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I, - GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 
Sayın üyelerden bâzılarına, Başkanlık tez

keresinde gösterilen sebep ve sürelerle izin ve
rilmesi ile, 

Hastalığı sebebiyle bir toplantı yılı içinde 
2 aydan fazla izin alan Tekirdağ Milletvekili 
Mustafa Sabri Sözeri'ye ödeneğinin verilme
sine dair Başkanlık tezkereleri kabul olundu. 

Kahve ve Çay İnhisarı hakkındaki Kanu
nun 8 nci maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun tasarısının geriverilmesine dair Başba
kanlık tezkeresi okundu, adı geçen tasarının 
geriverildiği bildirildi. 

İçel Milletvekili Celâl Kargık'nm, T. B. 
M. M. üyeliği ile bağdaşmıyan işler hakkın
daki 2/401 esas sayılı kanun teklifinin, İçtü-
tüzüğün 36 ncı maddesine göre gündeme alın
masına dair önergesi reddolundu. 

Tekrar açık oya sunulan : 
Millet Meclisi îdare Âmirlerinin, 1971 yıh 

Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi
nin kanunlaştığı ve, 

Ankara Milletvekili Osman Soğukpmar ve 
4 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununun- 60 ncı maddesine bir fıkra eklenme
sine ilişkin kanun teklifinin kabul olunduğu 
bildirildi. 

24 . 12. 1963 tarih ve 359 sayılı Türkiye 
Radyo - Televizyon Kurumu Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna ek 
ve geçici maddeler ilâvesi hakkında kanun ta
sarısının maddeleri üzerinde bir süre görüşül
dü. 

Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü maddesi
nin yeniden düzenlenmesine dair kanun tek
lifinin görüşülmesi, Komisyonca geri alınan 
maddeler henüz hazırlanamadığından, erte
lendi. 

Nüfus kanunu tasarısının maddeleri üze
rindeki görüşmeler tamamlanarak, tümünün ge
lecek birleşimde açık oya sunulacağı bildirildi. 

Bâzı tekel maddelerinin fiyatlarına yapılan 
zamlardan elde edilen hasılatın T. C. Merkez 
Bankasında açılacak bir deprem fonu hesabın
da toplanmasına dair kanun tasarısı ilgili Hü
kümet yetkililerinin, 

Çırak, kalfa ve ustalık kanun teklifi, 
507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Ka

nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bâzı maddelerine fıkralar eklenmesine, dair ka
nun teklifi ile, 

Gümrük kanunu tasarısı, ilgili Komisyon 
ve Hükümet yetkililerinin; 

Tarım Kredi Kooperatifleri ve birlikleri ile 
Tarım ve hayvan ürünlerinin taban fiyat

larının saptanması ve ilânı hakkında kanun 
teklifleri ile, 

Toptancı halleri kanun teklifi ile, 
Orman Bakanlığı kuruluş ve görevleri hak

kında kanun tasarısı ile ilgili Hükümet yetkilile
rinin Genel Kurulda hazır bulunamadıkları ne-
nedi ile görüşülmeleri ertelendi. 

Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kürşad'ın 
ve Maraş Milletvekili ibrahim Oztürk'ün, Ma
raş ilinin adının Kahraman Maraş olarak değiş
tirilmesine dair kanun teklifleri öncelik ve ive
dilikle görüşülerek kabul olundu. 

12 Ocak 1972 Çarşamba günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere, Birleşime saat 18,55 te son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkonvekili Urfa 

Fikret Turhangü Bahri Karakeçili 
Kâtip 
Sivas 

Enver Akova 
II. - GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. — 353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu 

ve Yargılama Usulü Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 
(1/587) (Millî Savunma ve Adalet komisyon
larına) 

2. — 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun bir 
maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 

maddeler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı 
(1/588) (Millî Savunma ve Adalet komisyonla
rına) 

Teklif 
3. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar ve 

16 arkadaşının, 7129 sayılı Bankalar Kanunu
nun 32 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hak-

1|66 — 
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kındaki kanun teklifi (2/606) (Ticaret, Maliye 
ve Plân komisyonlarına) 

Raporlar 

4. — T. B. M. M. Saymanlığının Haziran, 
Temmuz, Ağustos 1971 ayları hesabına ait Meclis 
Hesaplarını inceleme Komisyonu raporu (5/18) 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama yapı
lacaktır. Sayın millötvelkOleırinin beyaz düğmele
re basmalarını rica ©derim. 

1. — Urfa Milletvekili Bahri Karakeçili'nin, 
Urfa'nın işsizlik, ekonomik ve sosyal sorunlarına 
dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Urfa Milletvekili Sayın Bahri 
Karakeçili; Urfa'nın işsizlik, ekonomik ve sos
yal sorunlarına dair gündem dışı söz istemişler
idir. Buyuran. 

BAHRİ KARAKEÇİLİ (Urfa) — Sayın 
Başkan, muhterem milletvekilleri; 

Yüksek huzurunuzda Urfa'nın ve Urfa'lımn 
gerçek yaşantısının içyüzünün dramını, dilimin 
ıdöndüğü kadarıyle anlatacağım için beni ma
zur ve makul görmenizi, ayrıca, sayın heyetiniz
den, basınımızdan, TRT mizden, sağduyu sahi
bi olan tüm aydınlarımızdan bana ve UrfaMa-
ra yardımcı oimıalamnı peşinen ve hassaten rica 
ediyorum. 

Anlıyorum ve biliyorum ki; Urfa'nın ve Ur-
fa'lmm dramını yaşıyan geri kalmış birçok üle-

(S. Sayısı : 455) (Dağıtma tarihi : 11 . 1 . 1972) 
(GÜNDEME) 

5. — T. B. M. M. Saymanlığının Eylül, 
Ekim, Kasım 1971 ayları hesabına ait Meclis 
Hesaplarını inceleme Komisyonu raporu (5/19) 
(S. Sayısı : 456) (Dağıtma tarihi : 11 . 1 .1972) 
(GÜNDEME) 

• • -

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müzake

reye başlıyoruz. 

rimiz vardır. Ama, Urfa'nın ve Urfa'lının sosyal, 
siyasal, ekonomsal işsizlik, ilgisizlik dramı, ya
şantısı bambaşkadır. Onun içindir M, türkülerin
de, sazlarında, şiirlerinde hep bu işsizlik, hep bu 
gariplik, hep bu ilgisizlik dramı esmektedir. 

Bu hususu Yüce Heyetinizden ve beni din-
liyen herkesten rica edeceğim; konuşmamız, ge
lişi güzel bir konuşma şeklinde veya vatanda
şa, seçmene mektup gönderme gibi basit ve ön 
yargılarla yorumlamayınız. Geri kalmış vilâ
yetlerin temsilcileri, bu asırda ve bilhassa 1972 
senesinin bu saatinde vilâyetlerini hakkıyle, 
gerçek anlamıyle bu milî mabette temsil etme
nin, nispî de olsa onların zaruri ihtiyaçlarına 
cevap vermenin ne kadar zor olduğunu bilirler. 
Ama, bu ıstırabı bilmiyen, çekmiyen, • sanayi ba
kımından çok ileride bulunan illerimizin saym 
üyelerinin, sayın basının, sayın Hükümetin ve 
en başta Sayın Devlet Plânlama Teşkilâtının 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Fikret Turhangil. 

KÂTİPLER : Enver Akova Sivas), Şevket Doğan (Kayseri) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 27 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

— 167 — 
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nazarı dikkatlerini çekmek için bu hususu der-
aneyan etmıek zaruretini hissettim. Ama benim 
bu zaruretimi, Fransız tarühünide rivayet edil
diği seMde, aç ve işsiz olan halikın sarayın 
önünde toplanarak «Ekmek ,ekmek isteriz» 
şeklinde bağırması karşısında, zamanın Krali
çesinin, «Halk ekmek bulamıyorsa, pasta yesin» 
şeklindeki tarihî misal kabilinden anlamamanı
zı rica ederim, 

Sayın milletvekilleri, tarihte Sasani, Aranıp, 
ıSelçukî, Arabi, Eyyubîler ve buna benzer bir
çok medeniyeti sinesinde yaşatan, Edesa'dan 
Bağdat'a kadar ağaçların gölgesinde gidildiği
ni seyahatnamesinde anlatan Evliya Çelebi'nin 
«Edesa» dediği belde; bugünkü adı ve halliyle 
yüz bini aşkın merkez nüfusu, biri kırk bin, 
ikisi yirmi bin nüfusa yakın sekiz ilçesi, altı 
yüz altmış köyü ile 18 584 metrekare alana ser
pilmiş, 700 bin biçare işsiz, güçsüz, trahomlu, 
ıdoktorsuz, yolsuz, fabrikasız insanlar yığınının 
toplanmış olduğu Urfa ilidir. 

Sabahın erken saatlerinde Urfa'nm cadde
lerinden geçerseniz, omuzlarında birer balta, 
(Sırtlarında birer küfe, yüzlerce, binlerce Urfa'-
ılının sıra sıra, yığın yığın bekleştiğini görür
sünüz. Bekleşen bu insanların, aş ocağında kay-
nıyan tenceresine koyacağı bir parça et, bir tas 
bulgur parasını kazanmak için, fabrikalara iş
yerine gidip çalışmak üzere servis arabalarını 
beklediğini zannetmeyiniz. 

Onlar, ya bir memurun kışlık odununu kır
mak, ya bir efendinin günlük aşlığını taşımak 
için birbirleriyle rekabet edercesine, Mrbirleri-
ni yercesine bekleşir dururlar. Bu sıra sıra, bu 
yığın yığın bekleşen insanları Türk kamuoyu
na ve Yüce Heyetinize tanıltmak istiyorum. 

