mü
lâhaza serdi, Anayasanın 132 nci maddesi hük
mü muvacehesinde mümkün olmamakla bera
ber, bağımsız yargı organlarınca ittihaz olu
nan kararlara karşı kanun yollarını ve görül
mekte olan dâva zımnında vukubulacak talep
lerin ne şekilde yapılması gerektiğini de, usul 
kanunlarımız açıkça belli etmiştir. 

öte yandan Necdet Onur'a ait Anadol mar
ka otomobilin, 21 . 11 . 1969 günü saat 02 sıra
larında, bulunduğu Bahçelievlerde tiretuvar 
üzerinde yanması olayı üzerine, Cumhuriyet 
Savcılığınca derhal soruşturmaya tevessül olun
duğu, mahallen gerekli bilirkişi incelemesinin 
yapılıp, otomobilin dıştan benzin gibi kolay par
layan bir madde dökülerek tutuşturulduğu ve 
bu maddenin aleviyle eriyen fiberglasın, kapor
ta bünyesindeki polyesteri de tutuşturarak, 
olayın vukua geldiğinin bilirkişilerce beyan 
edildiği, fail veya faillerin tesbiti zımnında za
bıtaya gerekli talimatın verilerek, halen bu 
konudaki soruşturmaya devam olunduğu; ay
rıca Günaydın Gazetesi Ankara Bürosuna ateş 
edildiği yolunda vâki telefon ihbarı üzerine ola
ya derhal nöbetçi Cumhuriyet Savcı Yardımcısı 
tarafından el konularak vaka mahalline gidil
diği, gerekli tetkikat ve bilirkişi incelemesinin 
yapılıp, bilgileri olabilecek kimselerin beyanla
rına başvurulduğu ve bu olayın da suç failleri
nin tesbiti için zabıtaya yazılarak, soruşturma
nın devam etmekte bulunduğu, Ankara Cum-
huriyet Savcılığının iş'arından anlaşılmıştır. 

Halen yürütülmekte olan soruşturmalar so
nuçlandığında, kanuni muktezalarının ilgili 

mercilerce takdir ve tâyin edileceği tabiî bu
lunmaktadır. 

Keyfiyetin önerge sahibine bildirilmesine 
delâlet buyurulmasını saygılarımla arz ederim. 

Ziya önder 
Adalet Bakam 

22 . 7 . 1970 
T. C. 

İçişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 

Şube : l.B. 15111 - 538 
Konu : Sinop Milletvekili Hilmi 
izgiizar'm soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 24 . 11 . 1969 gün ve Genel Sekreter

lik Kanunlar Müdürlüğü 215/1142 - 7/18 sayılı 
yazıları. 

Günaydın 'Gazetesi Muhabiri Necdet Onur'-
un 'otosunun yakılması, aynı gazetenin Ankara 
bürosuna silâh atılması olayı ile ilgili olarak 
Sinop Milletvekili Sayın Hilmi işgüzar tarafın
dan Adalet Bakanlığına ve Bakanlığımıza ta
allûk eden kısımları hakkında mevcut malû
mat aşağıda arz olunmuştur. 

Trafik kazasında ölen Osman Nuri Tepe'-
nin ağabeyisi AM Tepe, kardeşinin ölümünün 
bir tertip neticesinde vukua geldiği hususunda 
bir fikri sabit içine düşmüştür. Bu sebeple 
kendisinin de aynı şekilde bir tertibe mâruz 
bırakılarak öldürüleceği endişesine kapılmıştır. 

Bu haletiruhiye içerisinde işletmekte ıoldu-
ğu otel civarında, Cumhuriyet Bayramı müna
sebetiyle patlatılan havai fişeklerin ve oyun
cak tabancaların gürültüsünden telâşlanmış ve 
bunun kendisi için hazırlanan bir suikast ter
tibi olduğu zehabına kapılarak Çankaya Kara
koluna ihbarda bulunmuştur. 

Ali Tepe, 13 . 11 . 1969 tarihinde basma 
gönderdiği bir bildiri ile kardeşi Osman Nuri 
Tepe'nin 5 . 9 .1967 tarihinde, önceden hazır
lanan bir tertiple trafik kazası süsü verilmek 
suretiyle kasten öldürüldüğünü iddia etmiş ve 
Sayın Başbakanımızın refikaları ile olay ara-
smda akıl ve mantığın kabul etmiyeceği bir 
ilişki kurma gayreti içine girmiştir. 

Hakikatle hiçbir münasebeti olmıyan bu 
gayri ciddî iddialar basın mensupları tarafın
dan kaâle lalınmıyarak her hangi bir gazete 
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tarafından neşredilmıediği halde, Günaydın Ga-
ızeteısinoe hiçbir tetkik ve tahkike tabi tutul
madan çirkin bir tarzda yayınlanmıştır. 

Bu çirkin neşriyat üzerine Sayın Başfba-
İkanımız Adlî makamlar nezdinde şikâyette bu
lunmuşlardır. 

Ankara 3 ncü Sulh Ceza Mahkemesi 
19 . 11 . 1969 günü Günaydın Gazetesi muha
biri Necdet Onur'un sorgusu sonunda tevkif 
ve aynı gazetenin Yazı İşleri Müdürü H. Rah-
ımi Turan'm da gıyabi tevkifini karara bağla
mıştır. 

1. Cezaevinde tutuklu bulunan Necdet 
Onur'un Bahçelievler 3 ncü caddedeki evi önün
de bulunan 31 AL 350 plâkalı Anadol marka 
(otomobili 20 . 11 . 1999 günü geeeısi meçhul 
işahıslar tarafından yakılmıştır. Yapılan bilir
kişi tetkikatından, olayın, otomobilin gövdesi
ne benzin gibi kolay parlıyan bir madde dökü
lerek tutuşturulması sebebiyle eriyen fiberg
lasın kaporta bıünyesindeiki polyesteri yakması 
ponunda meydana geldiği anlaşılmıştır. 

2. 23 . 11 . 1989 günü saat 12,45 sırala
rında Günaydın Gazetesinin Ankara'da Rüz
gârlı Sokaktaki bürosuna bir el silah atıldığı, 
gazetenin Ankara temsilcisi tarafından Emniyet 
Müdürlüğüne ihbar edilmiştir. 

Zabıta olaya süratle el koymuştur. C. Sav
cılığınca, uzmanlardan kurulu bilirkişiye yap-
tırtılan tetkikat sonunda; gazete bürosunun bir 
camında kurşun izi olmaısı muhtemel bir delik 
görülmüştür. Ancak bina içerisinde kurşun 
veya benleri bir cisim bulunamamış, ayrıca 
gerek büroda çalışanlar, gerekse civarda bu
lunanlar verdikleri ifadelerde, belirtilen saatte 
(her hangi bir silâh sesi duymadıklarını bildir
mişlerdir. 

3. Her iki olay hakkında bir taraftan Za-
b?ta, diğer taraftan Adlî makamlar gereken so
ruşturmayı yapmaktadırlar. (Sonuçlandığında 
kanunî muk tez alarmın ilgili mercilerce takdir 
ve tâyin edileceği tabiî bulunmaktadır. 

4. Gazeteci ailelerine hiçbir surette baskı 
yapılmış değildir. Sayın Başbakanımız hakkın
da hakaretâmiz neşriyat yayınlandığından dola
yı, hakkında gıyabi tevkif müzekkeresi kesilen, 
Günaydın Gazetesinin Yazı işleri Md. H. Rahmi 
Turan olayı mütaakip firar ettiğinden bulu
nabileceği yerin tesbiti için eşi Nesrin Turan, 

23 . 11 . 1969 günü istanbul Emniyet Müdür
lüğüne getirtilerek ifadesine müracaat edilmiş
tir. 

Necdet Onur ve H. Rahmi Turan'm aile 
fertlerinden hiçbirinin can emniyetine teca
vüzde de bulunulmamıştır. 

Arz ©derim. 
Haldun Menteşeoğlu 

İçişleri Bakanı 

2. — Antalya Milletvekili îhsan Ataöv'ün, 
Antalya'nın Elmalı ilçesinde memurların mey
dana getirdiği olaylara dair sorusu ve Adalet 
Bahanı Vekili Devlet Bakanı Hüsamettin Ata
beyli ile îçişleri Bakanı Haldun Menteşeoğlu'-
nun yazılı cevapları (7/24) 

25 . 11 . 1969 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın İçişleri ve 
Adalet Bakanlarınca yazılı olarajk cevaplan
dırılmasının teminini saygı ile arz ederim. 

Antalya Milletvekili 
İhsan Ataöv 

1. 11 . 11 . 1969 Salı gecesi Elmalı İş Ban
kasında aşırı derecede alkol alan memurların 
caddelere çıkarak Allah'a, Peygambere söv
dükleri doğru mudur. 

2. Aynı memurların komünistliği överek 
öğretmenler lokaline gidip Atatürk ve Fatih 
Sultan Mehmed'in resimlerine «bu itler !kim 
oluyor biz bunların tarihini okuduk yapıkları 
hiçbir yararlık yok» dedikleri doğru mudur? 

3. Bu iddiaları emniyette suçlular ikrar 
ettiği halde kendilerine ne işlem yapılmıştır? 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 15 . 1 . 1970' 

Ceza İş. G. Müdürlüğü 
Sayı : 1755 

Konu : Antalya Milletvekili İhsan 
Ataöv'ün yazılı isoru önergesinin 
cevaplandırılldığı Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi - Genel Sekreterlik Kanunlar Müdür

lüğü ifadeli 1 . 12 . 1969 gün ve 7/24-262/1241 
sayılı, yazılarına. 

Antalya'nın Elmalı ilçesinde memurların 
meydana getirdiği olaylara dair, Antalya Mil-
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letvekili Sayın îhsann Ataöv tarafından İçişleri 
Bakanlığına ve Bakanlığımıza yöneltilmiş bulu
nan 25 . 11 . 1969 tarihli yazılı soru önergesi
nin, Bakanlığımıza taallûk eden kısımları hak
kında gerekli bilgi aşağıda arz olunmuştur. 

Olay gecesi, İş Bankası Elmalı şubesinin me
murlarından olan Ali Selvi adındaki şahsın, 
aynı banlka veznedarının kardeşi olup, Elmalı'
da mis af ire ten bulunan ve memur olmıyan 
Ercan Atay adındaki diğer şahısla birlikte, îş 
Bankasına ait binada alkol aldıktan sonra, ön
ce Esnaf Kulübüne ve daha sonra da Öğret
menler Derneğine gittikleri, Derneğin duvarın
da asılı duran ve aralarında Atatürk'ün resmi 
de bulunan yirmi kadar Devlet adamı, şair, ku
mandan ve Padişah gibi Türk büyüklerinin re
simlerini kasdederek «biz bunların tarihlerini 
okuduk, ne yapmışlar» deyip, küfür, ettikleri, 
bunu takiben sarhoş bir vaziyette Hükümet 
Caddesine çıkan sanıkların alkolün verdiği 
dengesizlikle Allah'a, Peygamber'e ve ulu orta 
küfürlerine devam ettikleri; hâdisenin C. Savcı
lığına intikali üzerine derhal gerekli soruştur
maya tevessül olunup, sarhoşluk ve Atatürk 
aleyhine işlenen suçlar hakkındaki 5816 sayılı 
Kanuna muhalefet suçlarından dolayı yürütülen 
tahkikatta, olayı mütaakıp İstanbul'a giden ve 
halen Ereğli'de bulunduğu anlaşılan sanık Er
can Atay'm savunmasının alınması zımnında il
gili C. Savcılığına talimat yazıldığı ve tahkika
tın ikmalini mütaakıp kanunî muktezasmın tak
dir ve tâyin edileceği, ancak sanıkların ko
münizmi övdükleri yolunda bir iddia ve ihbarın 
O. Savcılığına intikal etmediği, ayrıca sanıkla
rın Allah'a ve Peygambere uluorta sövmeleri
nin ise, Türk Ceza Kanununun 175 nci mad
desindeki unsurları kapsamadığı ve bu yönden 
müsnet fiilin sarhoşluk ve 5816 sayılı Kanuna 
muhalefet suçları olarak tavsif edildiği, îş 
Bankası memurlarından olan sanık Ali Selvi 
hakkında, ayrıca idari yönden yapılan tahkikat 
sonucu, adı geçenin işine son verilmiş bulun
duğu, bu yer Cumhuriyet Savcılığının iş'arın
dan anlaşılmaktadır. 

Keyfiyetin Önerge sahibine bildirilmesine 
delâlet buyurulmasını saygılarımla arz ede
rim. 

Hüsamettin Atabeyli 
Adalet Bakanı V. 

T. C. 
içişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Şube : 1. B. 12273 - 24S34 

Konu: Antalya Milletveki
li İhsan Ataöv'ün yazılı so
ru önergesi hakkında. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 1 . 12 . 1969 tarih ve Genel Sekreter
liği Kanunlar Müdürlüğü 7/24-262/1241 sayılı 
yazıları. 

Antalya Milletvekili Sayın ihsan Ataöv'ün, 
Antalya İli Elmalı ilçesi iş Bankasına ait bir 
binada aşırı derecede alkol alan memurların 
meydana getirdikleri olayla ilgili yazılı soru 
önergesinde bahis konusu hususlar tetkik edil
miş, derlenen bilgiler aşağıya dercedilmiştir : 

1. — Elmalı ilçesi iş Bankasında Memur Ve-
lioğlu, 1945 Elmalı doğumlu Ali Selvi ile yine 
iş Bankasında Veznedar olarak çalışan Gürcan 
Atay'ın yanında misafireten kalan kardeşi Er
can Atay adlarındaki şahıslar, 11 . 11 . 1969 
günü gecesi iş Bankasına ait binada fazla dere
cede alkol aldıktan sonra Esnaflar Derneği Lo
kaline giderlerken Allah'a, Peygamber'e ve bun
lara inananlara küfretmişler, Esnaflar Derne
ğinde de aynı sözleri tekrarlamışlardır. 

2. — Adları geçen şahısların Esnaflar Der
neği Lokalinden çıkarak öğretmenler Sendi
kası Lokaline gittikleri ve Lokalin duvarında 
asılı bulunan Atatürk, Hasan Ali Yücel, Kanuni 
Sultan Süleyman, Yıldırım Beyazıt, Yavuz Sul
tan Selim, Fatih Sultan Mehmet, Tevfik Fik
ret, Namık Kemal, Mehmet Akif Ersoy, Gazi 
Osman Paşa, Barbaros Hayrettin, Mimar Sinan, 
ibrahim Müteferrika, Atillâ, Alpaslan ve Mus
tafa Reşit Paşanın fotoğraflarına bakarak «Bun
lar kimmiş, biz bunların tarihlerini okuduk, 
analarını avratlarını S. K. ederiz.» demek sure
tiyle hakarette bulundukları anlaşılmıştır. 

Ali Selvi ve Ercan Atay'ın komünistliği över 
mahiyette sözler sarf ettikleri tesbit edileme
miştir. 

3. — Olay 12 . 11 . 1969 günü, aradan 12 sa
at geçtikten sonra Elmalı Emniyet Komiserliği
ne ihbar edilmiş, suçlulardan Ercan Atay hâdi
seyi mütaakıp Elmalı ilçesinden ayrıldığından 
yakalanamamış, diğer suçlu Ali Selvi yakalana-
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rak hakkında tamdın olunan evrakla mahallî 
Cumhuriyet Savcılığına tevdi edilmiştir. 

Memleketi olan Konya Ereğli'sine gittiği tah
min edilen Ercan Atay hakkında gerekli işlem 
yapılabilmesi kin Ereğli Cumhuriyet Savcılığı
na müzekkere yakılmıştır. 

İş Bankası Umum Müdürlüğünce Elmalı il
çesine gönderilen müfettişler tarafından yapılan 
idari tahkikat sonunda, suçluluğu tesbit edilen 
memur Ali Selvi'nin 5 . 12 . 1969 tarihinde gö
revine son verilmiştir. 

Ara ederim. 
Haldun Menteşeoğlu 

İçişleri Bakanı 

3. — Burdur ~M illet v eldli Nadir Yavvzkmem, 
ithal edilen esanslara ödenen rfihnz mildarma dair 
sorusu ve Ticaret Hal:ant (riırlıan Türeldin yazılı 
cevabı (7/61) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Ticaret Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ
letinizi rica ederim. 

29 . 12 . 1969 
Burdur Milletvekili 
Nadir Yavuakan 

1. — Memleketimiz ihtiyacı olarak ithal edi
len Essens D'aııis, Essens citron, Essens de 
Menth, Essens d'ecorce d'orange amer'in ayrı 
ayrı miktarı ve bunların her biri için dışarıya 
ödenen para tutarı ve döviz karşılığı nedir? 

2. — Burdur da kuracağı Esans Fabrikasma 
6224 sayılı Kanuna göre 14 . 11 . 1964 tarih 
ve 6 - 3910 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi 
ile müsaade verilen V. Meme Fils Firmasınca 
inşa edilen Burdur ve Antalya fabrikalarında 
yalnız gül ve yasemin esansı istihsal edildiği, 
buna mukabil firmanın müsaadeye esas olan 
tekliflerinde gül ve yaseminden başka işlenece
ğini bildirdikleri turunç yaprağı, nane yaprağı, 
sardalya (geranium), anason tohumu, sümbül, 
fesleğen, eücaliptüs, kekik nebatlarından esans 
veya yağ istihsal edilmediği görülmektedir. Ti
caret Bakanlığınca kararname şartlarının yeri
ne getirilmesi yönünden bir kontrol yapılması 
düşünülmekte midir? 

3. — Çinef Anonim Şirketinin Burdur ve An
talya'daki iki fabrikasında işleneceğini' bildirdi

ği halde islemediği nebatlardan, fabrikaların 
bos kapasitesini doldurarak elde edeceği esans
lar memleketimizin bu esanslar için ihtiyacını 
karşılamaya yetecek midir? 

Kararname şartları yerine getirilirse sağla
nacak döviz tasarrufu ne olacaktır? 

ihtiyaç fazlasının ihracından elde edilecek 
döviz geliri, ne olacaktır? 

4. — Gülyağı, konkre gülyağı, yasemin esan -
sı ihraç fiyatları nedir? 

5. — Essence de rose ithalâtı yapılıyor mu, 
yapılıyorsa ne kadar yapılıyor, ödenen döviz ne 
kadardır? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 

içtiearelt Genel Müdürlüğü 
* Şube remzi ve No. 5022/III-293 

Yabancı ıSenmıaye 
14 . 11 . 1970 

Kamı: Burdur MilMvekili Nadir 
Yavuızkan'ın yazılı soru önerge
si hakkında. 

Millet Meclis* Başkanlığına 

İlgi : 5 . 1 . 1970 tarih ve 7/61-732-3057 sa
yılı yazıları. 

Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan tara
fımdan Başkanlığınıza verilen yazılı soru öner
gesine cevap teşkil ötmek üzere hazırlanmış 
olan not iki nüsha halinde ilişikte sunulmuışıtur. 

Bilgilerini ve gereğini müsaadelerine arz 
ederim. 

Gürhan Titrek 
Ticaret Bakanı 

Çinef Çiçek ve NelbaJtait Esansları Fabrikası Ano
nim Şirketi ile ilgili Burdur Milletvekili Nadir 
Yaıvuzkan'ın yazılı soru önergesi hakkında not 

1. Bu soruda adı geçen esansların müstakil 
gümrük tarife pozisyonları olmadığından bun
ların ithal edilip edilmedikleri itesbit olunama-
ımıştır. Mezkûr esanslar «uçan yağlar» meya-
nımıda mütalâa edilmektedir. Bu yağların 1969 
itlhalâtı 197,5 ton olup döviz olarak tutarı 
$ 485 847 dir. 

2. ve 3. 6224 sayılı Yabancı sermayeyi teş
vik Kanunundan faydalanılarak faaliyette bu
lunan her firma gibi Çinef Çiçek ve Nebatat 
Esansları Fabrikası /A. Ş. neızdinde anılan Ka-
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nunun "bakanlığımızla ilgili tatbikatına ait Yö
netmelik hükümleri dâhilinde bakanlığımız 
Müfettişi Ertan öztürkkal tarafından yapılan 
tetkikat neticesinde düzenlenen 28 . 3 . 1970 
tarih ve 2 sayılı rapor Devlet Planlama Mer
kez Teşkilâtınca incelenmiş ve mezkûr teşki
lâttan alman 17 . 4 . 1970 tarih ve 9.14-40-70-
5181 sayılı yazıda; 

Şirketin Kuruluş Kararnamesinde belirti
len «Elde edilen gül yağının değerine en az 
eşit değerde kokulu bitki esanslarının da üre
timi» şartına, fabrikada uzun süre devam 
eden grev gibi mücbir sebeplerden dolayı ria
yet etmediğinin tesbit edildiği ve şirketin en 
geç 1971 yılı sonuna kadar bu şartı yerine ge
tirmek üzere çalışmalarını tamamlaması gerek
tiği, 

Bildirilmiştir. 
Keyfiyet 27. 4 .1970 tarih ve 10089 sayılı 

yazımızla firmaya tebliğ edilmiştir. 
Soru önergesinin 2 ve 3 ncü maddelerinde 

yer alan hususların cevaplandırılabilmesi için 
Türkiye Ticaret Odaları, iSanayi Odaları ve 
Ticaret Borsaları Birliğinden Ekonomist tmdat 
Osmanağaoğlu ile Kiımya Yüksek Mühendisi 
Ali Gülen tarafından hazırlanan 14 . 7 . 1970 
tarihli rapor aynen aşağıya dercedilmiştir. 

«IKonu heyetimiz tarafından 4 -10 Mayıs 
1970 tarihleri arasında Burdur ve Antalya'da 
mahallen tetkik edilmiş, ayrıca konu ile ilgisi 
nedeniyle İsparta ve Keçiborlu'daki gül yağı 
tesisleri ziyaret edilmiş ve ilgililerden izahat 
alınmış ve Üniveler Firmasının Antalya - Alan
ya yolu Üzerinde Alanya'ya 20 Km. mesafede 
kâin inceleme konusu Çinef A. Ş. nin Antal
ya 'daki yasemin plantasyonu ve konkret tesi
sine benzer yasemin çiftliği ve konkret tesisi 
de görülmüş ve her iki firma ilgililerinden alı
nan bilgiler karalaştırılmıştır. 