Dünyanın hiçbir yerinde darülfünun yok
ken, Harranida dârülfünûn'u kuranların toru
nudurlar. Sinesinde peygamberleri, nebileri, 
Nâbi'leri, evliyaları barındıran zatların çocuk
larıdırlar. 

Anafaritalarida, Sakarya'da, Çanakkale'de, 
Graiiçya'da düşmanları mıağlûbeden ve tek say
ha ile; «Kahraman Urfalı, vur, öldür düşmanı. 
Senden uzaktayım amıa, kalbim seninle çarpı
yor» diyen ve 11 Nisan 1920 destanını tarihe 
şanla, şerefle yazan özbeöz Atatürk evlâdıdır.-
lar. 

îşlte Yüce Heyettiniz, sayın basın, sayın Hü
kümet ve sayın Devlet Plânlama Teşkilâtı Ur

fa'nm, bu gerçek işsizlik ve ilgisizlik dramına 
hakkıyle nüfuz ederse, bir nebze bu feryatları
nı kabul etmiş olacaklardır kanaatindeyim. 

Beyler, işin en acı ve asrımızın en yüz kı
zartıcı tarafı, o yığın yığın, sıra sıra bekleşen1 

binlerce Urfa'İmin içerisinde görmediğiniz di
ğer binlerce Urfalı, çoluk çocuğuna bir lokma 
ekmek parasını Ikazanabilmek için, israil - Arap 
harbinde ölenlerin eskimiş ceket ve pantolonu
nu temin ederek kendini mayın tarlasına atmış, 
neticede çoğu ya ölmüş, ya sakatlanmış, ya da 
demir parmaklıkların arkasına takılmıştır. Bun
lar, ıstırabımızın ve dramımızın gerçek nedenle
ridir. aSTitekim, hudut boyundaki Suruç ve Akça
kale kasabamızın insanlarının her' otuzundan 
Ibirisirjin tek ayaklı oluşunun, bu ilgisizlik ve 
işsizlikten ileri geldiği kanaatindeyim. 

Sayın milletvekilleri, bu büyük ve Ibâkir ili
mizde hâlâ, iki işçiyi bir arada çalıştırabilecek 
her hangi bir işyeri veya bir fabrika yapılma
mıştır. Türkiye'nin «altın» ve «yatırımlar» dev
resi diye adlandırılan 1950 - 1960 yılları arasın
da, her nedense Urfa, yine ilgisiz, işsizdir ve 
kendi kaderine terk edilmiştir. Ancak, 1965 -
1969 yılları arasında asırlardan beri bir bar
dak suya hasret olan Urfa'nm su ihtiyacını bir 
dereceye kadar karşılıyan ve 1970 - 1971 yılın
da Hidro - Elektrik ihtiyacını gideren Adalet 
Partisi Hükümetine ve onun başında bulunan 
zata, şahsım ve Urfalılarm adına, huzurunuzda 
şükran ve minnetlerimizi arz etmeyi zevkli bir 
vazife telâkki ediyorum. 

Bu (hissiyatımı, aynı zamanda kadirşinas, hak 
veren, takdir eden Urfa halkının; vilâyetine bir 
çivi çakanı, taş üstüne bir taş koyanları ebediy
ken kalbinde yaşatmasını (bilen, her şeyden ev
vel Allah'ın hakkını Allah'a, Sezarm hakkını 
Sezara vermesini bilen kimseler olduğunun bi
linmesi maksadiyle söyledim. 

Atı alan 'Üsküdar'ı çoktan geçtikten sonra, 
Türkiye'miz 1961 yılında plânlı kalkınma döne
mine girdi, (Bu plânlı kalkınma dönemi içerisin
de, bence geri kalmış 'vilâyetler, endüstri ve 
sanayi bakımından, bir adım daha geri gitmiş
tir. Çünkü, millî gelirin çok gayrimuntazam da
ğıtıldığı ve arslan payının mahdut yerlerin al
dığı bir dönemde, Türkiye'nin plânlı kalkınma 
dönemine geçişini, geri kalmış vilâyetleri ile 
gelişmiş vilâyetler bakımından - tâbirimi mazur 
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görünüz - küh'eylana bindirilmiş bir jokey ile, 
katıra bildirilmiş bir diğer jokeyin yarışma 
benzetiyorum. Çünkü, zamanında 'âcil ve zaruri 
yatırımlarını, ihtiyaçlarını gideren gelişmiş ille
rimizin; bu dönemde plânlama, daha lüks ihti
yaçlarını temine çalışırken, /beri taraftan geri 
kalmış vilâyetlerimize çok zaruri ve 'âcil yatırım
ların ancak bir kısmını temine çalışıyor. 

Hiçbir arkadaşın (gücenmemesini rica ediyo
rum, hiçbir kasdım 've maksadımın olmadığını 
da bilhassa belirtmek isterim. Nitekim sadece 
konuşmama ışık tutmak için benzetmeler ve mi
saller vermek istiyorum. 

ıBursa'da, izmir'de, iskenderun'da, istan
bul'da, Adana'da, Konya'da, - vaktinizi almıya-
yım, 'Urfa ve ona benzer birkaç vilâyetimiz ha
riç - bâzı illerimizde petro - kimya tesisleri, de
mir - çelik sanayileri, işletmeler, büyük - kü
çük fabrikalar kurulurken, benim Urfam'da an
cak modern hapishane, lüks Hükümet konakları, 
halkevleri (ve saire gibi geri hizmet yerleri açı
lıyor. Urfa'nm içinde bulunduğu 26 imtiyazlı 
vilâyetlerden Urfa'ya düşen millî gelir hissesi 
bu mu olmalıdır? (Kim bilir bu «imtiyazlı» keli
me oyunu olmasaydı, belki de bu hizmetler de 
olmazdı. 

Sayın milletvekilleri, bilindiği gibi, bugünkü 
teknoloji ilmi karşısında dünyamız 10 defa, 20. 
defa, belki de 30 defa küçülmüşse, Türkiyemiz 
de o nisbette küçülmüştür. Ayrıca, içerisinde 
bulunduğumuz demokratik rejim icabı olarak, 
artık her şey halkın gözü önünde cereyan etmek
tedir. Ankara'da söylenen bir şey, Türkiye'de 
atılan her adımın sesi aynı saniyede yine Türki
ye'nin en ücra köşesinde yaşıyan vatandaşlar 
tarafından rahatlıkla dinleniyor, izleniyor, gö
zetleniyor, tenkid ve tekdir ediliyor, işte bu 
vilâyetleri olan Gaziantep, Diyarbakır ve geliş
miş vilâyetlere gidildiğinde adım başında baca
ları tüten fabrikaları, atelyeleri, sanayi ve en
düstri tesisleri, her serviste 5 - 10 doktoru olan 
hastaneleri gördükçe, Hazreti Eyüp Sabri ter
biyesi ile büyüyen, «Edeceğim, yapacağım» di
yen politikacıya da resti çekip «yeter artık 
beklemek ve bekletilmek» demektedir. 

Hele radyoda spikerler, her gün bilmem «fi
lan vilâyette şu kadar milyon liralık şu sanayi 
tesislerinin temeli atıldı ve kurdelâsı Hükümet 
tarafından kesildi» demiyor mu, Urfalmm te
pesi atıyor, Urfalıyı çileden çıkıyor. Kahra-
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manlıksa, kahrmanlığın alasını, 11 Nisan 1920 
tarihli destanı ile Urfa tarihine şan ve şerefle 
yardırdı. Vergi, millî kalkınmanın temeli oldu
ğu düsturunu, Urfalı imece vergisinden dolayı 
yorganını satıp herkesten evvel vergisini ver
mekle bu şuura sahıiboldu. Askerlikse, o da ga
ni. Bütütn bunlara rağmen, Urfa ve Urfalı, Hü
kümetlerin ve Plânlama Teşkilâtının ilgisizli
ğinden bir türlü kurtulamıyor. 

Yalnız, Urfa'nm bu işsizlik ve ilgisizliğine bir 
çare bulmak için, yine Adalet Partisi iktidarı 
ve onun başında bulunan zat, bu ilde 2 - 3 bin 
işçiyi çalıştırabilecek bir tekstil fabrikasının ku
rulmasının zaruri olduğu kanaatine vardı ve 
Plânlama Teşkilâtı da benimsedi; fakat ömrü 
vefa etmeden iktidardan koparıldı. Urfalmm 
kalbinde, düşünde, bayramında, tasasında yera-
lan bu tekstil fabrikasının hayali, umudu şim
diki Hükümette ve bilhassa Sayın Mesut Erez'de 
ve Devlet Plânlama Teşkilâtındadır. Fakat açık
ça itiraf etmek lâzımdır M, plânlamanın 1971 
yılı programının 56 ncı sayfasına baktığımızda 
ve araştırdığımızda Urfalmm ümit kaynağı, rü
yalarını renklendiren tekstil fabrikası - fakirin 
geçim kaynağı olan - hayal oldu. 

Çünkü, 4 Doğu ilinde kurulacak tekstil fab
rikasının etüt ve projesine sadece 100 bin lira 
ayırabilmişlerdi. Urfa Tekstik Fabrikasına dü
şen ise ancak 25 bin liradır. Oysa bu tip fabri
kalar 30 - 40 milyon liraya mal olmaktadır. 
Böylece iş, dönüp dolaşıyor Karaosmanoğlu'nun 
hesabına geliyor. O zaman bu fabrikanın Ur-
fa'da faaliyete geçirilmesi için «2 559 senenin 
geçmesi lâzım» dedi. O zaman, dünyamızın işi 
de bitmiş olacaktır, her halde. 

Kaldı ki, Güney - Doğu - Anadolu bölgesel 
gelişme projesinin raporlarına göre, halen Urfa'-
da 20 - 30 bin ton pamuk istihsal edilmekte olup, 
eğer 100 bin iğlik mensucat fabrikası kurulsa, 
hammaddesi olan pamuk ipliğinin yüzde 90 nını 
Urf a'dan çok kısa bir zamanda elde etmek müm
kün olacağını söylemektedir. 

Bu kurumun istatistiklerine göre, Urfa'da 
halihazır 948 bin koyun, 355 bin kıl keçisi ve 
196 bin sığır yaşamaktadır. Bu haliyle de «Ur-
fa'da mükemmel bir deri sanayii kurulabilir» 
diye raporuna dercetmişlerdir. 

Ayrıca, gerek yabancı uzmanların ve gerekse 
Maden Tetkik Arama Enstitüsünün Urfa'da yap-
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tığı araştırmalara göre, bu kentte, Türkiye'nin, 
hattâ dünyanın en zengin Fosfat yaltaklarının 
bulunduğunu söylemektedirler. Bugün suni 
gübre yapımında Fosfat maddesi dışarıdan dolar 
karşılığı olarak ithal edilmektedir. İşte, yine 
bu bahtsız ilimizde pekâla bir suni gübre fabri
kası kurulabilir. 

700 bin Urf alının günah ve sevabını omuzla-
yan bir milletvekili iolaraık hükümetin, Devlet 
Plânlama Teşkilâtının ve İSayın Erez'in bu hu
susta nazarı dikkatlerini celbetmek istiyorum. 
Ama nerede? Ctel gelelim ki, Devlet Plânlama
sı Urf a tekstil fabrikasının yapımı içüm 1971 
yılında ayırdığı ancak 25 bin liradır. Her halde 
bu da 216 imtiyazlı vilâyetin şanından ve icabın-
dandır. 

BAŞKAN — ıSayın Karakeçili, bir istirha
mım var. Sizden sonra konuşapak bir çok arka
daşlara söz vermek icabediyor, onlara da söz 
verebilmemiz için bağlamanızı rica ediyorum. 

BAHRİ KARAKEÇİLİ (Devamla) — Üç 
dakika daha rica ediyorum, bağlıyacağım. -

Beyler, itham etmek gibi olmasın, Plâtnlama 
Teşkilâtı ve Hükümetler adam ve vilâyet kayır
dığı kanaati, insanda hâsıl oluyor. Oluyor ki, 
millî gelirden ve yatırımlardan arslan payı yi
ne alan alana. Çare, çaremiz nedir? Çare der
işen, tarihte geçmiş bir olayı Yüoe Heyetinize 
nakletmekle konuşmamı toparlamak istiyorum. 

Tarih, Büyük İskender'in boynuz gibi iki 
çıkıntının olduğunu rivayet eder. Bundan dola
yı tarihte Büyük İskender'e «zülk^arneyn» der
ler. Büyük İskender [bu hâdiseden dolayı hiç 
tıraş olmazmış. Nihayet bir gün tıraş olmak 
mecburiyetinde kalır. Berberini çağırır, berber 
tıraş yaparken, Büyük iskender'in başındaki 
çıkıntıları görünce (korkusundan bayılır. Ayıl-
dıktan sonra, «beıni'm başımda bıoynuz olduğu
nu söylersen, öldürürüm seni» der, Büyük is
kender. Berber bu büyük hâdiseyi (korkusundan 
kimseye söylemediği için günden güne eriyip 
zayıflamaktadır. Devrin en büyük hekimlerine 
gider, bir çare bulamaz. Nihayet berber bir 
müneccime gider, müneccim birşeyden korktu
ğunu ve korkudaJa, içimdekini atamadığını, köy
ler. Berber mecbur kalır ve olayı müneccime 
nakleder. Müneccim berbere şöyle bir tavsiye
de bulunur; şehrin uzağında bir kuyu var, bir 
ay muntazaman o kuyuya giderek ağzını kuyu

nun ağzına dayıyarak «İskender iki boynuzlu
dur, iskender zülkarneyndir...» diye avazının 
çıktığı 'kadar bağıracaksın der. Berber bu tav
siyeye harfiyen riayet eder ve günden güne iyi
leşir. 

işte bu ibret verici ve enteresan tarihî misal 
gibi, ben de bir parlömanter olarak muhterem 
Başkanlıktan sıra rica ederek ve Yüce Heyeti
nizin müsamaha ve tahammülüne bağlı olarak 
gündem'dısı 5 - 10 dakika içerisinde bu komuyu 
hükümet, bilhassa Devlet Plânlama Teşkilâtı 
om 'kulaklarına ağzımı dayıyarak, «Urfa işsiz
dir, Urf a halkı (bir tekstil fabrikası istiyor, Ur-
fa halkı bir iş istiyor» diye bağırmakla hem de
şarj olmuş olurum ve !hem de Yüce Heyetini
zin, sayın basın mensuplarının ve sayın TRT 
mensuplarının ilgisini dilemiş olurum. Bundan 
başka da çıkar yol bulamıyorum. 

Bilhassa sayın basın mensuplarından ricam 
odur ki, her halde bu hudut boyunda bulunan 
ve Ankara'dan bin kilometre uzaklıktan gelen 
700 îbin işsiz 'Urfalı'nıln< feryadını terennüm eden 
bu seslenişime kulak tıkamıyacaklannı ümide-
derim. 

Konuşmamı; bu haklı isteklerimizi ve haki
katleri gayet güzel ifade eden bir şiirle bitir
mek istiyorum : 

«ANZELHA 
O sokak denilen reziller boyunca 
Pislikler gördüm Amzeiha, 
Çirkefler gördüm. 
Kazara yaşıyan insanlar 
Masallar içinde kördüğüm.. 
Seni canlı bir hüzün (halinde bağrıma bastım. 
Sen benim memleketimsin Anzellha 
Derdini söylemezsem 
Haranı olur, anamdan emdiğim süt. 
Zehir olur yediğim her lokma.. 
Anzelha, 
inanki uyandım artık rüyadan. 
Değil vatan parçası 
'Sadece İzmir, sadece Bursa, 
Acımdan, hıncımdan ıçıldıraibilirim Anzellha! 
Böyle mi olmalıydı, tarihler yaşamış Urf a? 
Böyle mi kalmalıydı? 
Her §>ey geçer Anzellha 
Nemrudun ışeihri ve bir gün şenlenir. 
Doğar nur-topu gibi yarınlar anasından; 
Alnın zeytin dalıyla gölgelenir.» 
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Beni sabır ve sükûnetle dinlediğiniz için 
şükran ve minnetlerimi arz ederim. Sayın Baş
kana, bu imkânı bağışladığı için ona da ayrıca 
hürmetlerimi arz ederim. 

Saygılarımla 'teşekkürlerimi arz ederim. 
(A. P. sıralarından alkışlar). 

2. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, ka
nunların sık sık uygulamasının ertelenmemesi 
ve kazanılmış hakların zamanında verilmesine 
dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Kanunların sık sık değişmesi, 
memurların kademe ilerlemesinin ertelenmesi 
fikri ve bâzı meslek sorunları hakkında Saym 
Âdil Turan, gündem dışı buyurunuz efendim. 

ÂDİL TURAN (Uşak) — Sayın Başkan, 
saym üyeler; 

Kanunların ışık sık değiştirilmemesi veya 
uygulamasının ertelenmemesi; dolayısiyle ta
nınmış hakların zamanında verilmesine dair 
'kısa bir konuşma yapmak üzere söz almış bu
lunuyorum. 

Sayın milletvekilleri; Ihatırlanacağı üzere 
1905 yılında çıkarılmış olan 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun malî hükümleri 1970 
yılında 1327 sayılı Kanunla uygulanmaya baş
landı. Devlet memurları, arada geçen bu beş 
yıl içinde beş defa aldatılmış, atlatılmış oldu. 
Çünkü, her yıl söz verilmiş, sözler senet olmuş, 
senetler sepete atılmıştır. 

Savaş zamanlarında atlarda denenen yem 
borusu metodu 1965 - 1970 arasında memurlara 
uygulanır olmuştur. Bunun sonucu da, memur
larda, kanunlara dolayısiyle yasama ve .yürüt
me organlarına inanmanın safdillik olacağı ka
nısı uyandı. Bu kanaatin vatandaşlarda yerleş
tiği tarih ise çok daha eskidir. Kanunların, halk 
dili ile deneme tahtası veya yaz - boz tahtası 
haline getirilmesi çok tehlikelidir. Nitekim, va
tandaşların vergi borçlarını zamanında ödeme
mesi, beyannamelerin zamanında verilmemesi, 
hattâ bâzı suçların dahi belirli zamanlarda aza
lıp çoğalması, bu tehlikelerden bâzılarıdır. Bun
lara sebep de «nasıl olsa değişir» veya «bugün 
verdiğini yarın geri alır» gibi vatandaşta yer
leştirilen olumsuz düşüncelerdir. 

Meclisler ve hükümetler bu gerçekleri gör
meye, inançları sarsmamaya mecburdurlar. 

Gerçi yanlışlıkları düzeltmek, hatadan dön
mek meziyettir, fazilettir. Fakat son samanlar
da tanığı bulunduğumuz dönmeleri insaf ölçü
leri ile bağdaştırmak da mümkün değildir. 
«Malî Denge Vergisi» adı altında dar ve değiş
mez gelirlilerden, dün verdiğini bugün geri 
alma çabaları yanlıştır. 

Hele memurların kademe ilerlemesinin bir 
yıl ertelenmesi hükmü yanlıştan da ötede, ka
nunen kazanılmış haklara saygısızlıktır. Memur 
veya genel olarak vatandaş bu durum karşısın
da kendisine hak tanıyan kanunlara nasıl iti-
ınadeder? Çıkan kanunun 2 gün sonra değiş-
miyeceğine nasıl inanır? Personel Kanunun bir 
sürü 'pürüzleri, eksiklikleri, aksaklıkları, haksız
lıkları dururken, memurun bir yıllık emeğine 
göz dikmenin anlamını anlamak mümkün değil
dir. 