Ticaret Bakanlığı yazısına ve işbu tetkike 
esas teşkil eden yazıüı ooru önergesinde özetle, 
aşağıdaki üç ayrı hususun incelenmesi isten^ 
inektedir : 

1. Çinef A. Ş. tarafından kararname şart
larının yerine getirilip getirilmediği, 

2. Çinef A. Ş. nin Burdur ve Antalya'da-
ki fabrikalarında işleneceği bildirildiği halde 
işlemediği nebatlardan fabrikaların boş kapa
sitesini doldurarak elde edeceği esansların 

memleket ihtiyacını karşılayıp karşılayamıya-
cağı, 

3. Kararname şartları yerine getirildiği 
takdirde sağlanacak döviz tasarrufunun mik
tarı. 

1 — Çinef Çiçek ve Nebatat Esansları Fab
rikası A. Ş. nin Kararname şartlarını yerine 
getirip getirmediği : 

Çinef Çiçek ve Nebatat Esansları Fabrika
sı A. Ş. nin 6224 sayılı Kanun hükümlerinden 
faydalanması hakkındaki 14 . 1 1 . 1964 tarih 
ve 6/3910 sayılı Kararname ile buna ek 24.7.1965 
tarih ve 6/5079 sayılı; 22.8.1966 tarih ve 
6/6916 sayılı ve 23.7.1969 tarih ve 6/12140 
sayılı karamamelerdeki şartlar aşağıda özet-
lenımiiştir. 

a) Gülden ve kokulu diğer bitkilerden yağ 
elde etmek ve katı gül yağı yapmak, 

b) Burdur'da kurulacak ortaklığa, tesis 
edilecek şirkette kararname tarihini takibeden 
bir yıl içinde bir gülcülük kooperatifi veya 
birliğine yüzde 25 oranında hisse ayrılması, 
bu süre, 22.8.1966 tarih ve 6/6916 sayılı Ka
rarname ile 14.11.1967 tarihine: 23.7.1969 ta
rih ve 6/12140 sayılı Kararname ile 14.11.1969 
tarihine kadar uzatılmıştır. 

c) En geç 1968 yılı başından itibaren el
de edilen gül yağının değerine en az eşit değer
de diğer kokulu bitki esanslarının da üretimi, 

d) Değer olarak üretilen gülyağmın yüzde 
25 inin buhar distilâsyonu, yüzde 75 inin kon-
kretten absolüt istihracı metodu ile elde edil
mesi, 

e) Hükümetçe iç ihtiyacolarak tesbit edi
lecek miktar haricolmak ü^ere bütün üretimin 
ihracı, 

f) Müsaade tarihini takibeden birbucuk yıl 
içinde üretime başlanılması, 

g) Ayrıca royalti verilmemesi. 
Yukardaki şartlardan (e) ve (d) maddeleri 

hariç diğer karraname şartları gerçekleşmiştir. 
Gerçekten, ÇÎNEF Burdur'da özel teknolo

jisine uygun bir ince gülyağı ve gül konkreti 
üretim tesisi ile Antalya'da bir yasemin konkre
ti tesisi kurmuş ayrıca Antalya'daki tesisin ya
nında 400 dönümlük bir arazi kiralamak sure
tiyle bunun 350 dönümünde yasemin plantas
yonu tesis etmiştir. Bıı tesislerde ince gülyağı, 
katı gülyağı ve yasemin konkreti üretilmekte
dir. 
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Şirket sermayesinin yüzde 25 inin kararna
mede kayıtlı tarihten önce Burdur Gülcüler İs
tihsal ve Satış Kooperatifine devredildiği ve his
se senetlerinin ortaklara verildiği adı geçen 
kooperatif başkanlığınca teyidedilmiştir. 

Müsaade tarihini takibeden birbuçuk yıl 
içinde üretime başlanmıştır. Bu husus Haziran 
ve Temmuz 1966 da yapılan ince gülyağı ve gül 
konkreti ihracatından anlaşılmaktadır. Malûm
ları bulunduğu üzere gülyağı ve gül konkreti 
üretimi Mayısın' ilk haftasında başlamaktadır. 

Firma tarafından üretilen yağ ve konkret-
lerin tamamı ihracedilmiş bulunmaktadır. 

Firmanın 1966, 1967, 1968 ve 1969 yılları 
gül konkreti, gülyağı ve diğer kokulu bitki 
esansları üretimi ihraç değerleri aşağıda göste
rilmiştir. 

Üretim ve ihracat değeri ($) 
Gül 

Yıllar konkreti Gülyağı Diğerleri 

1966 43.354.53 8.457.40 1.500.00 
1967 64.510.50 22.027.45 17.300.00 
1968 93.831.87 47.759.25 43.124.31 
1969 102.750.79 109.952.40 15.201.25 
Yukardaki tablonun tetkikinden de anlaşıl

dığı üzere firma kararname şartlarından «En 
geç 1968 yılı başından itibaren elde edilen gül-
yağınm değerine en az eşit değerde diğer ko
kulu bitki esanslarının da üretimi» şartı ile «di
ğer olarak, üretilen gülyağının yüzde 25 inin 
buhar distilâsyonu, yüzde 75 inin konkretten 
absolüt istihracı metodu ile elde edilmesi» şar
tını gerçekleştirememiştir. 

Firma kararnamenin «elde edilen gülyağının 
değerine en az eşit değerde diğer kokulu bitki 
esanslarının da üretimi» şartını mümkün olan 
en kısa zamanda gerçekleştirebilmek amaciyle, 
Türkiye'de büyük miktarlarda üretimi ve dış* 
pazarlara ihracı mümkün olan ve değeri yüksek 
bulunan yasemin çiçeği ile işe başlamayı ve ilk 
yıllarda gayretini bu çiçek üzerinde yoğunlaş
tırmayı tercih etmiştir. 

Bu maksatla Çinef A. Ş. ücretsiz olarak ya
semin fidanları getirtmiş ve bunları Aksu Ta
rım Araştırmaları Kurumuna Deneme istasyo
nuna vermiştir. Elde edilen sonuçların tatmin
kâr bulunmasına karşılık tecrübeye devam ede
bilecek evsafta rençper bulunamamış olması ne

deniyle Aksu Deneme İstasyonu yasemin tarı
mını bırakmak zorunda kalmıştır. 

Bunun üzerine firma, Antalya'daki yasemin 
konkreti tesisinin hemen yanında 20 yıl süre ile 
400 dönüm arazi kiralamış ve bunun 350 dönü
münde yasemin plântosyonu tesis etmiştir. 

Yukarda açıklanan gecikmeye rağmen bu 
-plantasyondan 1968 yılında 100000 doları aşa

cak değerde yasemin konkreti üretimi beklenir
ken Haziran 1968 de tarım işçileri grev yapmış 
ve bu grev Ağustos 1969 a kadar devam etmiş
tir. Bu da yasemin için hemen 'hemen iki sezona 
tekabül etmektedir. 

Plantasyonu takibeden iki yıldan sonra dö^ 
nümden takriben 1 kg. yasemin konkreti alına
cağı beyan edilmiştir. Bu miktar teknik litera
türde verilen değerleri ve Ünilever ilgililerin
den alınan değerleri tutmaktadır. Yasemin kon-
kretinin ihraç fiyatı 500.— $/Kg. olduğuna gö
re 1971 sezonunda 175.000.— $ değerinde yase
min konkreti üretilebileceği tahmin edilmekte
dir. 

Yasemin tarımının daha önce yurdumuzda 
tanınmamış olması ve plantasyonun ilk iki yı
lında gerekli verimin elde edilememesi ve iki 
sezona yakın bir süre grev olması nedeniyle 
kararnamenin!, mezkûr şartının gerçekİGşitİrile-
(bilmeBi için firmaya 1971 sezonu sonuna kadar 
'bir imkân (bahsedilmesi uygun mütalâa ©dilmek
tedir. 

Kararnamenin «değer olarak, üretilen gül-
yağmw yü2de 25 nin buhar distilâsyonu, yüzde 
75 nin 'konkretten ajbsoluıt istihracı metodu ile 
elde edilmesi» şartının, gerçe!kle§itirileımemesi 
teknolojik nedenlerle birlikte daha ooık ekono
mik nedenlere dayanmaktadır. 

Malûmları bulunduğu üzere giülyağı piyasa
sında başta Bulgaristan olmak üzere Fransa, 
Fas ve Rusya gibi kuvvetli rakip ülkeler bulun
maktadır. Ayrıca ince gülyağı ve gül konkreti 
birbirini tamamlan ikame etmemekte, aıllkolde 
çözünürlük isiîıiıyon IkulLniinıa yerlerinde daiha zi
yade ince gülyağı, pudralarda ve kremlerde 
ucuzluğu nedeniyle daıha çok konkret kullan) 1-
mafetadır. Bu bakımlardan dış piyasanın konk-
ret ve ince gülyağı talepleri kararnamede şart 
koşıukn, oranlardan çok değişik -olabilecektir. 
Kararname şartına uymak için bar kısım ince 
gülyağı taleplerinin reddedilmeısi piyasanın 
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uzun «üre kaybedilmesi sonucuna varabilir. Bu 
da uzun bir süre çalışmalardan scmra ancak son 
yıllarda Bulgar gülyağlarından sonra en iyi 
gülyağı olarak kendini kabul ettiren Türk gül-
yağları için çok önemli bir husustur. 

Nitekim, Birinci Dünya Savaşımdan önce 
dünya palamut ihtiyacının Ibüyük bir kısmını 
karşılıyan ülkemiz, birbirini izliyen Balkan Sa
vaşı, Birinci Dünya Savaşı ve İstiklâl Savaşı 
nedeniyle cm yılı aşan bir sürede ihtiyacı karşı-
lıyamamış ve bu duruım dünya deri sanayiinin 
başka sepi maddelerine, bu arada özellikle sen
tetik sepi maddelerine kaymasına müncer ol
muştur.-

Bu bakımdan kararnamenin, bu şartında ela 
yüzde 50 yi geçmemek üzere bir esneklik tanın
ması ulygun mütalâa edilmektedir. 

2. Çinef A.Ş. nin Burdur'da ve Antalya'-
daki fabrikalarında işleneceği bildirildiği hal
de işlemediği nebatlardan, fabrikaların boş ka
pasitelerini doldurarak eülde edeceği esan-slarm 
memlekat ihtiyacını karşılayıp karşılıyamııya-
cağı : 

Bu konuda önce şu teknik hususu belirtmek 
uygun olacaktır. Antalyaldaıki yasemin konk-
röti telsisinde Sardunya (G-eraradum) dan başka
ca kokulu bitkilerin esansım üretmek mümkün 
değildir. Bu bakımdan firma bu tesis yanında 
kiraladığı 400 dönümlük arazinin 50 dönümünü 
Sariiumıya tarımına ayırmıştır. Buradan 1971 
yılının ilk ve sonlbaharında olmak üzere iki ke
simde 75 Kg. ısardunya konkreti alınacağı 
ümidedilmektedir. 

İsparta ve KeçiborluIdaki gülyağı üreticileri 
ile yapılan temaslarda gül imbiklerinde güden 
başka kokulu bitkilerim işlenemiyöceği kesin
likle ifade edilmiş olmasına rağmen Burdur'da 
Çinef A.Ş. yetkilileri ile yapılan temasta bunun 
gül imlbiklerinde yapılan ve heyetimizce de gö
rülen değişikliklerle mümkün olduğu, esasen bu 
işemin başlangıçtan bu yama yapılageldiği tes-
Tjiit edimiştir. 

Firma, müracaat mektuplarında sayılan ko
kulu bitkilerden önce anason tohumu ve nane 
üserinde durmuş, bu işe uygun name fidanları 
getirtmiş, 'köylü ve çiftçilere parasız olarak da
ğıtmış ve bir deneme tarımı teşebbüsünde bu
lunmuştur. Ancak, elde edilen nane yağının ka
liteninim çok iyi olmasına karşılık, çiftçilerin 
Ibu konudaki tecrübesizliği, toprak ve iklim şart

lan nedeniyle dönüm verimi çok düşük ve so
nuç olarak da nane yağının maliyeti çok yük
sek olmuştur. Anason yağı için yapılan deme
melerde firmaya daha ziyade Burdur bölgesin
den getirilmiş bulunan anason tohumlarının iyi 
'kalitede olmaması nedeniyle elde edilrn anason 
yağı ihracedilelilir vasıfta olmamıştır. 

Bu bakımdan firma tarafımdan büyük çapta 
anason yağı üretimi, hattâ anason üzerine yeni 
denemelere girişilmesi dahi arzu edilmediği 
müşahede edilmiştir. Heyetimiz tarafından, 
Türkiye hin başka bölgelerinden temin' edile
cek iyi kalitede anason tohumları ile bir dene
me daha yapılması teklif edilmiş ve firma an
cak iyi cins anasbn tohumu bulunmasında ilgili 
mercilerce yardımda bulunulması şartiyle bir 
deneme daha yapılmasına ikna edilebilmiştir. 

Firmaya iyi kalitede anason tohumu teminin
de ortağı bulunan Burdur Gülenler İstihsal ve 
Satış Kooperatifi, Tarım Bakanlığı ya da ana
son, tohumu ihracatçıları gibi kuruluşlar tara
fından gerekli kolaylıklar gösterildiği ve Bur
dur havalisinde nane ekimi teşvik edildiği"tak
dirde firmanın Burdur'daki ince gülyağı telsisin
de yurt içi ihtiyacından çok fazla miktarlarda 
nan9 ve anason yağı üretilebilecektir. Ancak bu
nun miktarı tesisin kapasitesi dışında birçok 
faktörlere de bağlı ıbulvmduğundan şimdiden 
bir tahminde bulunmak mfiimkün değildir. 

Firmanın, soru önergesinde atıfta bulunulan, 
ilk müracaat yazılarında bahsedilen diğer ko
kulu bitki esanslarından kekik yağı, gerek gül
yağı gerek yasemini konkreti teskinde işlenmesi 
mümkün olmadığından, Antalya'da kurulu kü
çük bir imbikte istihsal edilmektedir. 

1969 yılı sonuna kadar 1 745 Kg. kekik ya
ğı, 237 Kg. anason yağı. 62 Kg. nane yağı ve 1 
Kg. kadar da nergis yağı istihsal ve ihracedil-
mişltir. 

Firma tarafından, turunç yaprağı esansı is
tihsali için narenciye bölgesinden turunç yap
rağı tıoplatıldığı, fakat gelen turunç yaprakla
rının gerçek açı turunç (oramger bigaradier) 
yaprağı olmayıp daha ziyade tatlı turunç yap
rağı olduğu ve bu türün esansının makbul tutul
madığı beyan edilmiştir. 

'Mamafih Antalya bölge plânlama projesi ça
lışmalarına katılan kokulu bitkiler uzmanı Dr. 
George Igolem'in raporunda «Antalya bölgesin-
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de bol miktarda turunç ağacımın (Oramgers 
bigaradierscitrus bigaradia rislso) ıbulunduğu-
nun müşahede edildiği belirtilmeklte ve bunların 
envanterinim yapılması ve gerekirse yenilerinin, 
yetiştirilmesi» tavsiye 'edilmektedir. 

Bu bakımdan hakiki (b'igaraldier) tipi acı 
turunç ağaçlarının aranmasma devam edilmesi 
ve bu hususta Çinek A.Ş. ne ortağı Burdur Gül
enler İstihsal ve Satış Kooperatifimin yardımcı 
olması heyetimizce uygun mütalâa edilmektedir. 

Soru önergesinde atıfta bulunulan diğer ko
kulu bitkiler (sümbül, fesleğen ve okaliptüs) 
üzerinde firmaca henüz bir çalışma yapılma
mıştır. 

Firmanın önümüzdeki birkaç yıl içim bütün 
çabalarını yasemin, kekik ve nane esansları 
isitihsa.il ederek kararnamenin «elde edilen gül-
. yağınım değerine en az eşit değerde diğer ko
kulu bitki esanslarının da üretimi» şartını biran 
önce gerçekleşltirimeye yönelttiği, diğer kokulu 
bitki esanslarının üretimine ancak bu şart ger
çekleştikten! sonra önem vereceği kanaatine va
rılmıştır.» 

Her ne kadar raporun başında «kararname 
şartları yerine getirildiği takdirde sağlanacak 
döviz tasarrufu miktarı» nm ayrı bir bölüm 
olarak inceleneceği belirtilmişse de Ekonomist 
İmdat Osmanoğlu ile yapılan şifahi temastan bu 
hususun 2 nci bölümün 6 ncı paragrafında ce-
vaplandırıldığı anlaşılmıştır. 

4. İstanbul İhracatçı Birlikleri Umumi Kâ
tipliğinden alıman 29.6.1970 tarihli ve 3/2010 
sayılı yazıda gülyağı ihraç fiyatlarının, katı 
(ıkonkret) tipi hariç evsafına göre FOB (1 Kgr.) 
1 000 - 1 450 $ araısında olduğu, Anftatya İhra
catçılar Birliği Umumi Kâtipliğinin 6.7.1970 ta
rihli ve 190 sayılı yazısından da gülyağı komk-
retinin (1 Kgr.) 110 ilâ 130 $ civarında bulun
duğu anlaşılmaktadır. 

Ayrıca Paris Ticaret (Müşavirliğinden alman 
29.1.1970 tarihli ve 322 sayılı telgrafta da, mem
leketimiz menşeli gülyağı fiyatımın 7 000 ilâ 
7 500 Franlk, ıkonkret gülyağının ise 900 ilâ 
1 000 Frank civarımda olduğu, yasemin esansı
na ait fiyat bulunmadığı bildirilmiştir. 

5. Soruda bahsi gecem Esans İthalât Yönet
meliğine ek listelerde yer almadığından bu 
esansın ithalât rejimi esasları dâhilinde ithali 
mümkün değildir. 

4. — Kocaeli M üleıt vekili Vehbi Engiz'in, 
Gölcük ilçesinin muhtelif yerlerine çevrilen tel-
örgii ve davarların kaldırılmamla dair sorusu 
ve İçişleri Bakanı Haldun Menteşeoğlu ile Millî 
Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu'nun yazılı ce
vapları (7/125) (*) 

16 . 3 . 1970 
Mille*. Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki hususların Millî Savunma ve İçiş
leri bakanları, tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılması hususunda delâlet buyurulmas±nı arz 
ederim. 

Saygılarımla. 
Kocaeli Milletvekili 

Vehbi Engiz 

Ek : 2 aded «Sesim» Dergisi. 
Kocaeli ilinin ve yurdumuzun sayılı ilçelerin

den Gölcük, halen ikiye bölünmüş bir şehir ha
line getirilmiştir. 

İlçede, askerî garnizon ve fabrikaların bulun
duğu sahaların dışındaki pek çok yer telörgüler 
ve taş duvarlar, demir kapılarla çevrilmiştir. 

Telörgülerle kapatılan yerler arasında 30 
yıldan beri yol olarak kullanılan sokak ve ana-
caddeler de bulunmaktadır. Vatandaşların bu
ralardan giriş çıkışları tamamen kontrol altına 
alınmıştır. Telörgülerle çevrili saha içerisinde 
kalan Ordu Pazarı, Astsubay Orduevi, İsçi Ko
operatifi ve Garnizon Sineması gibi yerlerle Göl
cük halkının % 90 ı öteden beri devamlı olarak 
ilgilidir. Son durum bu ilginin devamını fazla-
siyle güçleştirmektedir. 

YiMerce subay, astsubay ve işçi ailelerinin 
oturdukları lojmanlar da tamamen duvar ve tel
örgüler içerisine alınmış olup 9, kilometrelik sa
ha içerisinde oturan binlerce insan, önlerinde 
inzibat erlerinin hüviyet kontrolü yaptıkları sa
dece 4 kapıdan girip - çıkmak zorunda bırakıl
mışlardır. Mezkûn sahalara gündüzleri ancak 
ftözü edilen kapılardaki nöbetçilere hüviyet bıra
kılarak girilip çıkılabilmekte olup gece saat 24 
ten sonra bütün girLş çıkışlar tamamen ya
saklanmış bulunmaktadır. Vasıtaların ise hiç
biri bu sahalara sokıılmaraakta, lojmanlarda 
oturanlar odun, kömür gibi ihtiyaçlarını önce 

(*) Soru önergesine ilişik dergi kesafeti 
sebebiyle yayıvdanamadığvndan dosyasına kon
muştur. 
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telörgiilerin dışına boşalttırıp sonra iç kısma 
nakletmek durumunda bırakılmaktadırlar 

İlkokula giden çocuklardan bile hüviyet sor
maya varan, hüviyet ibraz etmeden bakkaldan 
sigara, kasaptan et alma hürriyetini bile kısıt-
lıyan bu aşırı ve lüzumsuz tedbirler, ilçe halkını 
fazlasiyle rencide etmektedir. 

Halk, bu tedbirler karşısında tüm olarak ay
nı şeyi düşünmekte ve ilçeyi iki ayrı kamp ha
line getiren bu olağanüstü durumdan şikâyetçi 
olarak biran evvel düzeltilmesini istemektedir. 
Gölcük ilçesinin bugünkü hali ve Gölcük halkı
nın düşünceleri, izmit'te çıkan «Sesim» aülı der
ginin 37 nci sayısında fotoğraflariyle beraber 
dile getirilmiştir. Bu dergiden iki adedi, İçişleri 
ve Millî Savunma bakanlarınca tetkik edilmek 
üzere ilişikte sunulmuştur. 

Netice : Mevzuubahis durumla ilgili olarak 
aşağıdaki hususların öğrenilmesi zorunluğu doğ
muş bulunuyor : 

1. İlçenin muhtelif yerlerine çevrilen tel-
örgü, duvar ve demir kapılar için Millî 
Savunma bütçesinden ödenek ayrılmış mı
dır? Ayrıldı ise miktarı nedir? Şimdiye ka
dar bu işler için ne kadar para sarf edilmiştir? 

2. Yapılan işlerden 1580 ve 6785 sayılı ya
salara aykırı olanları var mıdır, varsa hangileri
dir? 

3. Şimdiye kadar Gölcük Kaymakamlığı, 
Belediye ve halktan bu konu ile ilgili olarak 
Bakanlığınıza her hangi bir şikâyet vâki olmuş 
mudur, olmuşsa ne şekilde cevaplandırılmıştır? 

4. İlçenin telörgü, duvar ve demir kapılarla 
tamamen ikiye bölünmesi Bakanlığınızca da tas-
vibedilmekte midir, edilmiyorsa bu tedbirlerin 
kaldırılması için ne düşünülmektedir? 

T. O. 
İçişleri Bakanlığı 

Mahallî İd. Gn. Md. 
Şb. Md. : 621.2. (70) .302.4/10223 

2. D. R. M. 
Konu : Kocaeli Milletvekili Vehbi 
Engiz'in yazılı soru önergesi hak
kında. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Genel ISekreterlik - Kanunlar Müdür
lüğü ifadeli 25 . 3 . 1070 gün ve 7/125 - 1310/ 
7343* sayılı yazı. 
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ıGölcük beldesinde askerî garnizon ve fabri
kaların bulunduğu sahalar dışındaki birçok yer
lerin telörgü, taş duvar ve demir kapılarla çev
rildiği hakkında Kocaeli Milletvekili Sayın Veh
bi Engiz'in verdiği yazılı soru önergesinin Ba
kanlığımızı ilgilendiren hususları incelendi. 

Donanma Komutanlığı tarafından bâzı gay-
rimenkulerin etrafının duvarla ve telörgü ile 
çevrilmiş olup bu suretle etrafı çevrilen saha
ların Millî Savunma Bakanlığına tahsisli Hazi
ne malı olduğu; 

Bu saha içinde bulunan şahıslara ve beledi
yeye ait birkaç parça gayrimenkulun önceden 
Donanma Komutanlığınca kamulaştırılmak su
retiyle tasfiye edildiği; 

Yapılmış olan yeni duvarların, meskûn saha 
dışında, şahıslara ait tarlalarla donanma sahası 
sınırı üzerinde bulunan ve zamanla harap hale 
gelmiş telörgü yerine kaim olduğu; 

Meskûn saha içerisindeki demir parmaklık
ların ve örgülerin eskiden beri mevcut bahçe 
duvarları üzerine yapıldığı; 

Garnizon bölgesinin emniyeti mülâhazası ile 
askerî makamlarca lüzum görülerek yapılan ve 
sınır ihatası mahiyetinde olan bu işin 1580 ve 
6785 sayılı kanunlara aykırı tarafı bulunma
dığı; 

Belediye ve halktan bu konu ile ilgili olarak 
mahallî kaymakamlığına bir şikâyet vâki olma
dığı anlaşılmıştır. 