Sayın Maliye Bakanı, kademe ilerlemesi ko
nusunda sorulan soruya: «Sayın Başbakan malî 
portesini öğrenmek istediler. Hesabını yapıyo
ruz, şayet vaz geçebileceğimiz miktarda ise 
Bütçe Kanunundan çıkaracağız» buyuruyorlar. 

Değerli arkadaşlarım; bu cevabı Sayın Baş
bakanın dikkatlerine sunuyorum: Bir Maliye 
Bakanı ki, malî portesini bilmeden bütçeye ez
bere hükümler koyuyor, özel sektörcülüğün öz
lemi içinde bütçe açığını bir avuç kamu per
sonelinin sırtına yüklemeye çalışıyor. 

Sayın milletvekilleri, 
Sizlerce de bilinmektedir; bir Sayıştay Ka

rarma göre, Türkiye'de pek çok memur derece 
ve kademe indirimine tâbi tutuldu. Ayrıca, 
1970 yılından beri almakta olduğu derece fark
ları da maaşlarından kesilmeye başlanıldı. Per
sonel Kanunu ile Sayıştay Kararının bu ortak
laşa azizliğinden en çok zarar görenler de öğ
retmenler oldu. 

Kendisine saygı duyduğum, uzun yıllarını 
öğrencilerine adamış bir lise müzik öğretmeni 
meslektaşımın mektubundan bir paragraf oku
yacağım. 

«Öğretmenleri bu işkenceden kurtarın Âdil-
ciğim. Bir Sayıştay Kararı ile kaybım, yıl ola
rak, altı seneyi buluyor, kadro dengesizliği ile 
on yıl. Yalnız bir yıllık maaş kesintisi 5 000 
lira tutuyor ve Ocak ayından itibaren kesil
meye başlanacak. Bu para, istanbul gibi yerde 
bir yıllık ev kiramızı karşılıyordu bizim. 
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Şimdi söyle bana, bu yaşta ve bu kışta çadı
ra mı çıkayım? 

Âdilciğim, leğer bir gün öğretmenliğe döner
sen, çilesi büyüdü bu aziz meslekin.» 

'Sayın milletvekilleri, 
Bildiğimizi açıkça söylemeye mecburuz. Ken

dini benzinle yakmayı göze alan memur var 
bugün. Ruhî depresyon geçiren kırgın, hattâ 
kızgın bir memur kütlesi ile Devlet çarkını çe-
viremezsiniz. Daha dün, dürüst, çalışkan İve gö
revinin mutlak bilincine ulaşmış Ibir genel mü
dürle konuştum. 1327 sayılı Kanunun, yan öde
me, intibak, terfi ve kadro ile ilgili hükümle
rinden, Sayıştay Kararından iyice bunalmış 
bir dairenin saylgı değer başı aynen şöyle di
yor: «Bana hiç vermeyin, hattâ alın; fakat ne 
olursunuz, teşkilâtımı bu tehlikeli mağduriyet
ten kurtarın.» 

Maliye Bakanından rica ediyorum; Ka
nunun henüz mürekkebi kuramadı. 'Kademe 
ilerlemesi gibi verilmiş hakları almaya kalkış
masın. Bütçe açığını da, göz nuru ve alın terini 
ekmeğine katık edenlerden değil, milyonları 
vuran veya kaçıranlardan dengelesin. 

Parlâmentonun değerli üyeleri; sizlerden 
de ricam, vatandaşın inancını sarsan, mağduru 
daha mağdur eden. sosyal adalete ters düşen 
kanunlara oy vermeyiniz. 

Teşekkür eder, hepinize saygılar sunarım. 

3. — Bitlis Milletvekili Abidin İnan Gay-
dalı'ntn, Van Gölü çevresinin sanat, kültür ve 
kalkınması konularına dair gündem dm demeci. 

BAŞKAN — Bitlis'Milletvekili Sayın Abi
din inan Gaydalı, Van Gölü 'çevresinin sanat, 
kültür ve kalkınması konusu üzerinde kısa bir 
söz istemiştir. Buyurun. 

ABİDİN İNAN GAYDALI (Bitlis) — Sa
yın Başkan, değerli arkadaşlarım. 

Van Gölü çevresinde kültür ve uygarlığımız 
hakkında kısaca bir malûmat arz edeceğim. 

Van Gölü çevremize tarihsel açıdan bakıl
dığında, Türk uygarlığının ve sanat yapıtları
nın Hazinesi olduğu görülecektir ve bu, belge
lerle ısa/bittir. Bu gerçeği bugüne kadar yüzeye 
çıkarmak, gerektiği önemi göstermek temayül 
ve çabalan maalesef gösterilmemiştir. 

'Geçen sonbaharda büyük törenlerle kutla
nan Malazgirt Zaferinin ı900 ncü yılı, - tâbir 
caizse - baykuşların tünemekte olduğu harap 

j bir beldede kutlandı. Bu aziz yurt parçamız, do
kuz asır öncesi ıbu igünden daha mamur olduğu 
kanısı doğmaktadır insanda. Doğu'nun geri kal
mışlığına ve ihmal edildiğine bir örnektir bu. 

Milâttan önce 059 dan ı612'ye kadar Van 
ilimizi Urartu'lar başkent yapmışlardır. Urar-
tu Krallığını, Milâttan önce 612'de Med'ler iş
gal etmiş, daha sonra da Milâttan Önce 381 yı
lına kadar Pers'ler, kısa bir süre sonra da Bü
yük iskender vasıtasiyle Van'da Mekadonya-
lılar hükümran ^olmuşlardır. İskender'den son
ra Part Hanedanı, Van ilimize hâkim olmuşlar, 
Milâttan Sonra 700 ncü yıl ortalarında Arap'
ların hâkimiyetine giren Van bölgesi, X ncu 
yüzyıllarda Doğu Anadolu'nun küçük bir ke
siminde Bağdat Halifelerine bağlı, özellikle Bi
zans'ın Şamaroğlanı Ermeniler, Van'da kendi
lerine özgü bir damga vuramadan yıkılmış
lardır. 

Ermeni ve Bizans zulmüne ve Arap-Bizans çe
kişmelerine sahne olan Van ve çevresindeki müs-

I lümanlarm yardım çağırışına Büyük Selçuklu 
Hakanı Tuğrul Bey ve onun yeğeni Sultan Al
paslan cevap vermiş, 1065 Ağustosunda Van ve 
çevresi alınmıştır. 26 Ağustos 1071 Malazgirt 
Zaferi ile Van, Türkler için Anadolu'ya açılan 
Ibir kapı, Anadolu'ya ait tapu senedinin ilk 
sayfası olmuş ve Urartu çağında yaşadığı ol
dukça şanslı hayata yeniden kavuşmuş oldu. 

Bugün; Bitlis, Muş, Siirt, Hakkâri ve Van 
illerimiz, Milâttan önce Urartu 'Çağı'nm şanslı 
yaşantısının özlemi içinde olduğu acı bir ifa
dedir. 

Kalkınma hamlelerini ilmî esaslara dayan-
dırmıyan milletler yükselişlerini tamamlıyâmaz-
lar. ilim yuvası, sistem öğreten kuruluşlar üni
versitelerdir. Güzel Doğu Anadolu'muzun eko
nomik ve sosyal dengesizliği, ilim yuvasından 
yoksun oluşudur. 

Doğu Anadolu, tabiat şartları ve doğa ya
pısı, birtakım ayrı ayrı karakteri haiz bölgelere 
ayrıldığı ve maddi imkânsızlıklardan yüksek 
öğrenimde kolaylık ve fırsat eşitliğini bulama
mıştır. Bu durum, tabanı Van'ın teşkil ettiği 
Hakkâri, Bitlis, Muş, Ağrı ve Siirt'ten meyda
na gelen çanak bölgede daha şiddetle duyulur. 
Bu bölgede fakrû zaruretten yüksek öğrenime 
yönelemiyen binlerce genç vardır. Gençlerimiz, 

I bir milletin ekonomisi bakımından en feci bir 
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durum olan pasifliğe ve Devlet kapılarında bi
rer kâtipliğe mahkûm olmuşlardır. 

Şanlı tarihi ile Anadolu'nun giriş kapısı ol
duğunu tarihî belgelerle ispatlıyan Van'da bir 
üniversite kapısının açılması da şarttır ve za
ruridir. 

Ayrı ayrı birer tarihî Hazine ve birer tarihî 
yapıt olan Van Gölü çevresine Erciş, Adilcevaz, 
Ahlat, Tatvan ve Gevaş ilçelerine, yetkili uz
manların göstereceği lüzum üzerine, gerekli fa
kültelerin dağıtılması suretiyle, Türkiye'nin 
uzman ve yetişkinlere olan ihtiyacı kısa zaman
da karşılanabileceği gibi, tüm Doğu - Anado-
lumuzun geri kalmışlığının nedenlerine de bir 
çözüm yolu bulunmuş olacaktır. 

Bu talep ve saydıklarım, Millî Eğitim Ba
kanlığının, Doğu Üniversitesi hakkında ilmî bir 
heyet marifetiyle yaptırdıkları araştırma sonu
cunda düzenlenen raporda da mündemiçtir. 

Millî Eğitim Bakanlığı yayınlarından, Millî 
Eğitim Basımevi, istanbul, 1952 tarihli rapo
run sayfa 86, madde 4 üne bakınız: 

«Van bölgesinde kurulacak fakültelerin ilk 
parçalan olmak üzere : 

a) Dil ve Edebiyat, 
b) Tarih ve Arkeoloji 
c) ıSosyoloji 
d) Coğrafya enstitüleri ve ayrıca Ekono

mik ve İstatistik ve Hijyen enstitüleri. 
Madde 5. — Bütün bu akademik tesislere 

ait personellerin yetiştirilmeleri ve çalışma şe
killerinin tanzimi, Üniversiteler Kanunu hü
kümlerine uygun olmalıdır. 