Arz ederim. 
— Haldun Menteşeoğlu 

İçişleri Bakanı 

17 . 8 . 1070 
T. C. 

Millî Savunma Bakanlığı 
Kanun : 307/1-70 

Konu : Kocaeli Milletvekili Vehbi 
Engiz'in yazılı soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Millet Meclisi Başkanlığının 25.3.1970 

tarih, Kanunlar Müdürlüğü (7/125) 1310/7343 
sayılı yazısı. 

Kocaeli Milletvekili Vehbi Engiz tarafından 
verilmiş bulunan yazılı soru önergesi ile ilgili 
cevap ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Millî Savunma Bakanı 

Ahmet Topaloğlu 
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'Gölcük ilçesinin muhtelif yerlerine çevrilen 
telörgü ve duvarların kaldırılması hakkında 
Kocaeli Milletvekili Vehbi Eniğiz tarafından ve
rilen yazılı soru önergesinde; 

1. îlçede askerî garnizon ve fabrikaların 
(bulunduğu sahaların dışındaki pek çok yerlerin 
telörgüler, taş duvarlar ve demir kapılarla çev
rildiği, 

'2. Telörgülerle kapatılan yerler arasında 
30 yıldan iberi yol olarak kullanılan sokak ve 
anacaddelerin bulunduğu, 

3. Vatandaşların (bu 'suretle belirli yol ve 
anacaddelerde geçişinin tamamen kontrol altına 
alındılı, 

4. Ciheti askeriyeye ait lojmanların da tel
örgü içerisine alınıp bu mahalle vatandaşların 
anca/i 4 kapıdan girip çıkmasına müsaade edil
diği vasıtaların asla hu sahaya sokulmadığı, 

Hususları belirtilerek telörgü ve taş duvar
ların kaldırılması önerilmektedir. 

Bu konu ile ilgili olarak yapılan inceleme 
'sonucu a.şağıdâki bilgiler teslbit edilmiştir : 

1. îlçede askerî garnizon ve falbrikaların 
bulunduğu sahaların dışındaki pek çok yerlerin 
taş duvar, telörgü. ve demir kapılarla çevrildiği 
iddiası, doğru değildir. 

'Taş duvar ille çevrilen yerler, münhasıran 
Millî Savunmaya muhasses millî emlâk arazisi 
olup, hu mahal içerisinde belediyeye veya özsl 
mülkiyete ait toprak yoktur. 

Duvarla çevrilen saha içerisinde; tersane te
sisleri, onarım fabrikası ve bununla idlgili tesis
ler, kıt'a ve kurum karargâhları, çeşitli eçhize 
ve askerî eşya depoları, cephanelik ve ikmal 
amlbarları vardır. 

Problem, ilçelinin göz zevkini bozan duvar
ların kaldırılması isteğiyle hallolunamaz. Çev
rilen mahallin askerî önemi, malî değeri ve ni
hayet her türlü kötü arzu ve niyetlere birinci 
derecede hedef olma karakteri, çevre emniyeti
nin ancak duvarla sağlanabileceği sonucunu do
ğurduğu için bu sonuç meydana gelmiştir. 

2. 30 yıldan İberi yol olarak kullanılan so
kak ve anacaddeleri kapsıyan bâzı yerlerin de 
telörgülerle kapatıldığı iddiası da doğru değil
dir. 

Gerçi bâzı kısımlar tel örgü içerisine alın
mıştır. Ancak bu kısımlar içerisinde asla bele
diyeye ait toprak 'bulunmadığı gibi yine bu alan

da her hangi bir yol hattâ bir patika dahi mev
cut değildir. 

1946 yılından itibaren gün geçtikçe artmaya 
başlıyan ilçe nüfusu ve karmaşık sosyal faali
yetler karşısında garnizon hudutlarında nispî 
ıbir emniyet tesisi zorunlu görülmeye başlamış 
ve 1960 yılında Kocaeli Tapu Müdürlüğü ve 
ilgilileri ile Donanma Komutanlığı yetkililerinin 
iştirakiyle durum incelenmiş, kesin bir şekilde 
Millî Savunma Bakanlığının şahısların ve bele
diyenin arazisi teshit edilerek Millî Savunma 
Bakanlığına ait arazi basit bir telörgü ile çev
rilmiştir. Fakat bu telörgü takdir edileceği şe
kilde garnizonun çevre emniyeti ve yakın emni
yetini sağlıyamamışıtır. 

Harb gemilerinin bağlanması için rıhtım ya
pılacak saha ve gerisindeki lojman sahası her 
türlü emniyet, asayiş ve disiplinden yoksun bu
lunmaya devam etmiştir. O kadar ki, bu bölge
de bulunan işçi, astsulbay gazinolarına ve loj
manlarına gidip gelmek Ibir mesele halini almış, 
silâh atmalar, itiş kakışmalardan tecavüzlere ka
dar her türlü disiplinsiz hareketler süregelmiş
tir. 

Tersanenin inkişaf projesi dolayısiyle Ka-, 
vaklı'ya doğru poyraz rıhtımının uzatılması 
medburiyeti bu problemleri daha açık olarak or
taya koymuş ve sahile bağlı olan harb gemileri
nin dahi emniyeti açıktan açığa haleldar olma
ya başlamıştır. 

İşte bütün bu uygunsuz ve disiplinsiz hare
ketlerin önüne geçilmesi ve (belirtilen kıymetli 
ünitelerin çevre ve yakın emniyetlerinin sağ
lanması zorunluluğuna binaen esasen 1946 yılın
da çevrilmiş olan tel örgünün takviyesi gerek
miştir. 

Garnizonun diğer yerlerine çevrilen tel örgü
lerde ise; 

Hırsızlık, erleri her türlü kötü alışkanlıklara 
saptırma ve yasak neşriyat, yasak maddeler ve 
hattâ uyuşturucu maddeler satımına engel ola
bilmek için yine yukarda belirtildiği gibi mün
hasıran Millî Savunmaya muhassas millî emlâk 
arazisinin tel örgü ile çevrilmesi ve belirli yer
lerden geçişin sağlanması zorunluğunu doğur
muştur. 

Şu husus açıkça hatırlanmalıdır ki, yüzbaşı
lar semtinde oturan ve kimlikleri Deniz Kuvvet
leri Komutanlığınca bilinmiyen sakinlerin gar-
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nizon içinden geçmemeleri için yüzbaşılar semti 
ile Millî Savunma Bakanlığı arazisi arasından 
Değirmendere Belediye Reisinin resmî muvafa
kati ile yol açılarak Devlet yoluna bağlanmış
tır. Bu yolun dahi yaptırılmasında belediyenin 
en ufak bir katkısı olmadığı unutulmamalıdır. 

Gölcük Belediye Reisi ile tam bir mutabakat 
halinde garnizon arazisinin lojman kısmı evvel
ce '60 Cm. lik duvar üzerine çekilen tel çitin yer 
yer bozulmuş olması karşısında yeniden tamiri 
öngörülmüş ve kapı yerleri belediye reisinin is
teklerine göre açılmış ve ayrıca stadyuma en ya
kın yerde bir kapı da ilâve olarak bırakılmıştır. 
Bugün için ilçenin kullandığı tüm yollar Donan
ma tarafından yapılıp, yaptırılıp ilçe belediye
sine bırakılmıştır. 

iBütün bu faaliyetler yanında halen tel çitle 
çevrildiği belirtilen mahallin su, elektrik, kana
lizasyon ve tanzifat gibi medeni bağlantıları ve 
ihtiyaçları doğrudan doğruya Donanma Komu
tanlığı tarafından karşılanmakta, yerine getiril
mekte, sağlanmaktadır. 

Binaenaleyh, yukardan-beri arz edilen hu
suslar muvacehesinde; 

a) önemli askerî noktaların yakin emniye
tini sağlamak maksadiyle inşa edilen duvarla
rın, 

b) Yine bu mahallin ve özellikle öteden 
Iberi ayrılmış olarak Millî Müdafaaya muhassas 
bölgenin çevre emniyetini temin maksadiyle 
1946 - 1954 seneleri arasında çekilmiş ve fakat 
bugün için yer yer bozulmuş tel örgülerin ona
rımına geçilmesinde mevzuatı ve ilçe halkının 
hukukunu ihlâl eden veya ilçe belediyesi hak
larını çiğniyen her hangi bir tutumun bulunma
dığı tesbit edilmiştir. 

c) ©ütün -bu işler için 1969 ve 1970 malî yıl
larında ödenmek üzere 499 500 lira ödenek ay
rılmıştır. Diğer harcamalar garnizon imkânla
rından yararlanarak yapılmıştır. 

5. — Adıyaman Milletvekili Yusuf Ziya Yıl
maz'm, Ahşam Gazetesinde «savcı, beylik taban
ca ile olay yarattı» başlıklı yazıya dair sorusu ve 
Adalet Bakanı Ziya Önder ile İçişleri Bakanı 
Haldun Menteşeoğlu'nun yazılı cevapları (7/136) 

25 , 3 .1970 
Millet Meclisi Savın Başkanlığına 

Aşağıdaki, sorumun Adalet ve İçişleri bakan
ları tarafından yazılı olarak cevaplandırılması

na delâlet buyrulmasım saygılarımla rica ede
rim. 

Adıyaman Milletvekili 
Yusuf Ziya Yılmaz 

Soru. : 
24 Mart 1970 tarihli Akşam Gazetesinde 

«Savcı, beylik tabanca ile olay yarattı» başlığı 
altmda neşredilen geniş haberde, daha önce 
de Alevi ve Sün'ni ayırımı yapmak ve bıyıklı olan
lara müdahale etmek iddiasiyle hakkında koğuş-
turma açılan Çelikhan Savcısı Süreyya Gülte-
pe, haberdeki iddiaya göre sarhoş bir vasiyette 
tabancasiyle sağa sola ateş etmiş ve bu arada 
tabancadan çıkan kurşunla/ ı üçü o yer Sorgu 
Hâkimi Mehmet Çetinkaya'nın evine isabet et
miştir. 

Savcının, bu tarz davranışı Çelikhan İlçesin^ 
de büyük bir infial yaratmış ve halkın galeyana 
gelmesine sebebiyet vermiştir. 

1. — Çelikhan Cumhuriyet Savcısı Süreyya 
Gültepe, Alevî, Sün'i ayırımı yaparak vatandaş
ları birbiriyle çarpıştıracak davranışlarda bu
lunmuş mudur? Bulunmuş ise, hakkında ne gibi 
bir tahkikata geçilmiştir? 

2. — Kasabada sarhoş vaziyette 21.3.1970 
Cumartesi akşamı saat 22,30 da bağlıyarak usun 
zaman gelişigüzel, tabancayla ateş eden bu Sav
cı hakkında adlî bir tahkikat yapılmış mıdır? 
Açılmış ise, ne safhadadır? 

3. — Adı geçen Savcı, Çelikhan Müftüsü 
Vehbi Koçak ile Alevilik ve Sün'ilik ayırımı 
mevzuunda işbirliği halinde midir? Ve Müftü 
Vehbi Koçak'm adliyeye intikal eden suçları se
bebiyle, Savcı Süreyya Gültepe 'nin himaye et
tiği doğru mudur? 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 22.6.1970 

Cez?, iş. G. Müdürlüğü 
Sayı. : 23018 

Konu: Adıyaman Milletve
kili Yusuf Ziya Yılmaz'm 
soru önergesinin cevaplan-
dırıldığı hakkında. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) Genel Sekreterlik Kanunlar Mü

dürlüğü ifadeli 2.4.1970 gün ve 7/136-1396/7794 
sayılı yazılarına. 

b) 29 . 4 . 1970 gün ve 16021 sayılı yazımı
za : 
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24 Mart 1970 günlü Akşam Gazetesinde «Sav-
cı, beylik tabanca ile olay yarattı» başlığı altın-
da neşrolunan haberle ilgili olarak, Adıyaman 
Milletvekili'Sayın Yusuf Ziya Yılmaz tarafın
dan İçişleri Bakanlığına ve Bakanlığımıza yö
neltilmiş bulunan 25 Mart 1970 günlü vasılı so
ru önergesinin Bakanlığımıza taallûk eden kı
sımları hakkında gerekli bilgi aşağıda arz olun-
rıuştuj. 

Önergede bahis konusu edilen hususların, il
gi (b) deki yazımızda da arz edildiği üzere, 
daha önceden incelenmesine tevessül olunmuş, 
Ada!e* Başmüfettişinin mahallinde yaptığı tah
kikat sonucu düzenlenen evrakın tetkikinden : 

1. — Çelikhan Savcısı Süreyya Güitepe'nin, 
2.1 . 3 . 1970 gecesi tesbit edilemiyen bâzı kim
seler tarafından evinin taşlanıp, camlarının kı
rılmasına üzülerek, dışarı çıkıp şehir içerisinde 
tabanca ile ateş ettiği, kurşunların Sorgu Hâ
kiminin evine isabet ettiği iddiasının vâridolma-
dığı, fiil, Cumhuriyet Savcısının şahsi suçu ma
hiyetinde görülerek, Hâkimler Kanununun 110 
ncu maddesi gereğince Adıyaman £ğır Cena 
Cumhuriyet Savcılığınca tevessül olunan hazır
lık tahkikatının devam ettiği, halen izinli olan 
Hâkim Yardımcısı Mehmet öetinkaya'nm din
lenmesi için Manisa Cumhuriyet Savcılığına ya
sılan talimat cevabına intizar edildiği ve diğer 
şahit Abuzer Çalganın da dinlenmesini mütaa-
kip kanuni gereğinin takdir ve ifa edileceği, 

2. — Çelikhan Savcısı ile bu yer hâkimleri 
arasında vazifeye tesir edecek derecede mev-
cudolan şiddeti! geçimsizliğin hizmetin aksama
sına ve adliyeye duyulması gereken güven ve 
itibarın sarsılmasına sebeboldıığu, bu hâl Cum
huriyet Sevcısının muahezesini icabettirir mahi
yette görüldüğünden, Hâkimler Kanununun 89 
ncu maddesinin 3 ncü fıkrası( a - d) bentleri ge
reğince, hakkında yer değiştirme cezası veril
mek üzere, evrakın Yüksek Savcılar Kuruluna 
tevdiine dair mucipnamenin 19 . 6 . 1970 tari
hinde tasvip ve evrakm adı geçen Kurul Baş
kanlığına tevdi edilmiş olduğu, 

3.— Çelikhan Savcısının alevîlik, Sünnilik 
ayırımı yaparak vatandaşlar arasında ikilik çık
masına sebebiyet verdiğine dair iddiaların teey-
yüdetmediği, diğer taraftan lâikliğe aykırı olarak 
Devletin temel nizamlarını dinî esaslara uydur
mak amaciyle propaganda yaptıkları iddiasiyle, 
Çelikhan Müftüsü Vehbi Koçak, Müftünün da-

I madı Hüseyin Gültekin ve diğer şahıslar aleyhi
ne vukubulan bir ihbar üzerine gereken hazır
lık tahkikatının yapılıp, Müftünün damadı hak
kında 30 . 9 . 1969 tarihinde talepname ile kamu 
dâvası açıldığı, Müftü Vekili hakkındaki evra
kın ise, aynı günlü yazı ile Memurin Muhakema-
tı hükümleri dairesinde işlem yapılmak üzere 
Kaymakamlığa intikal ettirildiği ve il idare Ku
rulunca 29 . 1 . 1970 tarihinde meni muhakeme 
kararı verildiği, Cumhuriyet Savcısının, Çelik
han Müftüsünün adliyeye intikal eden suçları 
sebebiyle, adı geçenin himaye ettiği hususunda 
delil elde edilemediği ve bu sebeple söz konusu 
tahkik maddesi hakkında da, muamele tâyinine 
mahal görülmediğine dair mucipnamenin, keza 
19 . 6 . 1970 tarihinde tasvibedildiği, 

Anlaşılmış bulunmaktadır. 
Keyfiyetin önerge sahibine bildirilmesine de

lâlet buyurulmasını saygılarımla arz ederim. 
Ziya Önder 

Adalet Bakanı 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Şube : 1. B. 

Konu : Adıyaman Milletvekili 
Yusuf Ziya Yılmaz'm vazıh so
ru önergesi Hak. 

22 . 7 . 1970 
Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 2 . 4 . 1970 gün ve Genel Sekreterlik 
Kanunlar Müd. 7/136-1396-7794 sayılı yazı
nız. 

istanbul'da münteşir Akşam Gazetesinin 
24 . 3 . 1970 tarihli nüshasında çıkan «Savcı bey
lik tabanca ile olay yarattı» başlıklı yazıda bil
dirilen haberle ilgili olarak, Adıyaman Millet
vekili Yusuf Ziya Yılmaz tarafından verilen ve 
Bakanlığımız ile Adalet Bakanlığınca cevaplan
dırılması istenilen 25 . 3 . 1970 tarihli yazılı so
ru önergesinde temas edilen hususlar hakkın
daki malûmat aşağıya dercedilmişıtir. 

1. Bayram Can adındaki bir vatandaş Adı
yaman C. Savcılığına müracaat ederek, Çelik
han C. Savcısı Süreyya Güitepe'nin şahıslara 
kötü muamelede bulunduğu, Alevilere karşı hu
sumet beslediği ve bölücü bir tutum içerisin
de olduğu yolunda şikâyette bulunmuştur. Bu şi
kâyet üzerine, il C. Savcılığınca, Savcı Süreyya 
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Gültepe hakkında düzenlenen tahkikat evrakı
nın 31 . 3 . 1970 tarih ve 1172 sayılı yazısiyle 
Adalet Bakanlığına intikal ettirildiği, 

2. 21 . 3 . 1970 günü saat 23,30 sıralarında 
Çelikhan C. Savcısı Süreyya Gültepe, meçhul 
şahıslar tarafından evine atılan taşlarla camla
rının 'kırılması üzerine, etrafa tabancasiyle se
kiz el gelişi güzel ateş ettiği, mezkûr olay hak
kında, ilçe halkından Abuzer Özçelik ve Mah
mut Baştuğ adlı şahısların şikâyette bulunma
ları üzerine, Adıyaman Ağır Ceza C. Savcılı
ğınca hazırlık tahkikatına tevessül olunduğu, 

3. Savcı Sürayya Gültepe'nin Çelikhan 
Müftüsü Vehbi Koçak ile Alevilik, Sünnîlik ko
ntumda işbirliği yaptığı ve Müftüyü, Adliyeye 
intikâl eden suçları sebebiyle himaye ettiği hu
suslarını doğrulıyacak her hangi bir malûma
tın mevcudolmadığı, 

Çelikhan Müftüsü Vehbi Koçak, imam Meh
met Korkmaz ve Kur'an kursu öğrencisi Abu
zer Kaygısız haklarında; 

Dinî ve siyasi mahiyette propaganda yap
mak, 

Camide broşür dağıtmak, 
Şapka iktisası hakkındaki kanuna muhale

fet, 
Suçlarından, Memurin Muhakemat Kanunu

na göre düzenlenen idari tahkikat evrakı il ida
re kuruluna intikâl ettirildiği ve bu kurulca 
29 . 1 . 1970 tarih ve 11 sayıyla meni muhake
me kararı verildiği, bu işlemin de Danıştay Baş
kanlığına gönderilmiş bulunduğu, 

Çelikhan C. Savcısının Alevî - Sünnî ayırımı 
yaparak, vatandaşları birbirleriyle çarpıştıracak 
derecede bir davranışının tesbit edilmediği, 

Anlaşılmıştır. 
Haldun Menteşeoğlu 

İçişleri Bakanı 
6. — Kayseri Milletvekili Mehmet Türk

menoğlu'nun, Kayseri'de kurulan bir Jabrika-
nun belediye tarafından yıktırılma sebebine dair 
sorusu ve İçişleri Bakanı Haldun Menteşeoğlu'-
nun yazık cevabı. (7/140) 

27 . 3 . 1970 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın İçişleri Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
delâlet buyrulmasmı saygılarımla rica ederim. 

Mehmet Türkmenoğlu 
Kayseri Milletvekili 

Kayseri'de, istanbul caddesi üzerinde, 1960 
senesinde inşa edilmiş «Şekerciler Erciyes Li
mited Şirketi» ne ait bir fabrika vardı. Bu fab
rikanın üzerinde kurulmuş olduğu 3 parsel ar
sa Kayseri Belediyesinde sözü geçen şirkete sa
tılmış ve yine belediyeden ruhsat alınmak su
retiyle inşa edilmişti. Bilâhara sözü geçen par
sellerin belediyeye ait boş arsalar gibi gösteril
mek suretiyle, üçüncü şahısların bilgisi dışın
da bir imar plânı değişikliği cihetine gidilmiş 
ve belediye evvelce kendisinin satmış olduğu 
arsaları istimlâka kalkışmıştır. 

Usulsüz ve yersiz istimlâk kararı aleyhine 
açılan dâva zımmında Danıştay 6 ncı Dairesi, 
11 . 9 . 1969 tarihinde ittihaz ettiği 968/912 sa
yılı kararla, dâva sonuna kadar yürütmenin 
durdurulmasını emretmiştir. İşbu karar derhal 
ilgili belediyeye tebliğ edilmişse de, kanun
suz ve keyfî bir tutumla fabrika ve müştemi
lâtı yıktırılmıştır. 

Olayın cereyan tarzı hakkında zarara uğrı-
yanların yaptıkları 'müracaat üzerine ne gibi 
inceleme ve araştırma yapıldığının, sorumluluk 
görülüp görülmediğinin ve sorumlular hakkın
da her hangi bir takibat ve işlem yapılıp yapıl
madığının, içtüzük hükümlerine göre, cevaplan
dırılmasını saygiyle rica ederim. 

T. C. 
içişleri Bakanlığı 11.11.1970 

Mahallî îd. Gn. Md. 
Şb. Md, : 2. Dr. Rs. Mua. 
621 -1 - (70) 302 - 5/28765 

Konu : Kayseri Milletvekili Meh
met Türkmenoğlu'nun yazı
lı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) Genel Sekreterlik - Kanunlar Md. 

ifadeli 2.4.1970 gün ve 1426/7923 sayılı yazı
nız : 

b) 17 . 7 .1970 gün ve 621 -1 - (70) 302 - 5/ 
19059 sayılı yasımız : 

Kayseri'de «Şekerciler Erciyes Limitet Şir
keti» ne ait fabrika binasının belediyesince usul
süz olarak istimlâk edilip yıktırıldığına dair 
Kayseri Milletvekili Sayın Mehmet Türkmenoğ
lu tarafından verilen yazılı soru önergesi üze
rine Bakanlığımızca konunun mahallen tahkiki 
uygun görülmüş ve görevlendirilen mülkiye mü
fettişi tarafından soruşturma ikmal edilerek 
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tanzim olunan fezlekeli dosya gereği yapılmak 
üzere Valiliğine tevdi edilmiştir. 

Arz ederim. 
Haldun Menteşeoğlu 

İçişleri Bakanı 
7. — Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı'nın, 

Personel Kanununun malî hükümlerinin uygu
lanmasını engelliyen sebeplere dair Başbakandan 
sorusu ve Maliye Bakanı Mesut Erez'in yazılı 
cevabı (7/162) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tara

fından ayrı ayrı ve yazılı olarak covaplandırıl-
amsma aracı olmanızı saygıyla rica ederim. 