Bu bakımdan, bu teşekkülleri idare etmek 
üzere Van bölgesinde kurulacak merkez teşki
lâtının bir rektörlük mahiyetinde olması tabiî 
görülmüştür.» diyerek bu rapor devam etmek
tedir. Bir Sayın Başkanla üç raportörün imza
ları ile de süslenmiştir, bu rapor. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Konuşmalarımı, bütün Türk Milletinin emir 

telâkki edecekleri - edeceklerini bildiğim - ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1 Teşrinisani 
1937 tarih, 5 nci Dönem, 4 ncü Toplantı yılının 
açılış nutuklarında Büyük Atamızın veciz bir 
konuşmaları ile bitireceğim. 

Atamız diyorlar ki : 
«Sevigili arkadaşlarım, 
Yüksek tahsil gençlerini istediğimiz ve muh-

tacolduğumuz gibi millî şuurlu ve modern kül

türlü olarak yetiştirmek için, istanbul Üniversi
telerinin tekâmülü, Ankara Üniversitesinin ta
mamlanması ve Şark üniversitesinin yapılan 
etütlerle tesbit edilmiş olan esaslar dairesinde 
ve Van Gölü Havzası'nda kurulması mesaisine 
hızla ve elhemmiyetle devam edilmektedir.» 

Sayın milletvekilleri, 
Bence bu tarihî beyan, bugün için bizlere 

bir vasiyettir. 
Bu yüce kürsüden Atatürkçülüğü, bir tütün 

piyasasının geç açılış nedenine kadar indirilen 
bir ortamda, Yüce Meclisin tutanakları ile 
mevsuk olan bir emri açıkladım. Bu emir ve va
siyeti yerine getirilmiyen büyük bir insanın 
izinde olunduğu iddiaları, büyük bir çelişkidir 
kanısındayım. 

Bir Cumhuriyet çocuğu ve geri kalmış bir 
beldenin evlâdı ve temsilcisi olarak hissiyatımı 
arz ettim. Takdir ve vebal ilgililere aittir. Te
şekkür eder, hürmetlerimi arz ederim. (A. P. 
sıralarından alkışlar). 

4. — Kars Milletvekili Turgut Artaç'm, Kars 
ve ilçelerinin sağlık sorunlarına dair gündem. 
dışı demeci ve SağUk ve Sosyal Yardım Bakam 
Cevdet Ayhan'ın cevabı 

BAŞKAN — Kars Milletvekili Sayın Tur
gut Artaç, Kars ve ilçelerinin sağlık sorunları 
hususunda gündem dışı söz istemiştir. Buyurun. 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri. 

ıSeçim mıntakam Kars'ın sağlık sorunlarını 
Yüce Meclise arz etmek üzere huzurunuzu işgal 
etmiş bulunuyorum. 

Sağlık sorunu denilince hatıra gelen hasta
ne, doktor ve diğer sağlık personeldir. Kars'
ta hastane, sağlık merkezi ve sağlık ocakları 
mevcuttur; fakat buralarda doktor bulmak 
mümkün değildir. Kars'ta mevcut sağlık tesis
lerinin c/o 80 inde doktor yoktur. Doktor bulun-
mıyan sağlık tesisinden faydalı mesai beklemek 
de fazla iyimserlik olur. 

Bunlardan bir misal arz edeceğim: Günay
dın G azetesiinin 8 Ocak 1972 tarihli nühasmda: 
«Kars'ın Çıldır ilçesinde uyuz ve grip sallgın ha
linde. 35 bin nüfuslu ilçede tek doktor yok. Isı 
sıfırın altında 30 derece, su boruları patladı ve 
sular donduğu için halk su ihtiyacını karları 
eriterek temin etmektedir.» denmektedir. 
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iSaym Bakan, bugüne kadar bu hususta ne 
tedlbir alındığım açıklamamış ve (bu hususta her 
hangi bir tedlbir de almamıştır. 

Bu havadis acayiptir, acayip olduğu kadar 
da üzücüdür ve hattâ hicap vericidir. Bütün hep
sini bir tarafa bırakırsak, uyuz gibi bir hasta
lıkla Bakanlığın mücadele edemeyişini izah et
mek mümkün değildir. Bu hastalık fakirliğin 
ve harb senelerinin hastalığıdır. Geçenlerde Sa
yın Maliye Bakanı Bütçe Karma Komisyonun
da yaptığı konuşmada, fakirliği imparatorlu
ğun dağılması ve Cumhuriyetin kurulmasına 
bağladı. Ama halen harb olmadığına göre, Çıl
dır ve Türkiye'nin diğer yerlerindeki bu hasta
lığı neye bağlaması gerekir. Kanımca, bu hasta
lığın tek sebebi Bakanın ve merkez teşkilâtı
nın kifayetsizliğidir. Kars'ın sağlık tesislerinde 
doktor yoktur. Hakkâri'de vilâyet merkezinde 
tek doktor dâhi bulunmadığı için, hasta bir ka
dın, Van'a götürülürken yolda ölmüştür ve bu
na benzer birçok havadisler vardır. 

Yoklarla idare edilen bu Bakanlığın hikme
ti vücudunu anlamak bu durumlar karşısında 
zordur. 

Değerli arkadaşlarım, şayet mevcut sağlık 
ocaklarında ebe, hemşire ve sağlık memurları
nın fedaıkârane çalışmaları olmasa, benim mu
hitimde halk sağlığının tek kurtuluş yolu mus
kacı ve üfürükçü hocalara sığınmak olacaktır. 

Bu vesile ile Sayın Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından şu hususların açıklanmasını istiyo
rum: 

1. Kars'ta mevcut hastane ve sağlık ocak
larının kaçında doktor var ve bunun kaçı mü
tehassıstır? 

2. Tek doktorla idare edilen 2-3 sağlık oca
ğı mevcut mudur, varsa kaç gruptur? Bu grup
ların doktorları şehrin merkezlerinde mi, yoksa 
bu ocaklardan her (hangi birinde mi ikâmet et
mektedir Doktoru bulunmıyan sağlık ocak-
lariyle hastanelerin doktor ve mütehassıs ihti
yaçları ne zaman karşılanacaktır? 

3. Çıldır ve ilçelerimin sağlık durumunu Sa
yın Bakan nnahalinde hemen tetkik ve bizzat ih
tiyaçları gidermek yolunda bu mevsimde halkın 
içine gitmek celâdetini gösterebilecek mi?. 

4. Bu asırda halen yaygın bulunan uyuz 
hastalığına karşı halicimiz ne zamana kadar ko
cakarı ilâcı kullanacaktır? 
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5. Sayın 'Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı, 
Günaydın Gazetesi mensuplarının, vatandaşın 
sağlığı ile kendilerinden daha fazla meşgul ol
duklarının farkında mıdır? 

6. iSaym Hükümet Başkanı, kabiliyetine çok 
inandığı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanının 
bu ilgisizliği karşısında daha dinamik bir baka
na ihtiyaç bulunduğuna kaani midirler? 

Bakan olmak marifet değildir, esas marifet 
onun hakkını verebilmektir. Geçenlerde bir sa
yın Devlet Bakanı, yakında Türkiye'de 18 mil
yon vatandaşın televizyona kavuşacağını ifade 
etmiştir. Saym Bakandan şimdi soruyorum; sen 
bir uyuz hastalığını önliyemiyorsun da, Türki
ye'de 18 milyon vatandaşı nasıl televizyona 
kavuşturacaksın? Bu bir merak meselesidir, onun 
için soruyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bunlar sadece birer 
propagandadır, ama bu propagandalar hükü
metleri ayakta tutamazlar. Hükümetlerin icraat
ları ancak onları ayakta tutabilir. 

Ben sayın Heyetinizi saygı ile selâmlarını, 
Sayın Kars'lı ve Çıldır'lı hemşehrilerime de sa
bırlar dilerim. 

Teşekkür ederim. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

OEVDET AYKAN — Söz rica ediyorum. 
BAŞKAN — Buyurunuz. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

OEVDET AYKAN — Sayın Başkan ve değerli 
milletvekilleri; 

Sayın Kars Milletvekili Turgut Ar taç'm bi
raz sert deyimlerini bilgi yetersizliğine ve ko
nuştuğu konuda yeterince bilgiye salhübolmadı-
ğma bağladım. Ben size bu konudaki gerçekle
ri sunayım. 

Kars'ta 1 724 yatak vardır. Sağlık ve Sosyaı 
Yardım Bakanlığı standartlarına göre bu ya
takları yönetmek için 137 tane uzman hekime 
ihtiyaç vardır. Halen mevcudoian uzman hekim 
sayısı 15 tir ve plânlanan ihtiyacın takriben % 
11 idir. Sosyalizasyon bölgesine baktığımızda he -
kim ihtiyacının çok daha yaygın ve geniş oldu
ğunu görürüz. Bu yalnız Kars'ın değil, Türki
ye'nin genel sorunudur. 1962 yılından bu yana 
mevcudoian bu sorunu bir aylık bir Bakana bağ
lamak ve bir aylık Bakanı bundan sorumlu tut
mak insafsızlıktır. 

Türk halkı sağlık tesislerinde yeteri kadar 
hekim bulunamamasından ve bunların ihtiyaç-
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lara ve mevcut kapasiteye uygun şekilde işliye-
memesinden yakınmakta ve şikâyet etmektedir. 
Bunlar ciddî, üzerinde durulması, çözümlenmesi 
gereken sorunlardır. 

Rakamları size arz ettim. Böyle sosyalizas
yon bölgesine baktığımız zaman yatak sayısını, 
tesis sayısını kabarık, fakat personel sayısını 
düşük görürüz. 