24 . 4 . 1970 
Sivas Milletvekili 

Vahit Bozatlı 

Hükümet olarak, Başbakan olarak Personel 
Kanununun malî hükümlerini uygulayacağınızı 
pek çok defa vadett}niz. Bu va'dinizi bugüne ka
dar gerçekleştiremediniz. Bugün de, bu va'dinizi 
gerçekleştireceğinizden, kamu personeli içinde 
büyük kütleyi teşkil eden küçük maaşlı memur
ları ve dar gelirli olanları bu sıkıntıdan kurta
racağınızdan ve aradaki dengesizlikleri bir öl
çüde olsun ıslah edebileceğinizden ciddî şekilde 
ve aşağıda cevaplarını talebettiğim sorular se
bebiyle endişe duymaktayım. 

Cevaplandırılmasını istediğim sorular şun
lardır : 

1. Adalet Bakanlığı gibi birkaç bakanlık ve 
kamu kuruluşu hariç tutulursa, diğer bütün ba
kanlık ve kamu kuruluşlarındaki müsteşar, ge
nel müdür ve uzman namı ile görev yapanların 
kamu personeli içinde hukuk dışı yollarla bir 
baskı gücüne sahip bulunduğu, diğer bir de
yimle bir cunta kurduğu ve bu gücünü kullana
rak Hükümetin birçok tasarruflarını engelledi
ği, bu güc sahipleri razı olmadığı için Hüküme
tin personel rejimini ıslah edip dengesizlikleri 
düzeltemediği, Personel Kanununun malî hü
kümlerini uygulayamadığı iddia olunmaktadır. 

Bunun en önde gelen misali, Maliye Bakan
lığındaki müdür, genel müdür, müsteşar ve em
sali kimseler olduğu. Bu kimselerin halen çeşitli 
yollarla ve kanunlarla sağlanan aylık gelirleri
nin 10 bin liranın üzerinde olduğu (Maaş + faz
la mesai + harcırah + tetkik ve huzur hakkı 
gibi gelirler toplamı), yapılacak ıslahatların bu 

gelirlere dokunacağı için engellendiği belirtil
mektedir. 

Bu iddia ve yukarda belirtilen hususlar doğ
ru mudur? 

2. Yukarda varlığını bir örnekle açıkladı
ğım hukuk dışı bir baskı gücünün açık ve belir
gin örneklerinden birinin de Devlet Demiryol
ları Genel Müdürlüğü ve Ulaştırma Bakanlığı 
olduğu iddia ve beyan olunmaktadır. Şöyle k i : 
Devlet Demiryollarının her yıl zarar ettiği cüm
lenin malûmudur. Hal böyle iken1 bu kurulu
şun genel müdür ve genel müdür yardımcı
ları müsteşar uzman ve teknik personel 
denilen 200 ü aşkın şahsın çeşitli kanun
larla gelir sağlıyarak aylık gelirlerinin 10 bin 
lira ve hattâ 15 bin lira olduğu söylenmektedir. 
Aynı kuruluşta çalışan bir bagaj kondoktörü 
30 yıllık hizmet ve kıdemine rağmen bir ayda 
eline geçen 810 lira ile geçinmeye çalışmakta
dır. 

Bu örnekten sonra şunları sormak istiyo
rum : 

A) Çift maaş (Maaş + emekli maaşı) alan 
memur sayısı nedir? Bu konuda çıkan kanun 
nasıl uygulandı? Tam sonuç verdi mi? Vermedi 
ise neden tam sonuç vermedi? 

Bilhassa Devlet Demiryolları gibi zarar 
eden müesseselerde tasarruf ve kadro düşünce
siyle olsun emekli müddetini doldurmuş yük
sek maaş ve yevmiyeli memurlar ile bâzıları ilk
okul mezunu dahi olmıyan uzman kişileri görev
den almaya ve bu konular üzerine eğilmeye Sa
yın Hükümetimiz lüzum görmekte midir? 

B) 450 ile 810 lira arasında aylık geliri 
olan yüzbinlerce Devlet memuru bu gelirle na
sıl geçmiyor? 

C) Ankara'da üç odalı bir gecekondu dahi 
aylığı 400 liradan kiralandığına göre az gelirli 
memur bu masraflarını hangi geliri ile kapat
maya zorlanmış oluyor? Daha açık deyimi ile 
Hükümet, Devlet memurunun halkla olan iliş
kisini tamamen dürüstlüğün ve ahlâkın dışına 
çıkmaya zorlamış olmuyor mu? Asayişsizlik, 
vergi ziyaı gibi çok önemli sorunların nedenle
rinden birisi ve belki de en başta geleni bu de
ğil midir? Bâzı kimseler zarar eden bir kamu 
kuruluşunda 10 bin liranın üzerinde gelir sağ
larken bir tahsildarın, bir tapu memurunun, bir 
kondüktörün, bir polisin ve bir kâtibin 500 li-
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raya çalışması hakkaniyete ve insafa uygun dü
şer mi? Bu haksızlıklar görev duygusunu zede
lemez mi? 

3. Bu açıklamalarımdan sonra son olarak şu 
sorumun cevaplandırılmasını talebetmekteyim : 

Varlığını misallerle açıklamaya çalıştığım 
iddia konusu müdürler, genel müdürler ve müs
teşarlar gücünün (cuntasının) mukavemetine 
rağmen personel rejiminde bir ıslahat yapmaya, 
Personel Kanununun malî hükümlerini Sayın 
Hükümetin kendi istediği biçimde uygulamaya 
gücü yetecek midir? Daha açık deyimi ile, Hü
kümetin, karşısına çıkarılan engelleri açmaya 
yukarda açıklanan gücü (cuntayı) aşarak işe 
bizzat el koymaya niyeti var mıdır? Hükümet 
içindeki uzman kişiler (Bakanlar) bunun sonuç
larını göze alabiliyorlar mı? Yoksa beş-on ku
ruş zamla bu işi geçiştirme yolu mu seçilecektir? 

T. O. 25 . 11 . 1970 
Maliye Bakanlığı 

Bütçe ve Malî Kontrol 
Gn. Md. Kanunlar Şb. 

Sayı : 114415 - 81/18789 
Konu : Sivas Millet
vekili Vahit Bozatlı'-
nın yazılı soru önerge
si Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlü

ğü sözü ile alınan 4 . 5 . 1970 tarihli ve 7/162 -
1631/9346 sayılı yazınız. 

Personel Kanununun malî hükümlerinin uy
gulanmasını engelliyen sebeplere dair Sivas 
Milletvekili Vahit Bozatlı tarafından Başba
kanlık makamına tevcih olunan soruları ihtiva 
eden yazılı soru önergesinin tarafımızdan cevap
landırılması Başbakanlık makamınca uygun 
görülmüş bulunmaktadır. 

Konu hakkında hazırlanan cevabın iki nüs
ha olarak sunulduğunu arz ederim. 

Maliye Bakanı 
Mesut Erez 

Sivas Milletvekili Sayın Vahit Bozatlının 
yazılı soru önergesine cevap. 

Sivas Milletvekili Sayın Vahit Bozatlı'nın 
rafından verilen 24 . 4 . 1970 tarihli yazık so
ru önergesinde : 

I - Bakanlıklarda müsteşar, genel müdür 
ve uzman namı altında görev yapanların hukuk 

I dışı yollarla baskı gücüne sahip bulunduğu, di
ğer bir deyimle «Cunta» kurduğu ve Personel 
Kanununun malî hükümlerinin uygulanmasını 
önledikleri; bunun en önemli misallerinin Mali
ye Bakanlığında.bulunduğu; çeşitli yollarla sağ
ladıkları aylık gelirlerinin 10 bin liranın üstüne 
çıktığı tarzındaki iddialara değinilerek, bu iddi
aların ve belirtilen hususların doğru olup ol
madığı sorulmaktadır. 

Malûm olduğu üzere, 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununu uygulanabilir hale getir
mek üzere uzun zaman geceli gündüzlü devam 
eden yoğun çalışmalarla hazırlanan kanun ta
sarısı 1327 sayılı kanun halini almıştır. İddia 
edilen Cuntanın mevcudolmadığı bununla sa
bittir. 

Memurlarımız kanunlarımızın tâyin ve tes-
bit ettiği istihkaklarını alırlar. Üst dereceler
deki memurlarımızın çeşitli yollarla 10 bin li
ranın üstünde munzam gelir sağladığı tarzın-
da}ri söylentiler ciddî olmaktan uzaktır. Haki
kate de uygun değildir. 

II -Soru önergesinin ikinci maddesinde, 
yüksek dereceli memurlara ve Cunta'ya dair 
örneklerin Devlet Demiryolları Genel Müdür
lüğü ile Ulaştırma Bakanlığında da bulunduğu; 
TCDD nin her yıl zarar ettiği cümlenin malû
mu olduğu halde, sayısı iki yüzü aşkın üst ka
demedeki görevlilerin bâzı kanunlardan yarar
lanarak aylık gelirlerini 10 bin liraya hattâ 15 
bin liraya yükselttikleri tarzındaki söylentiler 
açıklandıktan ve aynı kuruluşta 30 yıllık bir ba
gaj memurunun 810 lira ile geçinmeye uğraştı
ğı belirtildikten sonra : 

a) Çift maaş (maaş + emekli maaşı) alan 
memur sayısının ne miktar olduğu; bu konuda 
çıkan kanunun nasıl uygulandığı, tam sonuç ve
rip vermediği, tam sonuç vermedi ise neden 
vermediği; bilhassa Devlet Demiryolları gibi za
rar eden müesseselerde (tasarruf ve kadro dü
şüncesiyle) emekli müddetini doldurmuş yük
sek maaşlı ve yevmiyeli memurlarla bâzıları ilk
okul mezunu dahi olmıyan uzman kişileri görev
den almaya ve bu konular üzerine eğilmeye Hü-

I kümetin lüzum görüp görmediği; 

b) 450 ilâ 810 lira arasında aylık geliri 
I olan yüz binlerce Devlet memurunun bu gelirle 
! nasıl geçindiği sorulmakta; 
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c) Az gelirli memurlarımızın hayat pahalı-
ğı karşısındaki müşkül durumlarını eleştiren 
izahlar yapılarak çeşitli sorular tevcih edilmek
tedir. 

önergenin bu kısmında belirtilen hususlar
dan, yazımızın 1 numaralı kısmında yaptığımız 
açıklamaların kapsamı dışında kalan konular 
hakkındaki cevabımız şunlardır: 

A) 1. — 1101 sayılı Kanunun tatbikatı do-
layısiyle yapılan çalışmalarda tesbit edildiğine 
göre, 1 Mart 1970 tarihinden evvelki devrede 
çift maaş (maaş + emekli maaşı) alan memur 
sayısının; 

Genel bütçeye dâhil dairelerde : 1,303 
Katma bütçeli dairelerde : 531 
Belediyelerde : 220 
İktisadi Devlet Teşekküllerinde : 448 
Olmak üzere, toplam olarak 2 502 kişiden 

ibaret bulunduğu anlaşılmıştır. 
2. — Bu kanunun nasıl uygulandığı sorunu: 
1101 sayılı Kanunun ek 5 nci maddesi ile 

T. O. Emekli Sandığına tabi daire, kurum ve or
taklıklarla bunların Sosyal Sigortalar Kanunu
na* tabi işyerlerinde emekliye taibi olmjıyan üc
retli, geçici kadrolu veya yevmiyeli hizmetlere 
tayin edilen emeklilerin buralarda çalıştıkları 
sürece emekli aylıklarının kesileceği; ancak, hiz
metin görülmesi mücbir bir sebebe dayandığı 
ve özel ihtisası gerektirdiği ilgili bakanlığın 
teklifi ve Bakanlığımızın mütalâası alındıktan 
sonra Bakanlar* Kurulu Karariyle belirtilen 
yerlerde çalışanların aylıklarının kesilmiyece-
ği kabul edilmiştir. 

Bu hükme istinaden çalıştırılmak istenilen 
personel sayısı tüm kamu sektöründe 900 e 
ulaşmıştır. Lâkin, Bakanlığımızca yapılan in
celemeler sonucunda bâzı teklifler kanun hük
müne uygun görülmiyerek is'af edilmemiş ve 
kanunun tarifine muvafık teklifler için Bakan
lar Kurulundan karar alınmak suretiyle bir kı
sım personelin çalıştırılması cihetine gidilmiş
tir. 

Şimdiye kadar kararname alman veya alın
ması olumlu karşılanan emeklilerin sayısı 439 
dur. 

Yukarda açıkladığımız rakamlara Ulaştır
ma Bakanlığı ve ona bağlı kuruluşlar da dâ
hildir. Esasen Ulaştırma Bakanlığına 6 sı li
manlarda, 2 si Denizcilik Bankasında olmak 
üzere 8 kişi için müsaade verilmiştir. 

I Kanun tam sonu§ alınacak şekilde uygulan
mıştır. Bunun ötesinde, Hükümet, mevcut per
soneli kadro veya tasarruf mülâhazalariyle 
emekliye sevk etmek düşüncesinde değildir. 
Emekliliğe ayrılma konusunda personelin iste
ğine bırakılmaktadır. 

1101 sayılı Kanunun 9 ncu maddesiyle, ka
nunun yürürlüğe girdiği 1 . 3 . 1969 tarihinde 
(Geçici 5 nci madde dolayısiyle yukarda belir
tilen görevlerde) çalışan emekliler için bir yıl 
çalışma hakkı tanınmış bulunmaktadır. Bu sü
re 28 . 2 . 1970 tarihinde sona erdiğinden bu 
kabil personelin çoğu görevlerinden ayrılmış, 
istihdamlarında zaruret görülen bâzılarının ça
lışmalarına dair kararname istihsal edilmiş; ge
ri kalan cüzi bir kısmı da emekli aylığını bıra
karak görevlerine devam şıkkını tercih etmiş
lerdir. 

B) 450 - 810 lira arasında aylık geliri olan 
memurlar konusu : 

Eski sisteme göre (,% 35 zam ve % 15 avans 
dâhil) brüt 450 lira aylık veya ücret 14 ncü de
receye tekabül eder. Aynı tarzda 10 ncu derece
nin tutarı 750 lira, 9 ncu derecenin tutarı da 
900 liradır. Yeni sisteme göre bu derecelerdeki 
memurlar (7 kat sayı esasına göre ve ilk kade
melerde oldukları farz edilirse brüt olarak ) sı
rası ile 875, 1 575, 1 750 lira aylık alacaklardır. 

III - Personel Kanununun Meclislerce kabul 
edilmiş ve yürürlüğe konulmak üzere bulunmuş 
olması iddiaların varidolmadığını göstermekte
dir. 

Bilgi edinilmesini rica ederim. 

8. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
Trabzon Askerî Hastanesinden sivil halkın da 
yararlandırılmasına ve yeni bir hastane yapıl
masına dair sorusu ve MİM Savunma Bakanı 
Ahmet Topaloğlu'nun yazılı cevabı (7/163) 

Millet Meclisi Başkanlığına, 
Aşalıdaki sorumun Millî Savunma Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının 
teminini saygıyla rica ederim, 

24 . 4 . 1970 
Trabzon Millelttvekili 

Ahmet Şener 

Trabzon'daki Askerî Hastane, Artvin, Rize, 
I TraJbzon, Gümüşhane ve Giresun iline kadar 

cevap veren bir askerî hastanedir. Bu hasta-
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neye Trabzon Kolordu «mensubu ve buna bağlı 
birliklerle beraiber emekli askerler ile aile
leri muayene ve tedavi edilmektedir. 

Ayrıca âcil ve sivil vakalarda da cevap ver
mesi zaruıidir. 

Eski hastane yerini 1886 yıllarında Tefkür-
çayır bugünkü ismi ile (Erdoğdu) mahalle 
sakinleri hastane için tahsis etmişlerdir. Millî 
Savunma Bakanlığı bu arsayı ancak tahsis 
edilen (maksadın dışında kullanamıyacağına 
gföre, ayrıca askerî hastaneye gelen hastaların 
diğer sivil hastanelerle de lâboratuvarlarınm 
ve mütehassıslarının noksanlığından ötürü bu 
hastanelere yakın olması bir zaruret olduğun
dan, 

1. Trabzon Askerî Hastanesinin NATO 
dan devredilen Boztepe'deki tesislere taşınma
sını doğru buluyor musunuz 

2. Hizmet yönünden verilen bu emrin 
ıhangi gerekçe ile verilmiştir? 

3. Eski hastanenin arsası hastane için 
ıtahsis edildiğine göre yerine yeni bir askerî 
bastane yapmayı düşünüyor musunuz? 

4. ©oztepe mevkii uzak olduğu için ve 
hastaların inip çıkmasına vasıitalarm kifayet
siz olduğundan ve diğer hastanelerlere olacak 
olan ihtiyaç temin sadedinde zorlukların gi
derilmesi için askerî hastanenin halen bulun
duğu yerde yenisi yapılıncaya kadar kira 41e 
kalması düşünülüyor mu? 

'5. Eski hastane yerinde yeniden bir aç
ken hastane yapılması düşünülüyorsa hanimi 
icra yılında plân ve programa alınacağının 
mahzur yoksa cevaplandırılmasını rica ederim. 

T. C. 
Millî Savunma Bakanlığı 17 . 8 . 1970 

Ankara 
Kanun : 438/1 - 70 

Konu : Yazılı soru önergesi Hk. 

Millet Mellisi Başkanlığına 
İlgi : Millet Meclisi Başkanlığının 4 . 5 .1970 

tarih ve Kanunlar Müdürlüğü (7/163) 1644/ 
9403 sayılı yazısı. 

Trabzon Milletvekili Ahmet Şener tarafın
dan verilen ve Trabzon Askerî Hastanesinin 
başka bir tesise nakledilmesi sebebiyle doğa
cak mahzurlar hakkında ne düşünüldüğüne dair 
yazılı soru önergesi ile ilgili bilgiler aşağıda sı
ralanmıştır. 

1. 1886 yılında Erdoğdu Mahallesinde 
yapılmış olan eski hastane binası zamanla 
hastane olarak kullanılma niteliğini kaybetti
ğinden başka bir binaya taşınması zarureti 
hâsıl olmuştur. Bu nedenledir ki, çarşı için
de bulunan ve hastane niteliği taşımamasına 
rağmen daha önce işçi Sigortalan Kurumu ta
rafından bir süre hastane olarak kullanılan 
bir foina bu zaruret seibebiyle kiralanmıştır. 

2. Trabzon Askerî Hastanesinin, Boztepe'
deki NATO'dan devredilen (tesislere takşın-
ması uygun görülmüştür. Buradaki binalar 
her türlü sıhhi şartlan haiz, bütün ihtiyaç
lara cevap verecek niteliktedir. Ulaşım imkân
ları belediye otobüsleri ile sağlanmaktadır. 

3. Eski hastane yerinde bir başka hasta
ne binan yapımı düşünülmemektedir. 

4. Lüzumu halinde boşaltılması kaydiyle, 
Hasanpaşa Kışlası ile eski asker hastanesi bi
nası Jandarma G-enel Komutanlığı emrine tah
sis edilmiştir. 

'Bilgilerini ve gereğini arz ederim. 
Millî Savunma Bakanı 

Ahmet Topaloğlu 

9. — İstanbul Milletvekili llhami Sancar'ın, 
Sirkeci - Ataköy sahil yolu üzerinde bulunan 
bâzı kuruluşların sağlığa zararlı olup olmadı
ğına dair sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanı Vedat Âli Özkan'ın yazılı cevabı (7/168) 

27 . 4 . 1970 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorulanının Anayasa ve İçtüzük 

hükümleri gereğince Sağlık Bakanlığınca ya
zılı olarak cevaplandırılmasına delâletinizi 
saygı ile rica ederim. 

İ&tanlbul Milletvekili 
İlhamı Sancar 

İstanbul'da, Sirkeci - Ataköy sahil yolu 
üzerinde Topkapı surlan dışındaki deri fab-
rikalan, Et ve Balık Kurumu mezbaha tesis
leri, çimento fabrikası, sahilde inşaatı ta
mamlanmak üzere bulunan büyük akaryakılt 
depoları ve benzeri sanayi depo ve işyerleri 
vardır, her gün genişletilmekte ve çoğalmak
tadır. Bunların çevresi yüzbinlerce nüfusun 
barındığı bir iskân sahası olduğu gibi okul 
ve hastanelerde hemen hemen çok yakının
da bulunmaktadır. Bu tesislerin sahil kısmı 
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ise turistik l>ir güzergâhtır. Böyle olduğuna 
göre : 

1593 sayılı Kanun, yönetmelik ve (Sıhhi Za
bıta Talimatnamesi karşısında adı geçen tesis-, 
ler gayrisılhhi müesseselerden midir, değil mi
dir? 

iBunilar gayrisıhthi müesseseler ise kuruluş 
ve tevsileri işletmeye geçişleri hangi tarih
lerde ve hangi makamlar tarafından verilmiş 
ruhsatnamelere dayanmaktadır. Bu ruhsatna
meler veriliş 'tarihi ve (bugünün değişik şart
lan itibariyle elan muteber ve yürürlükte 
midir? Çevre sağlığı bakımından zararlı mı
dır, değil midir? 

1953 ısayılı Kanunun 23 ncü maddesi 
gereğince Isltanlbul vilâyet ve kazaları ilgi
lileri şimdiye kadar 'bu konularda bir karar 
almış mıdır? Almış ise mahiyeti nedir? Uygu
laması yapılmış mıdır? Karar almamış ft»e 
seyirci kalışları Ibir sorumluluk konusu değil 
midir? 

Bu feci ve her gün artan sağlık tablosu, 
Ibaşjtan aşağı cümle sıorumlularm sık sık 
önünden geçmeleri, müracaatlar ve neşriyat
lar suretiyle bilgileri dâhilinde olmasına rağ
men aynı kanunun 274 ncü maddesi gere
ğince kendilerini her hangi kanuni bir mua
meleye sevketmiş midir? Etmemiş midir Et
miş ise mahiyeti ve neticesi nedir? etmemiş 
ise sorumlular hakkında Bakanlıkça kanuni 
'bir muamele yapılmış mıdır? 

T. O. 
Sağlık ve' Sosyal Yardım 20 . 10 . 1970 

Bakanlığı 
Bakan 
4206 

Konu: İstanbul (Milletvekili 
Sayın İlhamı ıSancaır (tarafın
dan verilen yazılı soru öner-
ıgesi. 

Mdllejt 'Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 7 . 5 . 1970 tarih, Genel Sekreterlik 
Kanunlar Müdürlüğü: 7/168-1663/9494 »ayılı 
yazınız. 
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İstanbul Milletvekili llhami iSanear'ın ilgi 
yazınız ekindeki 27 . 4 . 1970 tarihli isıoru öner
gesine karşılık eevalbıım ekte lsunulmıuşjtur. 

Arz öderim. 
Saygılarımla 

Dr. Vedat Âli Özkan 
'S ağlık ve Sosyal Yandım Kakanı 

İstanbul Milletvekili (Sayın llhami ıSancar'ın 
yazılı «soru önergesine cevabım : 

Soru: İstanbul 'da (Sirkeci - Altaköy isaJh'il yo
lu üzerinde Topkapı surları dışındaki Deri Fab
rikaları, Et ve Malık Kurumu nıezlbaha tesisle
ri, Çimento Fabrikası, ısalhilde inşaatı tamam
lanmak üzere 'bulunan büyük akarjyakılt depo-
ları ve (benzeri ısanayi depo ve işlyerleırii vardır, 
her gün genişletilmekte ve çjoğalmıaıktadır. Bun
ların çevresi yüzJbinlerce nüfusun Ibarındığı bir 
iskân sahası (olduğu gibi ıokul ve (hastaneler de 
hemen lıomen çok yakınında bulunmaktadır. Bu 
tesislerin ısalhil kısmı ise turistik bir [güzergâh
tır. Böyle lo'lduğuna ıgöre : 

1593 ısayılı Kanun,yöneltmelik ve ısıhhi zabı
ta ıtalim'a'tnaımesi karşısında adı 'geçen tesisler 
gayrisıhlhi müesses elerden imidir, değil imidir1? 

Cevap: 'önergenizde >zii!kredillen .müesseseler 
gayrisılhhi müesseselerdir. 

Soru: Bunlar ,gayrisıhıhi müesseseler ise (ku
ruluş ve tevsileri işletmeye ıgeçişlleri ıhangi ta
rihlerde ve hangi makamlar tarafından veril-
ımiş ruhsatnamelere dayanmaktadır? Bu rulhsat-
nameler veriliş rbarihi ve bugünün değişik şart
ları itibariyle leilan muteber ve yürürlükte imi
dir? Çevre sağlığı bakımından zararlı mıdır, de
ğil midir1? 

Cevap: Umumi Hııfzıssuhha Kanununun 271 
nci maddesi gereğince 1 nci sınıf ıgayrisılhhi [mü
esseselere tesis ve laçıimıa müsaadeleri Bakanlı
ğımızca, 2 nci sınıf ıgayrisılhhi müesseselerin 
ıtesis ve laçılma müsaadeleri ide Umumi (hıfzıssıh-
ha Kanununun 272 nci maddesi ıgereğince ma-
ballen verilmektedir. 

önergede ^zikredilen müesseselerin ruhsat 
durumları İstanbul Valiliğinin 18 . 9 . 1,970 
gün ve 41774 sayılı yazı Isuıtfelt ve eklerinde be
lirtilmiştir. Umumi Hıfzıssıbha Kanunu gereğin-
ce verilmiş olan rulhsatlar ımutelberdir. 

ıSoru: 1693 sayılı Kanunun 23 wcü maddesi 
ıgereğince İstanbul Vilâyet ve kazaları ilgilileri 
şimdiye kadar (bu konularda bir karar almış 



M. Meclisi B : 24 

mıdır 1 Almış ise mahiyeti nedir? Uygulaması J 
yapılmış mıdır? Kanar almamış ise sevinci (ka
lışları bir siorumlululk konusu değil imlidir? 

Cevap: Çevresinde lOtunanilara fizikî, ruhî 
ve sosyali yönlerden az veya çok zarar veren iş- I 
yerleri gayrdsıhhi (müesseseler /meyanmda müta
lâa edilmiş ve 'bunların sınıfları 208 sayılı gay-
risıhhi ımüeissıeiselere ait yönetmelik eki, ıgayrisıh-
hi 'müesseselerin sınıflarım gösterir listededir. 

Müesseselerin nakilleri için valilikçe çalışma 
yapıldığı 18 . 9 . 1970 tarih ve 41774 sayılı ya
zıda açıklanmıştır. I 

Soru: Bu feci ve Iher gün aılban sağlık ta(b-
.lossu, 'baştan aşağı cümle sorumluların sık sık I 
önünden geçmeleri, müracaatlar ve neşriyatlar 
suretiyle bilgileri dâhilinde almasına rağmen 
aynı kanunun 274 neü ımaddelsi ıgereğinee ken
dilerini ıher Ibamıgi (kanuni bir muameleye sevk 
etmiş midir? Etmemiş midir? Bu dunum hak
kında Bakanlık ıgörüşü etmiş ise mahiyeti ve ne- I 
ticesi nedir? Etmemiş ise sorumlular hakkında 
Bakanlıkça kanunî Ibir muamele yapılmış imi
dir? 

Cevap: Bu, konuda ilgililerin ıgöstendiği 
.alâka Istanlbul Valiliğinin yazısından anlaşıla
caktır. AncaJk vilâyet memleketlin elkonomik du- I 
rumuyla ilgili olan bu konuda yer göstermeden 
harekete geçime tasavvurunda olmaması seibe- I 
biyle şimdiye kadar bakanlığımıza her hangi bir I 
müracaaltita ıbulunımaımıştır. I 

Dr. Vedat Âli Özkan 
(Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı I 

T. C. Istanlbuİ 
Sağlık ve Sosyal Yandım 18 . 9 . 1970 

Müdürlüğü 
Şb. G. S. Mües. •613/41774 

Konu: Gaynisıhhi müesseseler 
hakkında. 

Sağlılk ve iS.osyal Yardım Bakanlığına I 

İ lgi : 20 . 6 . 1970, 1 . 9 . 1970 tarih ve Sağ
lık İş. On. Mıd. Çevre Sağ. Şb. 3483, 6679 sayılı 
emirlerine; 

İstanbul ve iSirkeci Ataköy sahil yolu üze
rinde, Tıopkapı surları dışındaki Deri Fabrika
ları Et ve Balık Kurumu Mezbaha tesisleri Çi-
ımenıto Falbrilkası sahilde inşası tamamlanmakta 
olan Ibüyük akaryakıt depoları ve 'benzeri sa
nayi işyerlerinin mevcııdolduğu, her !gün 'geliş- J 
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inekte ve çoğaldığı, bunların 'çevresinin yüzbin-
lerce nüfusun barındığı 'bir iskân sahası olduğu 
gibi dkul ve hastanelere çok yakın ıbulunduğu, 
bu tesislerin sahil kısmının ise turistik bir gü
zergâh olduğuna göre 1593 sayılı kanun ve yö-
netımeliklere 'göre durumlarının izahı Isftanlbul 
Milletvekili Sayın İlhami $anoar'm Millet Mec
lisi Başkanlığına venmiş olduğu 27 . 4 . 1970 
tarihli önergesinden anlaşılmış «olmakla mezkûr 
mahallin 3 . 8 . 1970 ve 28 . 8 . 1970 tarihleri 
arasında çevre sağlığı ekibince yaptırılan tetki
kinde : 

önergede söz ıedilen mahal hilhasısa deri de
poları, deri fabrikaları ve imalâthanelerinin ke
sif bulunduğu Kazlıçeşme imıntalkasıdır. 

Deri Sanayi ile ilgili 140 aded müessesenin 
34 adedi depo 106 adedi ise deri fabrilkasıdır. 

106 aded fabrikanın 13 adedi 1931 de kurul
muştur. ı53 ü ruhsatsız 53 ü 'ruhsatlıdır. Bu hu
sustaki yapılan çalışmalar]a.ilgili rapor ve cet
vel ekte sunulmuştur. 

Geniş izahı hu raporda belirtilen, özellikle 
deri fabrikaları ve depolarının çevre sağlığına 
aykırı Ibulunuşlaırı nedeniyle Ibu mahalden bir 
başka yene nakil hususunda uzıun yıllardan beri 
çalışmalar lolmuşltur. 

Bu ımeyanda ilıgililer anasında hinçıok toplan
tılar yapılmış ve iç alışmalarda hulunulmuştur. 
Son defa İl Umumi Hıfzisısııhha Meclisinde ko
nu 30 . 1 . 1970 tarihinde tezekkür edilmiş ve 
halkın sağlığını vikaye [bakımından 1 nci sınıf 
ıgayrisıhhi müesseselerden maldut deri fabrika 
ve imalâthanelerinin mezkûr ımahalden sağlık 
şartlarına uygun 'bir mahalle naklime karar ve
rilmiştir. 

Deri imali çok (bol su istiyen ve kullanılan 
bir iş.koludur. Takriben ıgünde 50 000 m3 suya 
ihtiyaç vardır. 

İstanbul'da yer altı sularının en bol bulun
duğu bir mmtaka olan Kazlıçeşme dericilik sa
natı 500 sene evvel kurulmuştur. 

Diğer taraıftan deri sanayiinde elektrik (ko
nusu da nıiühiımdir. 

Hailen deri sanayiinde 4 600 0Ö0 kilovat saat 
e e rey an kullanılmaktadır. 

Bu nedenlerle söz konusu tesislerin derhal 
bu mahalden hir (başka yere nakilleri mümkün 
'olamamıştır. 

Büyük İstanbul Sanayii Nâzım Plân Bürosu
nun da tasvibine igöre bu fabrikaların Kartal 



M. Meclisi B : 24 21 . 12 . 1970 Ö : İ 

Tuzla'da Tavşantepe ımııntakasına nakillerine 
(karar verilmiş ve Ibu yolda 'çalışmalara ibaşlanıl-
mışıtıır. 

öero'k deri faJbrilkaları ve depoların gerekse 
Zeytinıburıiiiı Et Koımıbinası ve ıÇimıenibo Fabrika
sının ilişik 'raporda izahı yapılan gıatyri sıhhi 
(hallerinin asgari hadde indirilmesi için kazası
na yazılmıışltır. 

Arz ederim. 
Ekrem Gıönen 

Muavin 
İstanibull Valisi Y. 

İmza 
Anafaaliıyeıt konusu Ruhsalt duruımları 

Deri fabrikası Deri deposu Deri deposu 

Rulhsatlı Ruhsatsız Ruhsatlı Ruhsatsız 
106 34 53 63 6 28 

Hukulkî durumları 

Deri fabrikası Deri Deposu 
Şahısı Şirket Şalhsi /Şirket 
64 40 ,31 8 

Deri faıbriJka ve deri depolarının miktarı 
rulhsalt ve hukukî durumlarını 'gösterir tablodur. 

Deri fabrikaları ve deri depolarının yıllara göre, 
kuruluş Itari'hleri ve rulhsa't durumlarını gösterir 

Kuruluş ıtariıhi 

1920 
1921 
1930 
1931 
1933 
1939 
1940 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 

Ruibsatısuzla'r 

2' 

1 

1 
2 
2 

-
2 

3 

2 

Ruhsat 

1 
1 

1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 

, 3 
2 

2 
3 
5 
4 

Kuruluş tarihi Ruhsatsızlar Ruhsatlılar 

1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965-
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

Toplam : 

1 
1 
i3 
1 
2 

1 
7 
2 

3 
4 
8 
7 
6 
7 
2 
12 

3 
2 

2 
2 
1 
1 
5 
1 
2 
1 
1 

2 
2 
1 
1 
1 

10. — Erzincan Milletvekili Hasan Çetin-
kaya'nın, demir cevherinin rezerv miktarına ve 
mevcut demir - çelik f abı ikalarında kapasiteyi 
artıracak tedbirlere dair sorusu ve, Sanayi Ba
kanı flalâhattin Kıhç'ın yazılı cevabı (7/175) (*) 

Millet Meclisi 'Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sanayi Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâle
tinizi saygıyla rica ederim. 

5 . 5 . 1970 
Erzincan Milletvekili 
Hasan Çetinkaya 

1. Demir cevheri araştırmalarımız ne mer
kezdedir? Görünür, muhtemel ve mümkün 
rezerv miktarları nedir (Bilhassa yüksek te-
nörlü) 

2. Düşük tenörlü cevherlerin görünür muh
temel ve mümkün rezerv miktarları nedir, ibun-
ları verimli hale sokmak için çalışmalar ne 
merkezdedir? 

3. özel sektör elindeki maden ocakları iş
letmeleri millî çıkarlara uygun şekilde di
siplin altına alınmış mıdır? 

(*) Bir aded deri tteposu ile üç aded deri 
fabrikası 1931 yılından önce kurulmuştur. 
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4. Navlun fiyatlarım etkiliyen maden 
ocakları ulaşım yolları ve araçları ile ilgili 
tedbirler nelerdir? 

5. Mevcut demir - çelik fabrikalarında ka-
pasatiyi artıracak tedlbirler alınmış mıdır, bun-
ler nelerdir? Enfrastrüktür yatırımların plân
ları var mıdır? 

6. İskenderun üçüncü demir - çelik fabri
kaları inşaatı ne safhadadır. 

7. Dördüncü demir - çelik fabrikaları için 
bir hazırlık var mıdır, varsa bu hazırlık ne saf
hadadır? 

8. Geçici olarak ithal edilecek mamul ve 
gayrimamul demirin dış ödeme kaynakları ve 
şekilleri nedir? 

T. 0. 
Sanayi Bakanlığı 24 . 8 . 1970 

Müsteşarlık Yazı İşleri Bürosu 
Sayı : 9/310 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdür
lüğü 8 . 5 . 1970 tarih ve 7/175-1703/9772 sayılı 
yazınız : 

Demir cevherinin rezerv miktarına ve mevcut 
Demir - Çelik fabrikalarında kapasiteyi artıra
cak tedbirlere dair Erzincan Milletvekili Hasan 
Çetinkaya tarafından verilen yazılı soru öner
gesine mütedair cevabımız ilişik olarak sunul
muştur. 

Saygılarımla arz ederim. 
Salâhattin Kılıç 
Sanayi Bakanı 

, Erzincan Milletvekili Hasan Çetinkaya'nm yazılı 
soru önergesine Sanayi Bakanlığı cevabıdır. 
Soru : 1. Demir cevheri araştırmalarınız 

ne merkezdedir? Görünür, muhtemel ve müm
kün rezerv miktarları nedir? (Bilhassa yüksek 
tenörlü) 
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devam edilmekte ve olumlu sonuçlar alınmakta
dır. 1970 yılı programına göre Divriği demir 
yatağı üzerindeki çalışmalar tamamlanacaktır. 
Bunun yanında yine bu bölgedeki Malatya - He
kimhan, Erzincan - iliç sahalarında jeolojik, je
ofizik çalışmalara devam edilecek ve sondajlı 
aramalarla netice alınmaya çalışılacaktır. 1969 
yılı itibariyle Türkiye demir cevheri rezervleri 
ilişik listede belirtilmiştir. Buna göre yaklaşık 
olarak 275 milyon tonluk toplam rezervin görü
nür, muhtemel 75 milyon tonu iyi kaliteli cev
herden ibaret olup bu cevherler doğrudan doğ
ruya veya çok basit bir ameliyeden geçirilerek 
kullanılabilir hale gelecek tiptendir. 

Soru : 2. Düşük tenörlü cevherlerin görü
nür muhtemel ve mümkün rezerv miktarları ne
dir, bunları verimli hale sokmak için çalışmalar 
ne merkezdedir? 

Cevap : 2. Yine aynı listede düşük kaliteli 
diye tanımlanan demir cevherlerinin bir kısmı
nın demir tenorunun düşük oluşu ve bir kısmı
nın da cevher içindeki zararlı maddelerin yük
sek oranda bulunuşu bu cevher üzerinde bir 
zenginleştirme ameliyesi tatbikini zorunlu kıl
maktadır. Bu konuda önemli bâzı yatakların 
cevherleri üzerinde yapılmış ve yapılması ge
rekli çalışmalar şöylece özetlenebilir. 

Sakarya - Çamdağ demir yatağı : Yatak 
Adapazarmm 25 km. Güneyinden başlıyarak 
27 km. uzunluğunda bir şerit meydana getirmek
tedir. Bu havzada üç tip demir cevheri tefrik 
edilir. Bunların sırasiyle kıymetlendirme imkân
ları şöyledir. 

Silisli cevher : Kimyevi terkibi eıkld (üstede 
görülen bu tip cevherlerin izabesi için Mneç 
ilâvesi gerektiğimden ve bu kirecin zaten dü
şük olan demir tenorunu daha da düşüreceğin
den kıymetlendirilmesi güçtür. Kaldı ki yata
ğın işletilmesi yer altı işletmesini icabettirmek-
te ve nakliye maliyeti yüksek olanaktadır. 

Kalkerli cevher : Demir tenımrü çok düşük 
olan bu tip cevherin yüksek fırına fondan ola
rak verilmesi mümkündür. Bunum için de iç 
kısımlardaki yumuşak cevherin kıymetlendi
rilmesi gerekir. Aksi halde yalmızbaşına (bu 
cevheri üretmek pahalı olacaktır. 

Yumuşak cevher : Kıymetlendirilmesi mün> 
kün olan bir cevherdir. Bu konuda çeşitli Z&M-
ginleşitirme nedenleri yapılmııştır. Bunlardan 

Cevap : 1. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığından öğrenildiği üzere; son yıllarda gü
cünün büyük kısmını demir cevheri aramaları 
üzerine yoğunlaştırmış olan M. T. A, Enstitüsü 
Balıkesir - Şamlı, Kütahya - Eğrigöz masifi üze
rindeki çalışmalarını kısmen tamamlamıştır. 
Halen bu çalışmaların neticelerinin değerlendi
rilmesine çalışılmaktadır. Ülkemizin en büyük 
demir cevheri potansiyeline sahip Sivas - Ma
latya bölgesindeki çalışmalara yoğun bir şekilde | 
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bâzıları müspet netice vermiştir. Bu cevher 
için en uygun zenginleştirme metodu Alman 
Krupp Firmasının Rennverf ahren usulü olup 
bu usul ile % 93 - 94 demir ıtenörü bakla şek
linde «luppe» konsantreler elde ©dilmektedir. 
1964 yılı fiyatları ile 1 ton luppenin maliyeti 
500 Tl. civarında hesaplanmıştır. Ancak saf 
kalker yerine yukarda bahsedilen kalkeri cev
her kuHlanılmasiyle bu maliyet 461.10 Tl./tona 
düşmektedir. Tesis kapasitesi genişletilirse ma-
liyeltlte daha düşüşler olabilmektedir. M. T. A. 
Enstitüsünün 1901 yılanda yaptığı bir maliyet 
analizinde 1 ton luppenin maliyeti 271.86 Tl. 
olarak hesaplanmıştır, ki bu iki maliyet ara
sındaki farkın nedeninin araştırılması gerekir. 
Ancak mühim olan bugün çok ihtiyacımız olan 
demir cevherinin, teknik baknımımdan değerlen
dirilmesi mümkün olan bu demir yatağının iş
letilmesinin zorunluğudur. 

Malatya - Hekimhan Deveci siderjit yatağı: 
Dünyada birçok tatbikatları bulunan siderit 
cevherlerin kasinasyon yoluyla kıymıetlendirıil-
mesıi bu yatak için de uygulanabilir. Metot 
çok basittir. Bu konuda 1964 yılında M. T. A. 
Enstitüsünde yapılan teorik (bir araştırma bu 
cevherden % 52,57 Fe tenörlü konsantrelerin 
elde edilebileceği ve bu konsantrelerin yerinde 
maliyetinin 60 Tl./ton civarında olacağını gös
termektedir. Rezerv büyüktür daha da artma 
imkânları vardıtf. M. T. A. Enstitüsü 1971 
programında bu cevherin kıymetlendirilmesi 
konusunda teknlolojik deneylere başlamayı dü-
şiünmektedir. 

ıSiıvas - Otlukilisi örtü tabakası : Yüksek ve 
düşük tenörlü olmak üzere iki tip örtü tabaka
sı tefrik edilmekte ve her iki tip için Türkiye 
Demir - Çelik İşletmeleri Müessesesi Ameri
kan Mc Kee Firmasına araştırma yaptırmak
tadır. Zengin tenörlü kışımın değerlendirilmeu 
sinde gravite usulü (% 55 demir tenörüne yük
selmiştir) başarı sağlamışsa da randıman düşük 
olduğundan bu cevherin yüksek tenörlü kon
santrelerle kaniştırılarak palet veya sinterlen-
mesi uygun bulunmuştur. Düşük tenörlü kıs
mın kıymetlendirilmesinde gravite ve manye
tik seperasyon deneyleri olumlu netice verme
miştir. Bunun için kavurma ve alçak şiddetli 
manyetik seperasyon deneyleri yapılacaktır. 

İskenderun - Payas demir cevheri : Fazla 
miktarda A1203 ihtiva eden Payas demir cev
heri yatağının jeolojik olarak rezerv imkânı 
80 milyon ton kadardır. Alman Krupp Firması 
tarafından ümitli bölgelerde yapılan araştır-
malarda 12.6 milyon ton görünür, muhtemel 
25.7 milyon ton mümkün rezerv tesbit edilmiş
tir. Bölgede üç tip cevher tefrik edilmektedir. 
Bunların sırasiyle kıymetlendirme imkânları 
şlöyledir : 

Yüksek demir muhtevalı düşük silis aîümin-
yumlu cevherler mekanik usullerle ve hattâ 
'bâzı yerleri basit triyaj usulleri ile değerlendi-
rildbilir. Bunun için cevhere önce manyetik 
hassa kazandırılması gayesiyle öğütülüp ısı
tılması ve bilâhara manyetik seperasyonla kon
santre edilmesi tavsiye edilebilir. Şayet bu 
mümkün olmazsa Krupp'un rennverf ahren usu
lü denenmelidir. 

Yumru şeklinde cevherler : Yukardaki me
totlar bu tip oevlher için de denenmelidir. 

IDüşük demir, düşük silis ve yüksek alü
minyum muhtevalı cevherler : Bu tip cevher 
için öncelikle bir alüminyum izabe usulü olan 
Pederson metodunun denenmesi ve şayet netice 
alınamazsa bölgedeki diğer düşük alüminyumdu 
cevherlerle karıştırılarak Krupp'un Rennver-
îahren metodunun denenmesi uygun olur. 

Balıkesir : Eymir demir cevheri : Cevherde
ki yüksek silis, titan ve arsenik istifade im
kânlarını sınırladığından bu cevherin ya diğer 
iyi kaliteli cevherlere kılsıtlı oranlarda kanş-
rıtılarak kullanılmasını veya bir hazırlama 
ameliyesine tabi tutulmasını gerektirmektedir. 

Krupp tarafından yapılan Süzdürme - çök
türme tecrübeleri ile demir tenöründe artış si
lis miktarında düşüş sağlanmışsa da arsenik 
izalesi mümkün olmamış, bilâkis artış olmuş
tur. M. T. A. Enstitüsünde yapılan deneme
lerde silis miktarının % 17 -18 in altına düşü
rülmesi ekonomik olarak mümkün olmamıştır. 
1964 yılında Norveç Un Elektrokemıiisk Firması 
pilot çapta bir deneme yaparak % 52,5 Fe ve 
% 0.345-As ihtiva eden cevherden % 0.05 As 
ihtiva eden pik demir elde etmiştir. Deneme, 
döner fırında arsenik izalesi, kireç taşı ve 
dolomitin kalsinasyon ve cevherin ön redaksi
yonundan sonra sıcak şarjın elektrik fırınıma 
aktarılması esasına dayanmaktadır. 
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İçel - Gdlindire - öreaıdüzü demdir cevheri : 
Yüksek silis ve düşük demir tenörlü olan "bu 
cevherin indirgeyici ortamda kalsinasyoiDimu 
nıütaakıp manyetik seperasyonla konsanltresi 
komujsnna M. T. A. Enstitüsünde yapılan lâlbo-
raJtuvar çapındaki denemede % 53 demir ve 
% 15 Si 02 ihtiva eden konsantre elde edil
miştir. Bu dememelerin pilot çapta denenmesi 
ve bumun için bir pilot tesisin kurulması gere
kir. 

Bakirli cevherler : Bu tip cevherlere Ayaz-
mant, Şamlı (Balıkesir) Çamoba (Ordu), Ko
çak (Niğde) de Taşlanmaktadır. Rezervleri pek 
pek (büyük olmamakla beraber manyetik sepe-
rasyon metodları ile kıymetlendirilmesi müm
kündür. Ayazmant cevheri üzerinde Krupp ta
rafından yapılan bir denemede demir konsant
resi yanında artıkta % 5,2 bakır bulunmuştur. 