Şimdi size yine rakam arz edeyim: Sosyali
zasyon bölgesinde takriben 12 300 yatak var
dır. Bu yatak sayısı için öngörülen uzman he
kim ihtiyacının ancak üçte biri sağlanmıştır. 
Bu herhalde son aylardaki uygulamalarla mey
dana gelmiş bir sonuç değildir. Ben Anadolu'
dan gelen bir insanım, Anadolu'daki halkın şi
kâyetlerini bilmekteyim. Sayın Turgut Artaç 
arkadaşımıza ben söyliyeyim, Anadolu'daki halk 
diyor ki, bu sağlık tesislerinin duvarlarını ya
layarak insan iyi olmaz.. Şayet, Sayın Artaç'm 
bu konuda bir teklifi varsa, çıksın o teklifi yap
sın ve halkımızın bu sorununa birlikte çözüm 
bulalım. 

iSaym milletvekilleri, Sayın Artaç'm, benim 
kusurum olarak ve haksız şekilde sunduğu bir 
başka konu uyuz konusudur. Türkiye'de uyuz 
üç yıldan beri vardır. Şayet, bunu da biliniyor
larsa demek ki, iflıgileri ve konuya dikkatleri ye
teri ölçüde değil, ya da gerçekleri kendi amaç
ları için kullanmakta, tahribetmektedirler. üç 
yıllık bu yaygın 'hastalıkla ne yapıldığı hususun
da soru sahibi olabilirler. Fakat ben bir ay için
de ne yapıldığını söyliyeyim, aksi bilgiye sahip
lerse, kendileri çıksınlar ve onu söylesinler. 

'Bakanlığa atandıktan belli bir süre sonra, ya
ni mâkûl bir süre sonra bu sorunun üstüne eğil
dim; İstanbul'a Bakanlık Başmüsteşar yardım
cısını gönderdim ve İstanbul'un en faikir bölge
lerinden bu konuda ciddî araştırmalar yap
tırdım. Aynı sekide yurdumuzda bu konuda, 
yani uyuzun var olduğu söylenen Sinop'tan 
başlayıp Artvin'e kadar uzanan bölgelere ilgili 
arkadaşlarımızı gönderttim. Bununla ilgili ge
reken programı yaptırdım ve gereken ilâçlar 
bu bölgelere sevk edilmiştir, sevk etmekteyiz; 
bununla ilgli broşürler basılmış ve eğitimine 
geçilmiştir. Elimizdeki mevcut rakamlara g'öre, 
Türkiye'de uyuz salgın halinde değildir. Eğer, 
arkadaşlarımızın kendilerinin uyuzun salgın ol
duğuna dir bir bilgileri varsa onu rica ederim 

ve onun üzerinde ciddiyetle eğilindleceğini arz 
ederim. 

Uzmanlarımızın bize verdikleri bilgilere 
göre bu bölgelerde deri polikliniklerine ya da 
deri polikliniklerinin bulunmadığı bölgelerde
ki bastanelerde muayene edilen ihastalarda bâ-
zan binde bir civarında ufak, bâzın % 10 a ka
dar yükselen uyuz vakaları bulunmaktadır. Son 
4-5 yıldan beri bütün dünyada görülen uyuz 
vakaları Türkiye'de de görülmektedir ve Tür
kiye'ye dışarıdan gelmektedir. Halen memle
ketimizde görülen uyuz hastalığının nedeni fa
kirlik ya da yoksulluk değildir. Avrupa'dan 
gelen kişilerin o bölgelere getirdikleri birta
kım münferit vakalardır. Plânladığımız çalış
malarla Karadeniz bölgesi ve uyuzun görüldü
ğü bütün bölgeler Sağlık Bakanlığının teşkilâ
tı tarafından taranmaya başlanmıştır. 

ıSayın milletvekilleri, Sayın Turgut Artaç, 
sebebini anlıyamadığım nedenlerle bana karşı 
haksız sitemlerde bulundu. Kendileri bana bu 
konuşma imkânını verdikleri için ayrıca teşek
kür ederim. 

Sayın arkadaşımız, sağlık personeli, ihtiya
cın % 80 i kadardır, dediler. Aslında halen mev
cut sağlık personeli plânlanmış ihtiyacın tak
riben % 12 si civarındadır. Bunlar bütün Tür
kiye'ye şâmil gerçeklerimizdir. Türkiye'de sağ
dık hizmetlerinden yararlanan halkın oranı tam 
olarak bilinen bâr şey değildir, ama şöyle bir id
dianın karşısında olunamaz; Türkiye'de sağ-

•lık hizmetlerinden yeteri kadar yararlanabilen 
halikımızın tüm nüf usumuza oranı takriben üçte 
birdir. Bunlar gerçeklerimizdir. Birbirimizi kar
şılıklı kınayarak, ya da bâzı sloganları hizme
tin ifadesi sayarak bunları çözümleyebilmemiz 
mümkün değildir. 

iSağlık ve Sosyal Yardım Bakanı olarak Hart 
ayından itibaren bunlarla ilgili kanun tasarıla
rını getireceğim ve bunlaırı bu meclislere suna
cağım. 

Biz sağlık sorunlarımızı gerçekçi değerlen
dirmelerle çözümleyebiliriz. Bu Pazartesi günü 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının bütçe
si Bütçe Karma Komisyonunda görüşülecektir. 
Eminim ki, o görüşmeler içerisinde değeri ar
kadaşlarımız tenkitlerde bulunacaklardır, Ben 
kendilerine yaptığımız çalışmalarla elde ettiği
miz gerçek rakamları ve bilgileri sunacağım, bu 
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benim görevimdir. Bunları sunarken amasını 
şu olacaktır: Bu sorunların çözümlenmedi için 
bu Parlâmentodan yardım rica edeceğim, para 
değil. Köy işleri Bakanı olarak bu Parlâmento
dan yardım gördüm; Köy İşleri Bakanlığı yap
tığım zaman içerisinde Köy işleri Bakanlığı teş
kilâtından yardım gördüm. Sağlık ve Sosyal Ba
kanı olarak bana verilen görevde hizmet ede-
biilmem, hepimizin şikâyet ettiği sağlık sorun
ları üzerinde çare arar bir tarzda eğilmemizle 
mümkündür, ilâçtan yakınırız, yataklı tedavi 
kurumlarından yakınırız, koruyucu hekimlik 
'hizmetlerinden yakınırız, çevre sağlığı hizmet
lerinden yakınırız.. Bunlar yıllanmış gerçekle-
rimizdir. Bu yıllanmış gerçeklerimizi oözümle-
ydbilmemiz bâzı kanuni tedbirleri gerçekleş
tirmemizle mümkündür. iMakûl 'bir zaman süre
ci içerisinde ben ibu tedbirleri bu Parlâmento
ya sunacağım. Bu Parlâmentonun çoğunluğun
dan iner zaman yakınlık ve ilgi gördüm, yine ay
nı ilgiyi göreceğime inanmaktayım. 

Deviletin sağlık hizmetlerine ayırdığı para 
takriben 2,5 milyar liradır. Bu parayı en iyi 'tarz
da naııl kullanıaibileceğimiz sorusuna düşün
düklerimizi Bakanlık olarak, birtakım kanuni 
tedbirler olarak sunacağız. O zaman bu Büyük 
Meclisin yardımlariyle bunları uygulamak im
kânına kavuşursak zannederim sağlık sorun
larımıza değin şikâyetleri belli ölçüde azaltmak 
imkânına sâhibolacağız. 

Sayın Ar taç ibana iltifatta bulundular; Sa
yın Erim'in (benim kabiliyetime inandıklarını 
beyan ettiler. Bu yönde bir düşünceleri oldu
ğunu bilmiyordum; bunu duymaktan memnun 
oldum. Ben, zaman içerisinde kendisine de bu 
itimadı ve güveni vereceğim. Ümidederim so
rularına cevap verdim. Şayet cevapta eksik kal
dığım yerler varsa, yazılı olarak bana takdim 
ederlerse, yine kendilerine cevap arz edeceğim. 

'Saygılarımı sunarım. 
TURGUT ARTAÇ (Kars) — Sayın Başkan, 

bir hususu; soru değil... 
BAŞKAN — Hayır, olmaz, mümkün değil. 

Gündem dışı iöyle bir usulümüz yok. 

5. — Devlet Bakam Doğan Kitaplı'MU, Urfa 
Milletvekili Bahri Karakeçili, Uşak Milletvekili 
Âdil Turan ile Bitlis Milletvekili Abidin İnan 
(laydalı'nm gündem dışı demeçlerine cevabı. 
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BAŞKAN — Sayın Devlet Bakanı Doğan Ki
taplı, buyurunuz efendim. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
(Samsun) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rın'1. ; 

Sayın Karakeçili ve Abidin inan arkadaşla
rımız, aşağı yukarı Güney - Doğu illerimizin tüm 
meselelerini kapsıyan heyecanlı konuşmalarını 
yaptılar ve bunları o illerimizin geniş tarihine 
ele veciz şekilde bağladılar. 

Takdir edersiniz, bölgeler arasında, iller ara
sında bu gibi şikâyetleri önleme bakımından 
Türkiye'de bir plânlı kalkınma dönemine giril
miştir. Bundan gaye, yatırımları objektif kri
terlere bağlıyarak kalkınmayı bir denge içerisin
de yürütmektir. 1970 yılından bu yana Plân
lama Teşkilâtı muayyen kriterler tesbit ederek 
Türkiye'de daha çok teşvike ihtiyacı olan vilâ
yetleri, hattâ kazaları tesbit yoluna girmiştir. 
Nitekim, bundan bir hafta kadar önce yüce hu
zurunuzda bu kriterlere göre daha çok teşvik 
edilmesi karar altına alınan 32 vilâyeti ve bâzı 
ilçeleri saymıştım. Hükümet programımızda da 
bu karakteri haiz vilâyetlerimize özel itina gös
terileceği beyan edilmiştir. Bundan sonraki tat
bikatımız da bu yolda olacaktır ve hizmetlerin 
bu karakteri gösteren vilâyetlerimize daha fas
la götürülmesi imkânları araştırılacaktır. Arka
daşlarımın burada ifade buyurdukları, o bölge
lere ait evvelce verilmiş yatırım kararlarını tes
bit ettim, ilgili yerde takipçisi olacağım. 