Soru : 3. özel sektör elindeki demir cev
heri ocakları işletmeleri milli çıkarlara uygun 
şekilde disiplin altına alınmış mıdır? 

Cevap : 3. Türkiye Demir ve Çelik İşlet
melerince deımir cevheri sevkeden veya şevket
ine durumunda olan özel teşobbüs maden ocak
larına ©evlhsr istihsali daha çok işletici firmanın 
dar imkânlar içinde edebileceği azami kâr dü
şüncesine göre yapılmaktadır, özel teşebbüs 
imkânlarını kısıtlayan faktörler şunlardır. 

a) İşletmecinin teknik bilgi noksanlığı 
b) Yeterli sermaye ve finansman noksanlığı 
e) Demiryoluna veya devlet karayoluna 

kadar ulaşım güçlüğü veya imkânsızlığı. 
d) Demiryolu ile demir cevheri navlunu

nun pahalılığı ve diğer madenlerin nakliye fi
yatına göre % 40 civarında zamlı olması, 

Soru : 4. Navlun fiyatlarını etkiliyen ma
den ocakları ulaşım yolları ve araçlariyle ilgili 
tedbirler nelerdir? 

Cıevap 4. T. Demir ve Çelik işletmeleri de
mir ihtiyacının % 80 den fazlasının Divriği'den 
temin etmektedir. 

Divriği'de maden ocakları ile DDY arasın
daki yollar işletmece kullanılmaya müsait ha
le getirilmiştir. Ceviher ocaklarında Cürek is
tasyonuna havai hat Divriği istasyonuna ise 
ağır hizmet tipi damperli kamyonlarla taşın
maktadır. Açık maden işletmeciliğinde nakil 
vasıtaları büyük tipe doğru gitmektedir, ileriki 
işletme tevsiatları için nakil vasıtalarının 30 to

nun üzerinde olması için şimdiden çalışmalar 
yapılmaktadır. 

Ayrıca Divriğin'den Karabük'e cevher nak
linde DDY otomatik (boşaltmaları büyük vagon
larla nakletmekte, böylece cevher iptidai ve 
elle boşaltmak vagonlara nazaran kısa zaman
da boşalmakta ve vagonlar somaja kalmadan 
iLde edilmektedir. Bu hususlar navlun birim fi
yatını etkilemekte ve maliyet düşmektedir. 

Bundan başka C Plâseri kırma - eleme tesisi 
1970 yılı sonunda işletmeye alınacak % 60 - 63 
tenörlü yüksek kalite'de cevher taşınacaktır. 

Ayrıca konsantrasyon ve pelet tesislerinin 
kurulması Yüksek Plânlama Kurumunca ka
bul edildiğinde 1975 senesinden itibaren yük
sek tenörlü cevher ve pelet nakledileceğinden 
yılda 580 000 ton gang maddesi az taşınmış 
clacak ve takriben 69 milyon Tl. tasarruf edil
miş olacaktır. Bu projede, karayolu gibi büyük 
alt yatırımlara gidilmeden havai hat tesislerinin 
yapılması öngörülmüştür. 

DDY Teşkilâtınca yeni hatların ilâvesi. 
mevcut demiryolların takviyesi, yeni vagon 
ve lokcımatiflerin devreye konulması için ayrıca 
çalışmalar yapılmaktadır. 

Soru : 5. Mevcut Demir Çelik fabrikala
rında kapasiteyi artıracak tedbirler alınmış-
ımdır? Bunlar nelerdir? Enfrastrüktür yatı
rımların plânları var mıdır? 

Cevap : 5. Karabük Demir Çelik işletme
lerince kısa ve uzun vadeli plânlarla istihsalin 
artırılmalına çalışılmaktadır. 

Kısa vadeli yatırımlar ile mevcut tesisle
rin ehemmiyet sırasına göre ıslahına ve darbo
ğazların giderilmesine çalışılmaktadır. Bun
lara ait yatırımlar yıllık idame yatırımlarından 
karşılanmaktadır. 

Uzan vadeli yatırımlar, Yüksek Plânlama 
Kurulunca kabul edilmesine mütaakip tatbika
ta 'geçilmektedir. 

Soru : 6. iskenderun üçüncü Demir - Çe
lik fabrikaları inşaatı ne safhadadır? 

Cevap : 6. iskenderun 3 ncü Demir - Çelik 
fabrikaları ile ilgili olarak çalışmaya başlanı
lan ve devam eden işler sıra ile aşağıda izah 
edilmektedir. 

1. Lojmanlar : Tesiste çalışacak Türk ve 
ecnebi personelin ikâmeti için kurulmaya baş
laman sitenin ibirinci kısmı 250 lojman inşaatı 
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Ihızla ilerlemektedir, iş programına göre ka
demeli olarak tamamlanacak olan lojmanların 
ilk 50 adedi Ağustos 1970 sonunda tamamlana
cak II. kısım lojman inşaatı ihalesine Haziran 
1970 sonunda başlanacak ve bütün lojmanlar 
Ağustos 1971 tarihine kadar tamamlanacaktır. 

2. Karayolu ve NATO Akaryakıt Boru 
Hattı : Tesis sahasından geçen Devlet karayo
lu ve NATO akaryakıt boru hattı birer varyant
la tesis sahası haricine çıkarılmıştır. 

Yol güzergahının değiştirilmesi, ile ilgili ça
lışmalar Karayolları Genel Müdürlüğü tarafın
dan belirtilmiştir ve asfaltlama işine başlan
mıştır. Haziran 1970 sonunda asfaltlama işi bi
tirilmiş olacak ve üst taraftan geçit verile
rek sahadan çıkılacaktır. 

3. Demiryolu varyantı : Tesis sahasından 
geçen cari demiryolu hattının bir varyantla te
sis saha&ı haricine çıkılması işi devam etmek
tedir. Bayındırlık Bakanlığı demiryolları ve 
limanları inşaat dairesi Reisliğince yürütül
mekte olan bu işin Eylül 1970 te tamamlana
cağı ümidedilmektedir. 

4. Saha tanzimi ; Tesis sahasının tanzi
mi dolayısiyle takriben 7 milyon metreküblük 
hafriyat ve imlâ işi Karayolları Genel Müdür
lüğüne yaptırılmaktadır. Sovyetler tarafından 
hazırlanan iş programlarına göre, 2,5 yılda ya
pılabileceği öngörülen bu iş yapılan anlaşma
ya göre 15 ayda tamamlanacak ve zuhuru muh
temel birtakım darboğazlar elimine edilmiş ola-
caktıi'. 

5. Tesis limanı : Proje hazırlanması ve in
şaatı Bayındırlık Bakanlığı demiryolları ve li
manlar inşaat dairesi Reisliğince yürütülecek 
olan bu iş söz konusu reislik tarafından 15 Ma
yıs 1970 tarihinde 162 milyon keşif bedeli üze
rinden 4 yıl müddetle ihaleye çıkarılmıştır. 

Tesis % 35,05 Kıran Doğuş İnşaat ve Limitet 
Şirketine" ihale edilmiştir. Mütaahhit fir
ma Temmuz 1970 te işe başlıyacaktır. 

6. Endüstri suyu : Su isale işi D.S.i. tara
fından ele alınmıştır. Yapılmakta olan etüt
ler plânlama kademesindedir. Proje en kısa 
zamanda inşaat şubesine intikal etirilecektir. 

7. Jeolojik etütler ve sondajlar : Tesisin 
temel projelerinin hazırlanması ile ilgili ola
rak sondaj işlerine devam edilmektedir, 

8 000 metre tulluk 532 sondajın 350 si bit
miş durumdadır. Bu sondajlar Haziran 1970 
sonuna kadar tamamlanmış olacaktır. 

Soru : 7. Dördüncü Demir - Çelik fabrika
ları için bir hazırlık var mıdır, varsa bu hazır
lık ne safhadadır? 

Cevap : 7. Dördüncü Demir - Çelik fabri
kaları için Türkiye Demir ve Çelik işletmeleri 
tarafından bir hazırhk yapılmamıştır. Bu konu 
ile ilgili hazırlıklar Başbakanlık Devlet Plânla
ma Teşkilâtı tarafından yürütülmektedir. 

Soru : 8. Geçici olarak ithal edilecek ma
mul ve gayrimamul demirin dış kaynakları ve 
şekilleri nedir? 

Cevap : 8. Memleketimizin 1970 yılı demir 
ihtiyacını karşılamak üzere yerli demir üre
tim müsseselerimizin verimlerini artırmak yö
nünde alınmış bulunan tedbirlere ilâveten ih
tiyaç sahibi vatandaş taleplerinin yılı içinde 
karşılanabilmesi bakımından bu sene içinde 
350 000 ton kütük, 280 000 ton yuvarlak ve pro
fil demir, 180 000 ton pik ile 180 000 ton hurda 
ithalinin zaruri olduğu tesbit edilmiştir. 

Bu ithalâtın realize edilebilmesi için dün
ya piyasa rayiçlerine göre 98 900 000 $ ihtiyaç 
bulunmaktadır. Bu meblâğın 19 900 000 $ İkili 
Anlaşmalı memleketlerden, 79 000 000 $ ise APA 
ve Serbest Döviz Sahası memleketlerden karşı
lanabilecektir. 

11. —Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'ın, 
Burdur Belediye Meclisi üyesi olan bir zatın bu 
vazifeden ıskatına dair sorusu ve İçişleri Bakanı 
Haldun Menteşeoğlu'nun yazılı cevabı (7/176) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

6 . 5 . 1970 
Aşağıdaki sorumun Sayın İçişleri Bakanı 

(tarafından yazılı olarak cevaplandırılmaısına 
delâletinizi rica ederim. 

Saygılarımla. 
'Burdur Milletvekili 
Nadir Yavuzkan 

Burdur Belediye Meclisi üyesi Kemal Pe-
ker'in, üç oturum toplantıya gelmedi diye üçün
cü oturumda Belediye MeclisMen iskaitına dair, 
Belediye Meclisince alınan karar, Danıştay ta
rafından, üç oturum gelmiıyeniın iıslkat kararı 
üçüncü oturumda alınmaz gerekçesiyle bozuldu-
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^ , "valiliğin Kemal Peker'e vâki tebligatı ile öğ-
^renilmiştir. 

1. Bu karara rağmen Kemal Peker'in Be
lediye Meclisine davet edilmemesi gerekçesi ne 
olmuştur 

2. Bete&İye Meclisinin Danıştay kararını 
Hj^iaSâmaylp reddetmesi, hangi kanun hüküm-
3&fcine Ş£Öre uygulanmıştır? 

-S. Belediye Meclisinin bu konudaki karar
l an mevcut kanunlar ağısından uygun mudur? 

4. a) Kemal Böker'le ilgili karar Danış
tay'dan içişleri bakanlığına ne zaman gelmiş
tir Burdur Valiliğine ne zaman gönderilmiştir? 

b) Bordur Valiliğince Kemal Peker'e ne za-
aaan i^oliğ edilmiştir? 

<c) Gecikme varsa nedendir? 
5. Danıştay kararını iptal gibi bir yetki 

^kullanan Belediye Meclisi kararı kanunsuz ise 
bu karar hakkında İçişleri Bakanlığı olarak 
1580 sayılı Kanunun 74 ncü maddesine göre ip
tal talebi yetkinizi kullandınız mı? 

T.C. 
•İçişleri Bakanlığı 30.9.1970 

Mahalli İd. Gn. Md. 
Şb. Md. : 2. D. Rs. Mua. 

$£1.2.70.302.8/25534 
Konu : Burdur Milletvekili Nadir 
Yavuzkan'm, yazılı soru önergesi 
hakkında 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 12.5.1970 gün ve Genel Sekreterlik Ka
nunlar Müdürlüğü 7/176 sayılı yazınız. 

Burdur Belediye Meclisi üyesi olan bir şah
sın üyelik sıfatının kaldırılması ile ilgili, Burdur 
Milletvekili Nadir Yavuzkan'a ait yazılı soru 
önergesi üzerine bakanığımız mülkiye müfettişi 
tarafından mahallinde yapılan inceleme sonu
cunda : 

1. Burdur Belediye Meclisi üyesi Kemal Pe
ker'in, Belediye Meclisinin 25.10.1969 günlü ka
rarı ile 1580 sayılı Belediye Kanununun 69 olcu 
maddesine dayanılarak üyelikten müstafi adde
dildiği, 

İlgilinin bakanlığımızca Danıştaya intikal et
tirilen itirazı üzerine, Danıştayca Belediye Mec
lisine aiit kararın iptal edildiği, 

Mahallî belediyeye tebliğ edilen bu karar 
üzerine «toplantı gündemi konusunun Kemal 
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Peker'in üyelikten çıkarümasina aidolduğu, esa
sen üyelik sıfatı bulunmadığı» mütalâasiyle il
gilinin 1.4.1970 günlü toplantıya çağırılmadığı, 

2. Belediye Meclisinin Danıştay kararını 
uygulamaması mu, 1580 sayılı Kanunun 69 mcu 
maddesi hükmünün yanlış değerlendirilmesin
den ileri geldiği anlaşılmıştır. 

3. Belediye Meclisinin bu konudaki kararı 
mevcut mevzuat yönünden uygun mütalâa edil
memiştir. 

4. a) Kemal Peker'le ilgili Danıştay kara
rı bakanlığıma 27.1.1970 tarihlinde gelmiş ve 
2.2.1970 tarihinde ise Burdur Valiliğine gcaıde-
rilmiştir. 

b) Tebligat Burdur Valiliğince 14.3.1970 
tarihinde yapılmıştır. 

c) Aradaki gecikme 2.2.1970 günlü bakan
lık yazısına ek Danıştay kararının valiliğe vü-
rudu üzerine, bu kararın mıüstenâdatının hatalı 
ve eksik bilgiye dayandığı hususunda valilikçe 
tereddüde düşülmesinden ileri gelmiştir. 

Bu nedenle valilikçe konunun Danıştaya iın-
tikal ettirilerek tashihi karar cihetine gidilmesi 
istenmiş ve bu görüş bakanlığımızca uygun mü
talâa atamadığından kararın tashihi için Da
nıştaya müracaat edilmemiş ve durum valiliğe 
9.3.1970 tarihinde bildirilmiştir. 

Bu yazının 11.3.1970 tarihinde vürudetmesi 
üzerine valilikçe 13.3.1970 tarihinde belediyeye 
tebligat yapılmıştır. 

5. Belediye Meclisinin, Kemal Peker'in 
İkinci defa .meclis üyeliği sıfatınım, kaldırılması 
yolunda 1.4.1970 günlü olağanüstü toplantıda 
aldığı 33 sayılı kararın kanun hükümlerine ay
kırı olduğu mütalâa olunduğundan iptali husu
sunda başkanlığınca Danıştaya başvurulmuş
tur. 

Arz ederim. 
Haldun Menteşeoğlu 

içişleri Bakanı 

12. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'-
m, Devlet hizmetlerinden olan bölge kuruluş
larının, Antalya, Burdur ve İsparta illerine 
dengeli bir şekilde taksim edilmesine dair Başba
kandan sorusu ve Devlet Bakam Hüsamettin Ata
beylinin yazılı cevabı (7/179) 
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Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasını rica ede
rim. Saygılarımla. 6 . 5 .1970 

Burdur Milletvekili 
Nadir Yavuzkan 

Devlet hizmetlerinin bölgeler arası dengeli 
dağılımı, plân hedefleri arasında bulunan esas
lardan birisidir. Bu itibarla. 

1. Bölgelere Devlet hizmetleriyle gelen im
kânların bölgeler içi iller arasında da dengeli 
dağılması bir prensibolarak kabul edilmekte 
midir? 

2. Eğer kabul ediliyorsa, Antalya, Burdur, 
İsparta illerini içine alan bölgede; 

a) Devlet Su işleri Bölge Müdürlüğü, 
b) Orman Başmüdürlüğü, 
c) Toprak Su Bölge Müdürlüğü, 
d) Y. S. E, Bölge Müdürlüğü, 
e) Tekel Başmüdürlüğü, 
f) tiler Bankası Bölge Müdürlüğü, 
g) Karayolları Bölge Müdürlüğü, 

gibi bölge kuruluşlarının hepsinin Antalya'da 
olması ile, son yıllarda bölgenin ikiye ayrılarak 
bâzı kuruluşların yarısı İsparta'ya alınırken 
Burdur iline hiçbir bölge kuruluşunun getirilme
mesi ne ile izah edilmektedir? 

S. Orman Başmüdürlüğünün ve Devlet Su 
İşleri Bölge Müdürlüğünün ve Eğitim Enstitü
sünün İsparta'ya alınmasında gerekçe ne olmuş
tur? 

4. Ege Üniversitesince yeni bir Tıp Fakül
tesi kuruluşu için bu bölgede hangi il seçilmiş
tir? Gerekçesi nedir? 

5. Burdur'a getirilmesi düşünülen bu nevi
den bir bölge kuruluşu var mıdır? 

6. Burdur ilinde Ege Üniversitesince Vete
riner veya Ziraat Fakültesi kurulması düşünül
mekte midir? 

7. Bölge içi iller arasında Devlet hizmetleri 
dağılımında dengeyi sağlamak hangi makam ta
rafından yerine getirilmektedir? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 18 . 7 . 1970 
Sayı : 3-01-1336 

Konu : Burdur Milletvekili Na
dir Yavuzkan'm önergesi. 

I Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 12 . 5 . 1970 gvm. ve Kanunlar Müdür
lüğü 7/179-1719/9857 sayılı yazıları. 

Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'm, Dev
let hizmetlerinden olan bölge kuruluşlarının, An
talya, Burdur ve İsparta illerine dengeli bir 
şekilde taksim edilmesine dair, Başbakanlığa 
tevcih ettiği ve tarafımdan cevaplandırılması 
tensip buyurulan yazılı soru önergesi tetkik 
olunmuştur. 

Soru : 1. Bölgelere Devlet hizmetleri ile 
gelen imkânların bölgeler içi iller arasında da 
dengeli dağılması bir prensibolarak kabul edil
mekte midir? 

Cevap : 1. Bölge kuruluşları teşkili ile ille
re Devlet hizmetlerinin götürülmesi arasmda bir 
ilişki kurmak mümkün değildir, önemli olan, 
yıllık programlar ile illere isabet eden yatırım 
miktarlarıdır. Devlet Plânlama Teşkilâtı bu tip 
kuruluşların genişlememe ve plânlama bölgeleri 
çerçevesi içinde sayısının ve merkezlerinin ben
zer duruma getirilmesi amaciyle 1970 yılı prog
ramına aşağıda arz edilen tedbirleri getirmiştir. 

Bölgesel programların hazırlanması ve bölge 
seviyesinde koordinasyonun sağlanması amaciy
le Merkezi Hükümet teşkilâtının taşrada kur
muş oldukları, bölgesel birimlerin, plânlama 
bölgeleri çerçevesi içinde sayı, sınır ve merkez
lerinin benzer duruma getirilmesi için çalışma
lara başlanacaktır. Merkezi Hükümet kuruluş
larının taşrada bölgesel birim kurması ve bu 
birimlerin merkez sayı ve sınırlarının tesbit edil
mesi belirli esaslara bağlanacaktır. 

I Soru : 2. Eğer kabul edilmiyorsa, Antalya, 
Burdur, İsparta illerini içine alan bölge de; 

a) Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü, 
b) Orman Başmüdürlüğü, 
c) Toprak Su Bölge Müdürlüğü, 
d) Y. S. E. Bölge Müdürlüğü, 
e) Tekel Başmüdürlüğü, 

I f) İller Bankası Bölge Müdürlüğü, 
g) Karayolları Bölge Müdürlüğü, 

I gibi bölge kuruluşlarının hepsinin Antalya'da 
I olması ile, son yıllarda bölgenin ikiye ayrıla-
I rak bâzı kuruluşların yarısı İsparta'ya alınırken 
I Burdur iline hiçbir bölge kuruluşunun getiril-
I mesi ne ile izah edilmektedir? 
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Cevap : 2. 

a) Devlet Su İşleri, İsparta bölge Müdür
lüğü merkezinin İsparta olarak seçilmesine aşa
ğıda arz edilen faktörler müessir olmuştur. 

aa) Halen cari olan programlar ile uzun 
vadeli programlarda öngörülen inşaat islerinin 
İsparta merkezinden takip ve kontrolü diğer 
illere nazaran daha tesirli olabilecektir, inşaat 
malzemelerine ulaşım İsparta'3a merkez ittihaz 
etmeyi gerektirmektedir. 

21 . 12 . 1970 O : 1 

i karayolları ve DSİ. Bölge müdürlüklerinin bu
lunduğu Antalya ili YSE bölge merkezi ola
rak seçilmiştir. 

e) Tekel Başmüdürlüğü : 
Antalya'da eskiden beri Tekel (temi Mü

dürlüğüne bağlı bir başmüdürlük ile Burdur 
ve İsparta^da bu başmüdürlüğe bağlı birer mü
dürlük idaresi mevcuttur. 

f) İller Bankası Bölge Müdürlüğü : 
— 1965 yılında, iller Bankası Bölge mü

dürlükleri Teşkilâtı kurulmuştur. Halihazır 
durum itibariyle bölge teşkilâtının merkezleri 
Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, 
Elâzığ, Erzurum, Eskişehir, istanbul, İzmir, 
Kayseri, Konya, Samsun, Trabzon ve Van ille
ridir. 

Bölge 'müdürlüklerinin kapsadığı sahanın, 
sınırlarının ve bölge merkezlerinin seçimi, ille
rin yol ve iklim şartları özellikle belediyelerin 
sayıları ve büyüklükleri göz önüne alınarak ob
jektif kıstaslara göre yapılmaktadır. 

g) Karayolları Bölge Müdürlüğü : 

— Bölge hudutları ve merkezleri uzun tek
nik etütlerden sonra memleket ihtiyaçlarına 
göre, coğrafi, topoğrafik ve sosyal şartlar na
zarı itibara alınarak tesbit edilegelmektedir. 
Diğer bölgelerde olduğu gibi Antalya'da bu şe
kilde'seçilmiştir. 

Soru 3 : Orman Başmüdürlüğünün ve Dev
let Su işleri Bölge Müdürlüğünün ve eğitim 
enstitüsünün Antalya'ya alınmasında gerekçe 
ne olmalıdır? 

Cevap 3 : Antalya Orman Başmüdürlüğünün 
son yapılan amenajman ve envanter çalışmala
rına göre orman verimi ve servetinin çok yük
sek olduğu anlaşıldığından ikiye ayrılması zah
meti doğmuş olup yukarda arz edilen sebeplere 
istinaden Isparta^da yeni bir Orman Başmü
dürlüğü kurulmuştur. Cevap 2 de arz edilen se
bepler muvacehesinde İsparta, Burdur ve Af
yon illerini içine alan ve merkezi Isparta^da ol
mak üzere DSİ XVIII. Bölge Müdürlüğü kurul
ması uygun görülmüştür. 

Bu bölgenin yüksek öğretim kurumlarına 
kavuşturulmasına bir başlangıç teşkil etmek ve 
hudutları dâhilinde bulunan iki ilköğretim oku
lu ile çevredeki diğer öğretmen okulları öğ-

j rencilerinin yüksek öğrenimlerine fırsat yarat-

bb) Yeni kurulacak bölge tesislerinin mev
cut bulunan İsparta Şube Başmühendisliğinin 
atelye, tamirhane imkânlarından hemen yarar
lanması mümkün bulunduğu cihetle bu husus
ta İsparta'nın seçimini zaruri kılmıştır. 

cc) Bilindiği üzere teşkilât kurulmasında 
personel tedariki imkânları da nazara alınmak
tadır. Yapılan tetkikler, İsparta vilâyeti imkân
larının bu bakımdan da daha iyi olduğunu tes
bit etmiştir. 

b) Orman Başmüdürlüğünün İsparta'da 
kurulmasının nedenleri : 

— Coğrafi mevkii ve arazi durumu, 
— Nüfus, nüfus dağılışı ve yoğunluğu, eko

nomik durumu ve bunların ormancılık hizmetle
riyle ilişkileri, 

— Orman bloklarının genişliği, bünyesi, da
ğılışı ve yayılışları, 

— Orman bütünlüğü, su toplama havzaları, 
arazinin akaar ve buharı nazarı dikkate alın
mak suretiyle teknik heyetlerce bizzat arazide
ki etütlere müstenit yapılmaktadır. 

c) Toprak - Su Bölge Müdürlüğünün An
talya'da kurulması nedenleri : 

Antalya'nın deniz ve hava ulaşımı imkânla
rına sahibolması, toprak su kaynaklarının po
tansiyel bakımından zenginliği, PAO Teşkilâtı 
ile birlikte yürütülen projeler ile ihracata dö
nük özel projelerin (narenciye ve yaş sebze) 
ağırlık merkezini teşkil eden bir merkez olma
sı sebebiyle Toprak - Su Bölge Müdürlüğünün 
Antalya'da kurulması zorunlu kılmıştır. 

d) YSE (Bölge Müdürlüğünün Antalya'da 
ihtisasını gerektiren sebepler : 

— Köy İşleri Bakanlığının Kuruluş Kanu
nu lolmaJdığından, köy yollarına ait harcamalar 
karayolları, içmesularına ait harcamalar ise 
DSİ. Bütçesinden karşılanmaktadır. Bütçe ve 
hizmet koordinasyonu zarureti muvacehesinde 
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mak amaciyle İsparta ilinde bir eğitim enstitü
sü açılması uygun görülmüştür. 

Soru 4 : Ege üniversitesince yeni bir tıp 
fakültesi 'kuruluşu için bu bölgede hangi il se
çilmiştir? Gerekçesi nedir? 

Cevap 4 : 115 sayılı Kanunla değişik 4936 
sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince Ege 
Üniversitesi tarafından izmir dışında bir tıp 
fakültesi açılması konusu, Tıp Fakültesi Pro
fesörler Kurulunca seçilen 5 kişilik bir komis
yon marifetiyle incelenmiş, hazırlanan rapor 
Tıp Fakültesi Profesörler Kurulunda tetkik 
edilerek Senatoya intikal etmiştir. 

Senatoca bu tıp fakültesinin İsparta ilinde 
açılması kararlaştırılmış, Senatonun bu karan 
Ege Üniversitesi Rektörlüğünün 12 . 2 . 1970 
tarih ve 937 sayılı yazı ile Millî Eğitim Bakan
lığına intikâl etmiştir. 

Ancak Ege Üniversitesince İsparta ilinde 
bir tıp fakültesi kurulması hakkındaki rektör
lük teklifi Devlet Plânlama Teşkilâtınca uygun 
karşılanmamıştır. 

Soru 5 : Burdur'a getirilmesi düşünülen bu 
neviden bir bölge kuruluşu var mıdır? 

Cevap 5 : Bölge kuruluşlarının dağılımında 
göz önünde bulundurulacak kıstaslar yukarda 
arz edilmiştir. Şimdilik bu bölge kuraluşların-
ia Mr değişiklik yapılması mümkün değildir. 

Soru 6 : Burdur ilinde, Ege Üniversitesince 
veteriner veya ziraat fakültesi kurulması düşü
nülmekte midir? 

Cevap 6 : Burdur ilinde E^e Üniversitesine 
'-»ağlı veteriner ve ziraat kuruluşu olmadığı gi
bi, mezkûr ilimizde anılan fakültenin açılması 
hususunda Millî Eğitim Bakanlığına her han
gi bir teklif yapılmamıştır. 

Keyfiyetin önerge sahibine bu yolda ceva
ben intikâlini arz ederim. 

Hüsamettin Atabeyli 
Devlet Bakanı 

13. — İstanbul Milletvekili Tekin Erer'in, 
Bugün Gazetesinde, «Mağdur Müslümanlara yar-
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dım» adı altında çıkan yazıya ve toplanan para
lara dair sorusu ve Adalet Bakanı Ziya Önder 
ile İçişleri Bakanı Haldun Menteştoğlu'nun yazı
lı cevapları (7/185) 

7.5.1970 

Millet Meclisi Başkanlığma 

Aşağıdaki yazılı soru önergemin içişleri ve 
Adalet bakanları tarafından cevaplandırılmasını 
rica ederim. Saygılarımla. 

Tekin Erer 
İstanbul Milletvekili 

İstanbul'da münteşir günlük «Bugün» Gaze
tesi 22 Ocak 1970 günü «Mağdur Müslümanla
ra Yardım» adı altında halktan para toplama
ya başlamış ve 30 Mart 1970 tarihli sayısında 
ilân ettiğine göre, bu teberru kampanyası so
nunda 260 bin 717 lira 71 kuruş elde edildiği, 
paraların bankada (T. C. Ziraat Bankası Beya
zıt Şubesi 27995 numaralı hesapta) muhafaza 
olunduğu açıklanmıştır. 

1. — Halktan para toplanmaya başlandığı 
22 Mart 1970 tarihinden bu önergenin verildiği 
güne kadar Bugün Gazetesi her hangi bir kim
seye yardım yaptığını açıklamamıştır? O halde 
bu paralar kimler için toplanmıştır? Alenen top
lanan bu paralar gizli olarak kimlere verilmiş
tir? Türkiye'nin % 98 nüfusu Müslüman oldu
ğuna göre halktan toplanan bu 260 717 lira 71 
kuruş hangi Müslümanlara dağıtılmıştır? Müs
lümanlar arasında tefrik mi vardır? 

2. — Devamlı olarak banka faizlerinin ha
ram olduğunu yazan mezkûr gazete bankada 
toplanan bu 260 717 lira için ne kadar banka 
faizi almıştır? 

3. — Gerçekten 30 Mart 1970 günü T. C. 
Ziraat Bankası Beyazıt Şubesi 27995 numaralı 
hesapta 260 717,71 lira mevcudolmuş mudur? 

4. — Sarf yeri gizli tutulan ve ciddî bir mak
sat gösterilmeden halktan kanunsuz olarak pa
ra toplamanın Türk Ceza Kanunundaki cezai 
hükümleri bu gazete hakkında tatbik edilmiş 
midir? 
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T. C. 
Adalet Bakanlığı 9.7.1970 

Ceza iş. G. Müdürlüğü 
Sayı : 25491 

Konu: İstanbul Milletve
kili Tekin Erer'in soru 
önergesinin cevaplandırıl-
dığı hakkında. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: a) Genel Sekreterlik Kanunlar Mü
dürlüğü ifadeli 15 . 5 . 1970 gün ve 7/185 -
1713/9871 sayılı yasılan ile, 

b) 12 . 5 . 1970 gün ve 6/143-1713/9871 
sayılı yazılarına. 

Bugün Gazetesinde «Mağdur Müslümanlara 
Yardım» adı altında çıkan yazı ve bu konuda 
toplanan paralara dair, İstanbul Milletvekili 
Sayın Tekin Erer tarafından bidayette sözlü 
olarak Bakanlığımıza ve İçişleri Bakanlığına 
yöneltilmiş bulunan soru önergesinin, Genel Ku
rulun 13 . 5 . 1970 tarih ve 80 nci Birleşimde 
yazılı soruya çevrildiği, ilgi (a) daki tezkereleri 
ile bildirilmiş olmakla, soru önergesinin Bakan
lığımıza taallûk eden kısımları hakkında gerek
li bilgi aşağıda arz olunmuştur. 

İstanbul Milletvekili Sayın Tekin Erer'in so
ru önergesinde bahis mevzuu ettikleri neşriyat, 
İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma 
konusu yapılmış ve adı geçen gazetenin 22 Ocak 
1970 günlü nüshasında, Mehmet Şevki Eygi im-
zasiyle ve «Mağdur Müslümanlara Yardım» baş
lığı altında çıkan yazı üzerine, T. C. Ziraat Ban
kası Beyazıt Şubesi nezdindeki 27996 sayılı ta
sarruf hesabına, 23 . 5 . 1970 tarihine kadar 
muhtelif kimselerce 265 149,25 lira yatırılmış 
olduğu, gazetenin talimatı üzerine açılan mez
kûr tasarruf hesabının faizsiz olup, gazete ida
resinin vazifelendirdiği Eşref Edip, İsmail Dayı, 
Güven Kurtul, Turan Kömürcü ve Selâmi Tuz-
cuoğlu'ndan müteşekkil Yardım Heyetinin, ara
larından iki kişiye verdiği yetki ile 29.4.1970 
tarihinde 50 000 ve 8 . 5 . 1970 tarihinde 60 000 
olmak üzere, 23 . 5 . 1970 tarihine kadar 110 000 
liranın bankadan çekilmiş olduğu, Cumhuriyet 
Savcılığınca istenen bilgi üzerine Ziraat Banka
sı Beyazıt Şubesinin 25 . 5 . 1970 tarihli yazısı 
münderecatmdan anlaşılmış; yardım heyeti üye
lerinden İsmail Dayı Cumhuriyet Savcılığınca 
tesbit olunan ifadesinde ise, hesaba para yatı

ranların isimlerinin gazetede neşrolunduğunu, 
heyet kararı ile 15 . 6 . 1970 tarihine kadar 
145 000 liranın bankadan çekilip, tesbit ettikle
ri ihtiyaç sahiplerine makbuz mukabili ödeme 
yaptıklarını beyan etmiş, ancak fiil, Cem-i İa-
nat Nizamnamesine aykırı görülerek, bu konu
da sorumluları hakkında gerekli hazırlık soruş
turmasına tevessül olunduğu ve tahkikat sonuç
landığında kanuni muktezasınm takdir ve tâyin 
edileceği, istanbul Cumhuriyet Savcılığının işa
rından anlaşılmıştır. 

Keyfiyetin önerge sahibine bildirilmesine de
laletleri saygı ile arz olunur. 

Y. Ziya önder 
Adalet Bakanı 

T. C. 
içişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Şube : 1. D. 1. (U- -66) 182618 

Konu : Müslümanlara yardım 
kampanyası Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 15 . 5 . 1970 gün ve Genel Sekre
terliği Kanunlar Müdürlüğü 7185/1713 - 9871 
sayılı yazılan. 

Bugün Gazetesi'nin 22 . 1 . 1970 tarihli nüs
hasında, «Mağdur Müslümanlara yardım» baş
lığı altında intişar eden yardım (kampanyasına 
dair haberle ilgili olarak İstanbul Milletvekili 
Sayın Tekin Erer tarafından Adalet Bakan
lığı ile Bakanlığıma yöneltilen soru önergesin
de öne sürülen hususlar incelenmiş ve netice 
aşağıya dercedilmiştir. 

1. Bugün Gazetesi tarafından 20 . 1 . 1970 
tarihinde, «Mağdur Müslümanlara yardım» adı 
altında bir kampanya açılmış aynı gazetenin 
22 . 1 . 1970 tarihli nüshasında yayınlanarak, 
yardıma katılmak istiyen kimselerin yapacak
ları para yardımını T. C. Ziraat Bankası Be
yazıt şubesinde açtırılan 27795 sayılı hesaba 
yatırmaları istenmiştir. 

2. Yardım kampanyasını yürütme ve koor-
done etmeleri, yine gazete idarehanesince se
çilen, Selâmi Tosunoğlu, Eşref Edip Fergan, 
Turan Kömürcü, Güven Kurtul ve ismail Dayı 
adlarındaki aşırı sağcı kişilerden kurulu bir 
heyete Verilmiştir. 
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Ayrıca; bu şahıslardan İsmail Dayı ile Se-
lâmi Toaunoğlu'na bankadan para çekme ve 
yardıma müstchak kimselere dağıtmak yetkisi 
de tanınmış olup, yardım yapılacak kimsele
rin Müslüman olmaları, işinden bâzı sebeplerle 
çıkarılmış, her hangi bir suçtan tevkif edilmiş 
veya âfet yüzünden zarar görmüş olmaları şart 
koşulmuştur. 

3. Bankada açılan bu hesaba yatırılan pa
ralar en fazla 266 645,25 liraya kadar ulaşmış 
ve 29 . 4 . 1970 tarihinde 50 000 lira, 8 . 5 . 1970 
tarihinde 60 000 lira, 5 . 6 . 1970 tarihinde 
35 000 lira, 17 . 6 . 1970 tarihinde 55 000 lira, 
7 . 7 . 1970 tarihinde de 35 000 lira çekilmiştir. 
Bu araştırmanın yapıldığı 3 . 8 . 1970 tarihinde 
bankadaki hesapta 33 149,25 lira mevcut bu
lunmaktadır. 

4. Bankada açılan hesaptaki paralara faiz 
ödenmediği gjıbi, çekilişlere de iştirak ettirilme-
mektsdir. 

4. Kampanyayı idare eden şahısların, açık 
•kimlikleri O. Savcılığına verilmiş olup, sav
cılıkça bu şahıslar hakkında gerekli tahkika
ta başlanmıştır. 

Arz ederim. 
Haldun Menteşeoğlu 

İçişleri Bakanı 

14. — Kocaeli Milletvekili Vehbi Engiz'in, 
İzmit'te Bakanlığa bağlı kuruluşların ihtiyaçla
rının İzmit piyasasından karşılanmasına dair so
rusu ve Enerji ve Tabiî' Kaynaklar Bakanı Sabit 
Osman Avcı ile Sanayi Bakanı Salâhattin Kılıç'-
m yazılı cevapları (7/188) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki hususların ıSanayi ve Enerji ba
kanları tarafından yazılı olarak cevaplandırıl-
ması hususunu müsaade ve delâletinize arz ede
rim. Saygılarımla. 

13 . 5 . 1970 
Kocaeli Milletvekili 

Vehbi Engis 
Kocaeli hudutları dâhilinde kurulu Bakanlı

ğımıza bağlı müesseselerden mühim bir kısmı
nın muhtelif ihtiyaçlarını, Kocaeli piyasasında 
daha müsait fiyatlarla mevcutları bulunduğu 
halde, Kocaeli piyasasından almadıkları, bunun 
yerine mubayaaların önemli ölçüde istanbul pi
yasasından yapıldığı belirtilerek Kocaeli müta-

ahlhit, tüccar ve esnaflarla küçük sanayiciler bu 
halden şikâyetçi olmaktadırlar. 

Öğrendiğimize göre, bir kısım müesseseler 
İzmit, çok yakınlarında bulunmasına rağmen, 
mubayaa için en az üç kişilik heyetleri müesse
selerin resmî arabalariyle istanbul'a gönder
mekte bu heyetler mubayaa için günlerce İstan
bul'da kalmaktadırlar. 

Bu durum hiç şüphesiz masrafların büyük 
ölçüde artmasına da yol açmaktadır. 

Bu şikâyetler üzerine aşağıdaki hususların 
Bakanlığınızca tarafıma yazılı olarak cevaplan
dırılmasını rica ederim. 

1. 1969 yılında ve 1970 yılı Nisan ayı sonu
na kadar, Kocaeli hudutları dâhilinde Bakanlı
ğınıza bağlı müesseselerin İstanbul ve İzmit pi
yasalarından yaptıkları mubayaaların Türk li
rası olarak miktarlarının ayrı ayrı bildirilmesi, 

2. İstanbul piyasasından mubayaa edilen 
malların İzmit piyasasında mevcudolup olmadı
ğının, mevcut ise buna rağmen İstanbul'dan mu
bayaa yapılmasının sebepleri nelerdir? 

3. Bakanlığınıza bağlı Kocaeli hudutları 
dahilindeki müesseselerin bundan böyle İhtiyaç
larının İzmit piyasasından teminini, bulunmadı
ğı takdirde İstanbul piyasasından aranmasını 
ve söz konusu müesseselere bu yolda talimat ve
rilmesinin hem Devlet, hem de Kocaeli'ndeki 
tüccar, küçük sanayici ve esnafın lehine olacağı 
kanaatindeyim. Bu hususta Bakanlığınızca ne 
gibi tedbirelr alınması düşünülmektedir? 

7 . 7 . 1970 
T. C. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 
Umumi Münasebetler Müşavirliği 

Sayı : 16/1-322/4(16-37962 
Konu : Kocaeli Milletvekili Sayın 
Vehbi Engiz'in yazılı soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Kanunlar Müdürlüğü : 20 . 5 . 1970 
gün ve 7/188 -1747/10245 sayılı yazınız. 

Kocaeli Milletvekili iSayın Vehbi Engiz'in, 
İzmit'te Bakanlığımıza bağlı kuruluşların ihti
yaçlarının İzmit piyasasından karşılanmasına 
mütedair, yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

Sabit Osman Avcı 
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Kocaeli Milletvekili Sayın Vehbi Engiz'in «iz
mit'te Bakanlığımıza bağlı kuruluşların ihtiyaç
larının îzmit piyasasından karşılanmasına» mü

tedair yazılı soru önergesi cevalbı 

Kocaeli hudutları dâhilinde kurulu Bakanlı
ğınıza bağlı müesseselerden mühim bir kısmının 
muhtelif ihtiyaçlarını, Kocaeli piyasasında daha 
müsait fiyatlarla mevcutları bulunduğu halde, 
'Kocaeli piyasasından almadıkları, bunun yerine 
mubayaaların önemli ölçüde İstanbul piyasasın
dan yapıldığı belirtilerek Kocaelili mütaahhit, 
tüccar ve esnaflarla küçük sanayiciler hu hal
den şikâyetçi olmaktadırlar. 

öğrendiğimize göre, bir kısım müesseseler 
îzmit, çok yakınlarında bulunmasına rağmen, 
mubayaa için en az üç kişilik heyetleri (müesse
selerin resmî arabalariyle İstanbul'a gönder
mekte bu heyetler mubayaa için günlerce İstan
bul'da kalmaktadırlar. 

Bu durum hiç şüphesiz masrafların büyük 
ölçüde artmasına da yol açmaktadır. 

IBu şikâyetler üzerine aşağıdaki hususların 
Bakanlığınızca tarafıma yazılı olarak cevaplan
dırılmasını rica ederim : 

iSoru : 1. 

1969 yılında ve 1970 yılı Nisan ayı sonuna 
•kadar, Kocaeli hudutları dâhilinde Bakanlığını
za bağlı müesseselerin İstanbul ve îzmit piyasa
larından yapıkları mubayaaların Türk lirası ola
rak miktarlarının ayrı ayn bildirilmesi 

Cevap : 1. 

Kocaeli hudutları dâhilinde Bakanlığımızla 
ilgili, Petkim Petrokimya A. Ş. Genel Müdürlü
ğü ve İstanbul Petrol Rafinerisi A. Ş. Genel Mü
dürlüğünün 1 . 1 . 1969 - 30 . 4 . 1970 tarih
leri arasında İstanbul, İzmit ve diğer piyasalar

dan yaptıkları mubayaalar ekli cetvel 1 ve 2 de 
gösterilmiştir. 

Soru : 2. 
İstanbul piyasasından mubayaa edilen mal

ların İzmit piyasasında mevcudolup olmadığını, 
mevcut ise buna rağmen İstanbul'dan mubayaa 
yapılmasının sebepleri nelerdir? 

Cevap : 2. 
Petkim Petrokimya A. Ş. ve İstanbul Petrol 

Rafinerisi A. Ş. Genel müdürlükleri ihtiyaçları
nı îzmit piyasasından karşılamayı hedef tut
maktadırlar. Ancak, bir mahallî piyasa olan İz
mit piyasası birçok ihtiyaçlara cevap verme
mektedir. Bu sebeple İstanbul veya diğer piya
salardan mubayaa yapmaktadırlar. Örneğin 
Petkim ihtiyaçlarının mühim bir kısmı kimyasal 
madde olduğu ve satıcılları da İstanbul'da bu
lunduğundan alımlar mecburen bu piyasadan 
yapılmaktadır. 

Soru : 3. 
Bakanlığınıza bağlı Kocaeli hudutları dahi

lindeki müesseselerin bundan böyle ihtiyaçları
nın İzmit piyasasından teminini, bulunmadığı 
takdirde İstanbul piyasasından aranması ve söz 
konusu müesseselere bu yolda talimat verilme
sinin hem Devlet hem de Kocaeli'ndeki tüccar, 
küçük sanayici ve esnafın lehine olacağı kanaa
tindeyim. Bu hususta BaJkanlığınızca ne gibi 
tedbirler alınması düşünülmektedir. 

Cevap : 3. 
Bakanlığımızla ilgili, Petkim Petrokimya A. 

Ş. ve İstanbul Petrol Rafinerisi A. Ş. Genel mü
dürlüklerinin mubayaa işleri, birinci elden, en 
iktisadi ve en kaliteli olanın satınalma prensi
bine dayanmakta olup, alım politikası ihtiyaç
ların (teminindeki imkân arasında, mahallî piya
sa olan İzmit'ten yapılacak şekilde planlanmak
tadır, 
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Cetvel : 1 

O : 1 

Petroldmya Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün -1.1.1969 - 30.4.1970 tarihleri arasında îzmit, 
İstanbul ve diğer piyasalardan yaptığı mulbayaalar 

1909 yılı mubayaaları : 
Hammadde, 
akaryakıt 

Muhtelif malzeme kimyevi madde 
Lira K. Lira K. 

Muhtelif 
nakliye 

Lira K. 
Yekûn 

Lira K. 

îzmit 
İstanbul 
Diğer 

1 937 630 32 7 200 350 69 
6 463 890 28 839 580 70 
3 396 319 82 773 900 46 

249 837 23 9 387 818 24 
7 303 470 98 
4 170 220 28 

Yekûn 11 797 840 42 8 813 831 85 249 837 23 20 861 509 50 

1970 yılı muibayaalan Nisan 1970 sonu itibariyle : 

îzmit 
İstanbul 
Diğer 

Genel yekûn 
îzmit 
İstanbul 
Diğer 

1 045 014 06 
1 077 805 31 

386 548 32 

7 462 938 57 
54 720 58 

34 890 158 8 542 843 61 
1 132 525 89 

386 548 32 

Yekûn 2 509 367 69 7 517 659 55 34 890 58 10 061 917 82 

2 982 644 38 14 663 289 66 
7 541 695 59 894 301 28 
3 782 868 14 773 900 46 

284 727 «1 17 930 661 85 
8 435 996 87 
4 556 768 60 

14 307 208 11 16 331 491 40 284 727 81 30 923 427 30 

Cetvel : 2 

İstanbul Petrol Rafinerisi A. Ş. Genel Mü
dürlüğünün 1.1.1969 - 31.4.1970 tarihleri 
arasında yaptığı mubayaalar. Mahalli 

Mahalli 
İstanbul 
îzmit 
Karadeniz Ereğlisi 
Karabük 
Ankara 
Kütahya 
Balıkesir 
Filyos (Zonguldak) 

Toplam tutarı 
3 902 811 08 
1 923 693 68 

529 760 71 
14 071 86 
72 172 91 

153 177 16 
1 900 

20 013 75 

Kırıkkale 
Bursa 
İzmir 
Adapazarı 
Elâzığ 
Keçiborlu 
Eskişehir 

Toplam tutarı 

11 601 
il 275 
1 980 

385 
9 900 

15 025 
8 500 

6 826 207 

70 

85 
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T. 0. 
Sanayi Bakanlığı 

Müsteşarlık Yazı İşleri Bürosu 
Sayı: 9/269 

22.7.1970 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdür
lüğü 20 . 5 .1970 tarih ve 7/188,1747 - 10B45 sa
yılı yazınız : 

izmit'te Bakanlığa bağlı kuruluşların ihti
yarlarının îsmit pdyasa&mdan karşılanması hak
kında Kocaeli Milletvekili Vehbi Engiz tarafın
dan verilen yazılı soru önergesine dair ceva
bımız ilişik olarak sunulmuştur. 