Sayın Âdil Turan arkadaşımız, sık sık deği
şen kanunlardan haklı olarak şikâyet ettiler. An
cak, kendileri bilirler ki, bu kanun müzakere 
edilirken, bu kanunun bünyesinde zamanla deği
şiklik olacağı burada ifade edilmişti. Yani, bu 
kanun mutlaka ileride tashih göre göre olgun
laşacak denmişti. Birçok mahzurlar tesbit edil
di, kendisi de bu sıkıntıların bir kısmından bu
rada bahsetti. îşte bunları ayrı ayrı, tek tek ele 
alıp halletmektense, toplu halletme yolunu seç
tik ve bunun için bir yetki kanununu huzurunu
za sevk ettik. Tabiî, değerli katkılarınızla şa
yet bu tasarı kanunlaşırsa şundan emin olsun
lar ki, bu kanun kamu personelinin aleyhine de
ğil lehine işliyecektir. 

Şunu da ifade etmeden geçemiyeceğim: Sa
yın Turan şöyle bir cümle kullandılar; «özel 
sektörcülüğün özlemi içerisinde külfeti kamu 
personeline yüklüyor, bütçe kanunu.» Bütçe Ka-
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nununu şayet iyi tetkik etmişlerse, Bütçe Ka
nununu takviye tedecek vergi kanunlarını şayet 
iyi tetkik etmişlerse, zannediyorum ki, bu ifade
sinde haksızlık ettiklerini teşhis edeceklerdir. 

Demin arz ettiğim gibi, Personel Kanunu ha
kikaten - tesbit edilen ârızalariyle - ıslaha muh
taçtır; getirilen kanun da iyiniyetle getirilmiş
tir ve şayet tasviplerinize mazhar olursa - yine 
arz ediyorum ki - mutlaka iyi yönde işliyecek-
tir. 

Saygılar sunarım. 

6'. •— Adana Millet vekili Turgut Topal oğlu'-
nun, huriye sınırımızda yapılan kaçakçılık hak
kında gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayım Adama Mlletvekili Tur-
gult Topaloğlu, Suriye sınırımızda yapılan ka
çakçılık hakkında gündem dışı söz talebinde 
bulunmamışlardır, buyurumuz efendimi. 

TURGUT TOPALOĞLU (Adana) — Sayın 
Başkan, sayım millelfcveMlleri; 

Geçen 5 Ocalk günü Adana'mizım kurtuluşu
num lellinci yılını kutladıktan sanıra bâzı Güney 
illıerimüzde ve dolayısilyle Güney huduMarımıızda 
bir gezi yaptık. Buralarda gördüğümüz, mıüllî 
ekonomimizle ilgili ve Devletin otoritesini sarsam 
önemli birkaç olayla Sayın Hükümetin ve i3|gi-
Meriın idiikkaıtini çekmek için ısöz almış bulunu
yorum. 

Mhılhıterem ankadaşlkırım, Güneyde, bilhassa 
Suriye hudutlarımızda bütün tedbirlere ve ça
balara rağmen, ekonomimizi büyük ölçüde 
darbeliyen kaçakçılık devam etmektedir. Hudut 
kapılanımızdan yapılan (bu kaçakçılığım bir de-
ğiıl birkaç çeşidi vardır, örneğin, eşya kaçak
çılığı, ©anlı hayvan (kaçakçılığı ve inşam kaçak-
çıOağı: Eşya olanak yunduımum girenler ana
sında ihtiyaç ımıadıdesd olmayan, ikaOMasiiz, kulla
nışsız ve Kızıl Çim analları en çok yer almakta
dır. Türkiye'min et ısıkımltaısı çektiği' şu günler
de sürülerle koyun ıhluıdut ıkapılarranıadan veya1 

çeşitli yollardan Suriyelilere gönderilmektedir. 
Bu, bir türlü önlenememiştir. Yine Hüfcümeitl-
ımiz, karayolu itte Hacca gütmeyi yasakladığı 
halde, ıturislt pasaportuyla binlerce insan ve: 
yüzlerce .taşıt huiduitlanmüzdan dışarı sızmaya 
imkân bulabilmektedir. 

Muhterem millet vekilleri; bütün bunlardan* 
başka üzerinde önemle durulmasını, gerekli ted
birlerin derhal alınmasını sorunlu kılan bir me

seleyi arz eltmek isftyyuruım. Son yıllarda Türk 
Hükümeti ile Suriye Hükümeti anasında yapı
lan, (bir ajnlaşmaya göre, Türkiye'nin millî sı
nırları içinde kalan Suriyelilerin tapulu top
rakları Türk Hazinesine, Suriye hudutları 
içinde bulunan ve Türk vatandaşlarıma aiıdolan 
topraklar da Suriye Devletlime bınakılmaşıtır. 
Suriyelilerden, Hazinemize devredilen toprak
ların miktarı 200 000 dönüm kadardır. Bu top
raklarım tamamı Amik ovasında tanım toprakla
rı olup, TürMye'ldıe pamuk üreitimiiıne em elve
rişli topraklardır. Bu yıl dönümde 500 kalio-
graım pamuk vendilğilni bizzat öğrenmiş bulunu
yorum. Basit bir hesapla, bu nakaanlana göre 
200 000 dönüm topraktan 100 milyon kilogram 
pamuk üretilmiş oluyor 'demektir. Bugünkü 
piyasada 100 milyon kilogram çekirdekli pamuk 
400 milyon flira değerindedir. 

Değerli arkadaşlarım, işte, ötesinde nele
rim yattığını bilmediğim hâdisenin acı ıfcanafı 
buralda başlıyor. İki Hükümet arasındaki pro
tokolle ıtıarafların toprakları birbirlerine karşı
lıklı olanak devredilmiştir. Ancak, geçici bin 
madde ile kira ve iorltakhkta bulunıanlar, (Süre
leri bititaiceye kadar bu hükmün 'dışımda tuıtul-
muştur. Suri|yeli ©ski toprak sahibi ile, kirala
yan Türk vatandaşımız iarasındaki ortaklık sü
resi çoktan bitmiş olduğu halde, orltaklıiklarıına 
sözlü veya uydurma belgelerle devam etltinmek-
to, Hazinemiz toprağı bir türlü elimle geiçire-
memöktödir. Simidi, böiylece 400 milyon lira 
değerindeki pamuk her yıl kemdi topnaMları-
mızda üretildiği halde, Suriyeli ortağın emri
ne amade olmak üzene sıman kapüarımıaizdan ra-
batlılkia dışarıya ıgönlderiihnektediir. Ayrıca, 
ıbu ontaklık patenti alltımida yüzlerce ton pamu
ğum da hileli yollardan hudut dışına çıkarılması 
mümkün olduğu düşünülürse, her yıl aniajyonlllar-
ca liramızın nasıl heder olup gittiğini anlatmak 
güç olmıyacaktır. 

Sayın Hükümetıtem gerekli tedbirlerim der
hal alınmasını rica ediyorum. Zina, çuvalım de
liğini kapamadan çuval dolmıaız; önce kapata
lım, sonra doldurmaya çalışalım. 

Yüce Meclise saygılar ısumıarım. 

BAŞKAN — Sayım Mevlût Yılmaz?.. Yok. 

7. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Şemdinli • Yüksekova karayolunun yapımına 
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dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusunun 
yazılı soruya çevrilmesine dair önergesi (4/249, 
6/215, 7/828) 

BAŞKAN — Gündemle geçiyorum etfemjdim. 
Bir tezkere vardır, okutuyorum, 

Milİet Meclisi Başkanlığına 
Şemdinli ilçesinin yollariyle ilgili Bayındır

lık Bakanından .sözlü olarak cevaplandırılması
nı istediğim sorularımın, sözlü olarak değil ya
zılı olarak Cevaplandırılmasını arz ve teklif ede
rim. 

Saygılarımla. 
Sinop 

Hilmi işgüzar 

BAŞKAN — Sayın Hilmi İşgüzar'in sözlü 
sorusu yazılı soruya çevrilmiştir. 

8. —• İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Kül
tür Bakanlığının yeniden kurulması hakkındaki 
görüş ve esasları tesbit etmek amaciyle, Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme 
yapılmasına dair önergesi. (8/41) 

BAŞKAN — Sayın Helal Kargılı'nın, genel 
görüşme açılmasına dair önergesi vardır, oku
tuyorum. 

4 . 1 . 1972 

Millet Meclisi Başkanlığına 
20 . 10 . 1970 tarihinde, yani hundan 14 ay 

önce, millî kültür ve sanatımızın kendi hüviye
tinde gelişip, zenginleşmesi ve korunması için, 
hu amaçla bir Kültür ve Sanat Bakanlığının ku
rulmasını öngören bir genel görüşme önergesi
ni Meclis Başkanlığına vermiştik. Bu önerge
miz, 9 . 12 . 1970 günkü 19 ncu Birleşimde oku
narak gündemte alınmıştı. Bilâhara 1 nci Nihat 
Erim Hükümetinin göreve haşlamasından bir 
süre sonra Kültür IBakanlığı kurulmuş, bizde 
bunda sonra hu konudaki önergemizi geri al
mıştık. 2 nci Erim Hükümetinin göreve haşla-
masiyle, halen anlıyamadığmıız bir nedenle Kül
tür Bakanlığı kaldırılmıştır. 