IfMftU 

1. İzmit piyasası 
2. İstanbul piyasası 

Teşekkül için lüzumlu mubayaalar tercihan 
İzmit piyasasından yapılmaktadır. 

Ancak, İzmit piyasasından temin, ©döfcmiyen 
veya İstanbul piyasasına nazaran pahalı bulu
nan malzemeler isletmenin, menfaati balosun
dan İstanbul Piyasasından mubayaası ciheti
ne gidilmektedir. 

15. — İstanbul Mffltotve'töU Resti flVkm'm, 
İstanbul İl özel İdaresi Müdürü tarafından 
hakkında rapor yazılan zata dair sorusu ve İçiş
leri Bakanı Haldun M'ente§eoğlu'nun yatofo ce
vabı (7/192) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakam tarafın
dan yazılı olarak cevaplandınlmasını nöa ede
rim. 

20 . 5 . 1970 
İstanbul Milletvekili 

Reşit Ülker 
Soru : 
İstanbul İl özel İdare Müdürü Hilmi Tolon'-

un, hakkında bir süre önce «İse yaramaz» diye 
rapor yazdığı, ayrıca hakkında «Rüşvet, zimmet 
ve irtikâptan yapılan ihbarlara ait tahkikatları 
3 yıl geçtiği halde neticelendirmediğinden» ötü-

Saygılarımla arz ederim. 

Elk : 1 (2 nüsha) 

Salâhattin Kılıç 
Sanayi Bakanı 

Kocaeli Milletvekili B. Vehbi Engiz tara
fından verilen yazılı soru önergesine Sanayi 
Bakanlığı cevabıdır : 

Bakanlığımız ile ilgili İktisadi Devlet Te
şekküllerinden Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabri
kaları İşletmesi Genel Müdürlüğünce İzmit ve 
İstanbul piyasalarından yapılan mubayaa ve be
delli yekûnu aşağıda gösterildiği gibidir. 

1969 yılında yapılan 
malzeme mubayaa 
bedeli yekûnu Tl. 

0.629.914,71 
8.616.096,89 

Nisan 1970 Ta. sonuna 
kadar yapılan malzeme 

mubayaa bedeli 
yekûnu Tl. 

21.180.755,21 
1.967.334,55 

rü ihtar cezası alan ve bu sebeple ceza olarak 
mecburi tahvile tabi tutulması gereken Sedat 
özyörük'ün özel İdare denetiminin beyni ye
rinde olan ve yaygın suiistimal iddialarını or
taya çıkarmakla görevli Mahallî İdareler Kon
trol Kurulu Başkanlığına getirdiği doğru mu
dur? Bu yazı ve bu sicile rağmen Sedat özyörük 
nasıl terfi ettirilmiştir? Bakanlık ige el koymuş 
mudur? Koymuşsa ne zaman el koymuştur. 

T. O. 
İçişleri Bakanlığı " 25 .8.1970 

Mahalli td. Gn. Md. 
Şb. Md. 1.. D. Bşk. Mua. 
SayL: 611-lûa-1/22617 

Konu : Yazılı soru önergesi Hk. 

Mâlet Meclisi Başkanlığına 

Ufff. i. 1 . 6 . 1970 gün ve Genel Sekreterlik 
Kanunlar Md. 7 -192 -1791/10686 sayılı yazınız. 

«M&fe ö&pörük'üa. Istaobul İl özel İdare 
Müdürlüğü Mahallî İdareler Kontrol Kurulu 
Başkanlığına getirilmesi» ile ilgili İstanbul Mil
letvekili Reşit Ülker'e ait yazılı soru önergesi 
üzerine yaptırılan inceleme sonucunda : 

Sedat özyörük'ün İstanbul İl özel İdare Mü
dürlüğü Mahallî İdareler Kontrol Kurulu ele
manları arasında en kıdemli kontrolör olması 

T- 3 9 5 -



M. Meclisi B : 24 21 .12 . 1970 Ö : İ 

nedeni ile bu kurulun başkanlığını tedvir göre
vi ile vazifelendirildiği, fakat kadroya henüz 
bir tâyin yapılmadığı, 

Esasen bu konuda; Cumhuriyet, Dünya ve 
Ulus gazetelerinde yayınlanan bâzı yazılar üze
rine gerekli tetkik ve tahkikatın mahallinde ya
pılması için Bakanlığımız Teftiş Kurulu Baş
kanlığına gerekli talimatın 14.. 5 . 1970 tari
hinde verildiği ve halen soruşturmanın devam 
etmekte olduğu anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Haldun Menteşeoğlu 

İçişleri Bakanı 

16. — Sakarya Milletvekili Vedat Ünsal'ın, 
1969, 1970 yıllarında montaj kotasına ayrılan 
döviz miktarına dair sorusu ve Sanayi Bakanı 
Salâhattin Kılıç'ın yazılı cevabı (7/194) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki hususların Sanayi Bakam tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletle
rinizi saygılarımla arz ederim. 

1. 1969 yılı montaj kotasında aşağıdaki ka
lemlerin beherine ayrılmış olan döviz nedir? 

a) Traktör, 
b) Kamyon ve kamyonet, 
ç) Otobüs, 
d) Otomobil, 

2. 1970 yılında birinci maddede zikredilen 
4 kalem montaj kotasından ayrılan döviz, ka
lemler halinde nedir? 

3. 1970 yılında ayrılan döviz her kalemde 
kimlere tahsis edilmiştir? Bu tahsislerin yapıl
masında hangi ölçü ve kıstaslar rol oynamıştır? 

Sakarya Milletvekili 
Vedat Unsal 

. T. C. 27 . 7 . 1970 
Sanayi Bakanlığı 

Müsteşarlık Yazı İşleri Bürosu 
Sayı : 9/275 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Genel Sekreterliği Kanunlar Müdürlü
ğü 1 . 6 . 1970 tarih ve 7/194, 1811 -10904 sayı
lı Y. : 

1969, 1970 yıllarında montaj kotasına ayrı
lan döviz miktarına dair Sakarya Milletvekili 
Vedat önsal tarafından verilen yazılı soru öner
gesi ile ilgili cevabımız ilişik olarak sunulmuş
tur; 

Saygılarimla arz ederim. 

Salâhattin Kılıç 
Sanayi Bakanı 

Sakarya Milletvekili Vedat önsal'ın yazılı 
soru önergesine Sanayi Bakanlığı cevabıdır : 

Cevap : 1. — 1969 yılı birinci altı aylık ve 
ikinci altı aylık dönemlerde kotalardan traktör, 
kamyon - kamyonet, otobüs ve otomobil imal ve 
montajı için ayrılan tahsisler; 

1969 
{Birinci 6 ay 

1 . ! - - . , • . j i, 

Traktör $ 4 500 000 
Kamyon - kamyonet 4 500 000 
Otobüs 750 000 
Otomobil 500 000 

• • . m i • , l , . ı . ı i , . . . ı . . . - ı , • 

l 1969 
: İkinci 6 ay 
'i 

| 4 500 000 (*) 
\ 4 500 000 •(•) 
\ 750 000 .(*) 
i 600 000 

1969 
Toplam 

| . , | . , „ mi, İ 

$ 9 000 000 
9 000 000 
1 500 000 
1 100 000 

(*) Henüz dağıtımı yapılmamıştır. 
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Cevap : 2. -— 1970 yılında aynı kollar için ayrılan tahsisler : 
1970 1970 1970 

(Birinci 6 ay İkinci 6 ay Toplamı 
, 1 1 . , , , 1 , , 1 , 1 

Traktör $ 4 000 000 (*) $ 4 000 000 $ 8 000 000 
Kamyon - kamyonet 4 000 000 (*) 4 000 000 8 000 000 
Otobüs 650 000 (*) 650 OOO 1 300 000 
Otomobil 2 300 000 2 300 000 4 600 000 

(*) Henüz dağılımı yapılmamıştır. 

Cevap : 3. — 1970 yılı birinci 6 aylık tah
sisli ithal malları listesinde yer alan otomobil 
sanayii kotalarından otomobil hariç bir tevzi
at henüz yapılmamıştır. 

Otomobil imali için lüzumlu maddeler ko
tasından; Tofaş Firmasının imalât programı 
ve projesi esas alınarak mezkûr firmaya bir ön 
tesis tahsis yapılmıştır. Ayrıca Otosan Firması
na da her kota döneminde ayrılmakta olan 
miktarda kota tahsisi ayrılmıştır. 

1970 yılı birinci 6 aylık tahsisleri ile 1969 
yılı ikinci 6 aylık tahsisleri, halen Bakanlığı
mız ve Odalar Birliği Mühendis ve iktisatçıları 
tarafından yürütülmekte olan firmalar nez-
dindeki tetkiklerin sona ermesi ve konu ile il
gili rapor ve protokollerin Bakanlığımıza inti
kalinden sonra Ağustos ayında tevzi edilecek
tir. 

Kota tevziatları Montaj Sanayii talimatı 
bölüm III madde 11 de belirtilen aşağıdaki 
kıstaslara göre yapılmaktadır : 

a) Fiilî yatırım % 15 
"b) Döviz tasarrufu tutan % 20 
c) Döviz tasarrufu ağırlıklı ortalama nis-

beti % 25 
d) İşçilik % 16 
e) Vergi % 25. 
17. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, Or

du'da Sosyal Sigortalar şubesinin açılmasına 
dair sorusu ve Çalışma Bakanı Seyfi öztürk'ün 
yazdı'cevabı. (7/196) 

21 . 5 : 1970 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Çalışıma Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet 
Duyurulmasını saygı ile dilerim. 

Ordu Milletvekili 
Ferda GKiley 

Soru : 
İlişik olarak sunduğum gerekçe gereğince 

Ordu ilinde Sosyal Sigortalar Kurumunun bir 
şubesinin açılması (düşünülmekte midir? 
Sosyal Sigortalar Kurumunun Ordu şehrine 

şube açması zaruretine dair rapor 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, Ordu 

ilinde geniş çapta tatbikat sahası bulmuş, sigor
taya tabi işyerleri sayısı ve sigortalı işçi adedi 
her yıl, devamlı bir artış (göstermiştir. 

Şehrimizde, fındık kırma fabrikaları ile bâ
zı toptancı işyerleri öteden beri sigortaya tabi 
olup, sigortalı işçileri ve personeline ait sigor
ta muamelelerini kurumun Samsun şubesine in
tikâl ettirmek suretiyle çalışmaktadırlar. 

1968 yılında Ordu ilinde 670 sigortaya tabi 
işyeri ve bu işyerinde çalışan 5 113 kişi bulun
makta ildi. 1970 yılında işyerleri sayısının 
(1 100) ü aştığı, işçi sayısının da (8 000) i bul
duğu ftesfbit edilmiştir. Bu işyerleri arasında 
özel sektöre ait her türlü ticari emtea satan 
dükkân ve mağazalar, lokantalar, oteller, ter
zi, kasap, 'berber, kereste atelyeleri, eczane, 
fırın, kahvehane gibi çeşitli meslek ve sanat er
babı; doktor, avukat, noiter, kooperatif gibi iş
yerleri de yer almaktadır. 

Ayrıca, il dahilindeki resmî işyerlerinin bir
çoğu da Sosyal Sigortalar Kanunu şümulüne 
alınarak, bu suretle ıgeniş bir personel ve işçi 
sayısı, kurumun iş sahasına dâhil edilmiştir. 

Sosyal Sigortalar Kanununa göre, kurumun 
Samsun şubesi, bütün bu işyerleriyle prim tah
silatı, sağlık yardımları, işyerlerinin kontrolü 
sigortasız çalışan işçilerin teabiti gibi çok yön
lü bir temas halinde bulunmaktadır. 

Sosyal Sigortalar Kanunu tatbikatiyle ilgili 
bu hususlar üzerinde, çok defalar, işveren veya 
işçiler doğrudan doğruya kurumun Samsun Şu-
besiyle muhabere yapmakta, sigorta ile alâkalı 
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evrak ve beyannamelerin tanziminde mâruz ka
lınan müşküller, hesap hatalarının tashihi, ye
ni sigortalı müesseselerin 506 sayılı Kanuna 
tam intibak edememekten veya tamamen iyi 
niyete dayanan hatalı durumlarından ileri ge
len noksanlıkların, primlerin çeşitli oluşu sebe
biyle vukubulan hatalı muamelelerin ıslah gibi 
hallerin izalesi, yine Samsun şubesiyle kurulan 
mecburi irtibatla sağlanmaya çalışılmaktadır. 

il merkeziyle kurumun Samsun Şubesi ara
sındaki uzaklık ve bu şubenin çok geniş bir 
bölgenin Sosyal Sigortalar Kanunu tatbikatını 
uhdesinde toplaması sebebiyle bâzı anlaşmazlık
ların cezai takibata mahal vermeden giderilme
si, çok defa mümkün olamamaktadır. Bir be
yannamenin aidolduğu kısımdan, yanlışlıkla bir 
başka kısma intikalinde, işveren haksız bir töh-
men altından kalkmakta, ayrıca mahkemeye de 
verilmektedir. Bu gibi ahvaller sık sık vukubul-
duğundan, yukarda arza çalıştığımız Samsun 
şubesinin çok kalabalık ve dağınık bir bölgeye 
şâmil çalışmalarda bulunması dolayısiyle du
rum üzücü olmaktadır. Bu halin tasvJbedilecek 
bir tarafı olmadığı ise izahtan varestedir. Zira, 
mükellefleri daimî bir cezai müeyyide ile karşı 
karşıya bırakan bir ortamda, giderilme çarele
rine başvurulmaması elbette doğru olamaz. 

Bütün bu sebeple : 
Sosyal Sigortalar Kurumunun Ordu şehrine 

bir şube açması zaruridir. 
Açılacak olan şube : 
1. 506 sayılı Kanun tatbikatının gerek iş

veren ve gerek işçi hakları bakımından hatasız 
şekilde işlemesini sağlıyacak, yukarda saydığı
mız aksaklıkları giderecektir. 

2. Lüzumsuz yazışmalar ortadan kalkacak, 
mükellef aleyhine sık sık dâva açılması gibi 
hallere meydan verilmiyecektir. 

3. Ordu ilinde Sosyal Sigortalar Kurumu
na dâhil müessese sayısı büyük bir hızla art
makta olduğundan, Ordumda ergeç bir şube 
açılması zarureti doğmuş bulunmaktadır. Şu
benin şimdiden açılmasında birçok faydalar ol
duğuna şüphe yoktur. Samsun Şubesindeki mu
amele hacmi bunun bariz bir delilidir. 

4. Kurumun Ordu'da çok müspet faaliyet
lerde bulunan bir hastanesi mevcuttur. Bu has
taneyle ilişiği olan hastaların prim muameleleri
nin süratle yapılabilmesinde bu şube daha fay
dalı olabilecektir. 

5. Ordu, Karadeniz bölgesinde birinci de
recede bir ihraç merkezidir. Bu husustaki resmî 
kayıtlara göre, Ordu şehrinden dış ülkelere ya
pılan ihraç miktarı 200 - 250 milyon lirayı bul
maktadır. Bir ihraç merkezinde böyle bir şube
nin açılmasında, büyük işveren durumunda olan 
ihracatçı firmalarla kurum arasındaki münase
betleri daha kolaylaştıracaktır. 

6. Şehre yakın bâzı köy, nahiye ve ilçeler
de (506) sayılı Kanun şümulüne girmesi gere
ken birçok işyerleri bulunduğu kanaatindeyiz. 
Bu gibi işyerlerinde çalışanların 506 sayılı Ka
nunun sağladığı sosyal hizmetlerden faydalana
bilmesi için, Ordu şehrinde kurulacak şubenin 
daha kolay bir çalışma yaparak bu mükellefle
ri tesbit etmesi sağlanmış olacaktır. 

7. Sosyal Sigortalar Kurumu tatbikatı
nın - her yönüyle - bölgeye yararlı olabilmesi 
için, şubenin açılmasında daha birçok fayda
lar ve zaruret bulunduğuna inanıyoruz. 

Saygılarımızla. 
T. C. 

Çalışma Bakanlığı 24 . 7 . 1970 
İşçi Sağlığı Genel Md. 
Sayı: «26 - 3 -10/10009 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 1 . 6 . 1970 igün ve 7/196 sayılı yazı
nız : 

Ordu'da Sosyal Sigortalar Kurumunca şube 
açılmasına dair, Ordu Milletvekili Ferda Gü-
ley tarafından verilen 21 . 5 . 1970 tarühli ya
zılı soru önergesi üzerine (keyfiyet incelendi : 

1. 'Sosyal ISigortalar Kurumunca her hangi 
bir ilde sulbe açılmasına karar verilirken, sigor
ta işlerini işverenlerin ve sigortalıların ayağına 
götürmek düşüncesi hâkim olmakta, bu sebep
ten ilde mevcut Sosyal ISigortalar Kanunu kap
samında bulunan işyeri ve işçi sayıları birinci 
plânda göz önünde tutulmaktadır. İlişik listede
ki rakamlardan da anlaşılacağı üzere, Ordu ili 
işyeri sayısı bakımından II nci sırada, sigortalı 
işçi sayısı bakımından da 17 nci sırada olan vi-
lâyetimizdir. 

2. Ayrıca, 506 «ayılı JSosyal Sigortalar Ka
nununun 72 nci maddesi, yönetim giderlerinin, 
gelirlerin % 10 unun ıgeçemiyeceğine âmirdir. 

Ordu ilinde prim igelirlerine esas olan yıllık 
ücret tutarı 26 935 176 liradır. Bu ücretlerden 
alınan prim (gelirleri 6 656 000 lira civarında-
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dır. Yıllık Yönetim giderlerinin, merkez hissesi 
dâhil 565 600 lira olması lâzımdır. Merkez his
sesi genel yönetim giderlerinin (1/3) olduğuna 
göre kurulacak olan şubenin yönetim giderinin 
565 600 X 2/3 = 377 000 lirayı geçmemesi ge
rekir. 

Halbuki İhalen en küçük 'şubenin yıllık yö
netim giderleri '994 476 liradır. Bu (bakımdan da 
Ordu ilinde müstakil bir sulbe kurulmasının 
raritabl olmıyacağı mütalâa edilmektedir. 

Şube kuruluşlarının, yukarda belirtilen esas
lar ıgöz önünde tutularak öncelik taşıyan iller
den başlamak suretiyle zaman zaman yapılabi
leceğini, Ordu ilinde ise, elde mevcut .rakam
lar muvacehesinde şimdilik biır şube açılmasının 
düşünülmediğini, 

Bilgilerinize arz ederim. 

Seyfi Öztürk 
Çalışma Bakanı 

İşyeri sayısına göre sıra 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 

İlin adı 

Denizli 
Çanakkale 
Muğla 
Hatay 
Kırklareli 
Afyon 
Tokat 
Uşak 
İsparta 
Niğde 
Ordu 

işyeri sayısı 

1 672 
1 408 
1 211 
1 196 
1 107 

829 
705 
655 
635 
615 
598 

Sigortalı işçi sayısına göre sıra 

ilin adı 

Hatay 
Denizli 
Afyon 
Çanakkale 
Muğla 
Artvin 
Tokat 
Bolu 
Siirt 
İsparta 
Amasya 
Giresun 
Kırklareli 
Kastamonu 
Erzincan 
Tekirdağ 
Ordu 

İşyeri 'sayısı 

10 808 
8 573 
8 304 
7 825 
7 360 
6 475 
6 449 
6 372 
5 948 
5 888 
5 216 
5 026 
4 992 
4 902 
4 329 
4 279 
4 179 

— 399 — 
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I 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Konya Milletvekili İrfan Baraıı'ın, 
Türk parasının değerini düşürme kararının alın
masında, Hükümetin, şimdiye kadarki ekono
mik ve politik aksaklıklarının sebebolduğu ve 
bu kararın Türk ekonomisini bir çıkmaza sok
tuğu iddiasiyle Hükümet hakkında bir gensoru 
açılmasına dair önergesi (11/9) 

2. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'ıım, lise 
mezunu gençlerin üniversite giriş sınavına tabi 
tutulmalarının Anayasanın 50 nci maddesine 
aykırı olduğu iddiasiyle Anayasanın 89 ucu 
maddesi gereğince Millî Eğitim Bakanı hakkın
da bir gensoru açılmasına dair önergesi (11/10) 

3. — Afyon Milletvekili Hamdi Hamamcıoğ-
lu'nun, Yüksek Denetleme Kurulunda yapılmış 
olan değişikliklerin hukuka aykırı olduğu id
diasiyle Anayasanın 89 ncu maddesi uyarınca 
Başbakan hakkında bir gensoru açılmasına dair 
önergesi (11/11) 

4. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'ıım, kar
deşlerine ve yakınlarına çıkar sağladığı iddia
siyle Anayasanın 89 ncu maddesi gereğince Baş
bakan hakkında bir gensoru açılmasına dair 
önergesi (11/12) 

5. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, İs
tanbul'un Sağmalcılar semtinde ortaya çıkan 
kolera hastalığının önlenmesi konusunda, za
manında gereken tedbirleri almakta sorumsuz
ca davrandığı iddiasiyle Anayasanın 89 ncu 
maddesi gereğince Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı hakkında bir gensoru açılmasına dair 
önergesi (11/13) 

6. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında öngörü
len toprak dağıtımını sağlıyan reformcu ka
nunların çıkarılmasında gerekli çalışmayı yap
madığı iddiasiyle Anayasanın 89 ncu maddesi 
uyarınca Hükümet hakkında bir gensoru açıl
masına dair önergesi (1.1/14) 

7. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, son 
öğrenci hareketlerinde, öldürülen ve yaralanan 
talebeler konusunda gereken tedbirleri alma
dığı iddiasiyle Anayasanın 89 ncu maddesi 
uyarınca Başbakan, İçişleri ve Millî Eğitim ba
kanları hakkında bir gensoru açılmasına dair 

, önergesi (11/15) 

8. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nun, millî servetimizi ve beslenme 
ihtiyacımızı temelden tahribeden, diğer hay
van hastalıklarında olduğu gibi sığır vebasın
da da gerekli ve etkili tedbirleri almadığı id
diasiyle Anayasanın 89 ncu maddesi uyarınca 
Tarım ve İçişleri bakanları hakkında bir gen
soru açılmasına dair önergesi (11/16) 

9. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
kuru üzümün kurutulması ve ihracı konusunda 
gereken tedbirleri almadıkları iddiasiyle Ana
yasanın 89 ncu maddesi uyarınca Ticaret ve 
Tarım bakanları hakkında bir gensoru açılma
sına dair önergesi (11/17) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 