Oysa Anayasamızın 50 nci maddesi de, «Dev
let tarih ve kültür değeri olan eser ve anıtla
rın korunmasını sağlar» demektedir. Gerek hu 
amacın sağlanması, gerekse millî kültür ve sa
natın gelişip, zenginleşmesi ve korunması için 
hir hakanlık bünyesinde örgütlenmesi ve des
teklemesi zorunludur. 

Yukardaki nedenle, Kültür Bakanlığının ye
niden kurulması hakkındaki görüş ve esasları 
tesbit etmek amaciyle, Anayasamızın 88 nci 
maddesi gereğince Ibu konuda bir genel görüşme 
açılmasını arz ve teklif ederim. 

Celâl Kargılı 
İçel Milletvekili 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerime arz 
olunmuştur. Gündeme alınacak ve sırası geldi
ğinde görüşülecektir. 

9. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Türk 
basını ve mensuplarının sorunlarını tesbit etmek 
ve bu sorunlara çözüm yolları bulmak amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesinin, konunun 
önemine binaen, emsal teşkil etmemek üzere, önce
likle görüşülmesine dair önergesi. (10/81) 

BAŞKAN — Sayın Celâl Kargılı'nın, Mec
lis araştırması önerigesinin öncelikle görüşülme
sini istiyen önergesi vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin 85 nci maddesinde bulunan Türk 

bsrnm ve meınsuplannın sorunlarını teshit etmek 
ve hu sorunlara çözüm yolları bulmak amaciyle 
vermiş olduğum Meclis araştırması önergesinin, 
konunun önlemine binaen, emsal teşkil etmemek 
üzere, öncelikle görüşülmesini arz ve teklif ede
rim. 

İçel 
Celâl Kargılı 

CELÂL KARGILI (içel) — Söz istiyorum 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Kargılı. 

CELÂL KARGILI (içel) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 

Bugün, Türk hasmı ve mensuplarının çözüm
lenmemiş sayısız temel sorunları vardır. İBugün, 
Türk basınının öncelikle çözümlenmesi gereken 
bir resmî ilân sorunu vardır, basın mensupları
na, bir basın affı çıkarılması sorunu vardır. Bu
gün mahkemelerde, hemen bütün basın mensup
ları hakkında sayısız dâva dosyaları mevcuttur. 
Basında çalışanların asgari ücretlerinin tesbit 
edilmesi sorunu mevcuttur. Bir Anadolu hasmı 
sorunu vardır, hasmın bir kâğıt fiatları sorunu 
vardır. 
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Basında çalışanlar, bugün basın tarihinde kar-
şılaşılmıyan bir basın işsizliği ile karşı karşıya-
dırlar. Basının, her türlü baskı gruplarının ve 
sermayenin etkisinden tamamen arınarak, taraf
sız bir şekilde hizmet görmesi şarttır. Basında 
çalışanlarla çalıştıranlar arasında köklü, aheng-
li ve sarsılmaz bir çalışma düzeni kurulmalıdır. 
Basın araç ve gereçlerinin yurda sokulmasında 
kolaylıklar tanınmalı ve bunların yurtta imali 
yoluna gidilmelidir. Türk basın mensupları da, 
çağdaş uygar devletlerin basın mensuplarına 
tanınan olanaklar ve imkânlardan yararlanma
lıdırlar. 

Sayın milletvekilleri, işte, yukarıdan beri 
sıraladığımız ve milletimizin sesi olan Türk 
Basını ve mensuplarının bu sorunlarını tesbit 
etmek ve bunlara bir çözüm yolu bulunması 
amacıyla, bu konunun Parlâmentoda bir mec
lis araştırması yoluyla ele alınmasında sayısız 
yararlar gördüğümüz için, 7.8.1971 tarihinde, 
yani bundan beş ay kadar önce bu konuda 
Meclis Başkanlığına bir Meclis Arattırması 
önergesi vermiş bulunmaktayım. 

Bugün aylardır türlü basın kuruluşları ve 
basın mensupları, türlü vesilelerle bu sorunlara 
değinmekte, kendi açılarından bu sorunlara 
türlü çözüm yolları önermekte, bu konudaki 
öneri ve dileklerini Hükümete ve parlamenter
lere iletmekte ve bunları kamu oyuna duyur
maktadırlar. 

Sayın milletvekilleri, işte ben, parlamento ve 
Hükümetin elbirliği ile bu konudaki sorunlara 
biran önce bir çözüm yolu bulması için, Türk 
basını ve mensuplarının bütün bu sorunlarını 

1. — Nüfus kanunu tasansı ve Dışişleri 
Adalet, İçişleri ve Plân komisyonlarından se
çilen 3 er üyeden kurulu 30 numaralı Geçici 
Komisyon raporu (1/93) (S. Sayısı : 363) 

BAŞKAN — ikinci defa oya konulacak işler 
kısmında bulunan, Nüfus kanunu tasarısının 

10. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
enflâsyon tehlikesi ve iedbirleri, ithalât - ihra
cat formaliteleri ve etkileri ile hayat pahalılığı 
ve nedenlerini içine alan ekonomik durum hak
kında bir genel görüşme açılmasına dair öner-

tesbit etmek ve bu sorunlarının Parlâmento 
plâtformunda görüşülmesi amacıyla, bu konuda 
vermiş olduğum ve bugünkü gündemin 85 nci 
maddesinde yer alan önergemin, emsal teşkil et
memek üzere, öncelikle görüşülmesine oylarınız
la karar verilmesi için söz almış bulunuyorum. 

Türk basını ve onun mensuplarını, içerisin
de bulunduğu huzursuzluktan biran önce kur
tarmaya hizmet edecek olan böyle bir konunun, 
Parlamentoda biran önce konuşulmasına oyla
rıyla yardımcı olacak sayın üyelere şimdiden 
teşekküllerimi bildirir, Yüce Meclise saygıları
mı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Kargılı, vermiş olduğu 
takriri izah buyurdular. Gündemimizin 85 nci 
sırasında bulunan, Türk basını ve mensupları
nın sorunlarıyla ilgili araştırma önergesinin, 
emsal teşkil etmemek üzere öncelikle görüşül
mesi talep edilmektedir. Bu hususu oylarınıza 
arz edeceğim. Kabul edenler. Kabul etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

MEVLÜT YILMAZ (Balıkesir) — Saym 
Başkanım, ben buradayım. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, gündeme geçtim. 
Gündeme geçmeden evel zatıâlinizi aradım, Ge
nel Kurulda; sayın Mevlüt Yılmaz buradalar mı 
dedim, yoktunuz. 

MEVLÜT YTÖVEAZ (Balıkesir) — Bilâhara 
buradaydım, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bilâhara burada olmak bu hak
kı doğurmuyor. Burada bulunsaydımz o hakkı
nızı kullanacaktınız. Şimdi gündeme geçtik, 
devam ediyoruz. 

oylama işleminin öne alınması hususunu oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Nüfus kanunu tasansı açık oylarınıza arz edi
lecektir. Kupalar sıralar arasında dolaştırıla
caktır. 

gesi ih Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu 
ve iki arkadaşının; hayat pahalılığı, yatırımlar, 
işsizlik, israf, zamlar, dış ticaret, emisyon hac
mi, işçi dövizlerinin değerlendirilme şekli, teş
vik tedbirleri ve Hükümetin genel iktisadi tu-

V. — GÖRÜŞÜLEN tSUER 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
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t umu hakkında Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi. (8/38, 8/39) 

BAŞKAN — Sayın Ataöv ve Sayın Feyzioğ-
lu'nun genel görüşme önergesinin müzakeresine 
geçiyoruz. 

önerge sabipleri, önergeleri üzerinde konuş
muş bulunmaktadırlar. Gruplar adına da, Cum
huriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Muam
mer Erten, Demokratik Parti Grupu adına Sa
yın Vedat önsal, Adalet Partisi Grupu adına 
Sayın Sadık Tefem Müf tüoğlu, Millî Güven Par
tisi Grupu adına Sayın Nebil Oktay görüşecek
lerdir. 

tik söz, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adı
na Sayın Muammer Erten'dedir. 

Buyurun Sayın Erten. 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GRUPU 
ADINA MUAMMER ERTEN (Mamiısa) — Sa
yın Başkan, değeri milletvekilleri; 

Sayın Feyzioğlu ve Ataöv'ün genel görüşme 
talepleri hakkında, Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupunun görüşlerini arz etmek üzere huzuru
nuzda bulunuyorum. 

Sayın Feyzıioğlu'nun ortaya koydukları öner
ge, gayet geniş kapsamlı. Birinci ve ikinci 
Erim Hükümetlerinin malî, ekonomik politika
larını, iç ve dış ticaret, işsizlik konularını ve 
pahalılık mevzuunu kapsıyan geniş bir konudur. 

Bütçe müzakereleri Komisyonda devam etiği. 
ve yakında Genel Kurula intikâl edeceği için, 
malî ve ekonomik politika 'konularında geniş 
izahlara girıişemiyeceğüım. Sadece, bu konuların 
pahalılıkla ilgili olan feısmını ve pahalılıkla il
gili nisbeıfin ilgisi nisbetinde, Erim Hükümetle
rinin malî ve ekonomik politikasına değinmek 
suretiyle meseleyi ortaya koyacağım. Çünkü, 
yalnız pahalılık konusu, bir genel görüşme açıl
masını önemli surette ortaya getiren bir prob
lemdir. 

Değerli arkadaşlarım, 1971 yılı, plânlı devre
de, pahalılığın en yüksek bir şekilde seyrettiği 
yıl olmuştur. Halkımızın devam eden feryatla-
riyle, haklı talepleriyle bu konunun ortaya çık
ması yanında, rakamlara göz attığımız zaman, 
istatistiklere göz attığımız zaman pahalılık mev-
zuunun nasıl bir gidiş içinde olduğunu görmek 
açıkça mümkün olmaktadır. 

Elimizdeki en son göstergelere göre Ekim 
1970, Ekim 1971 dönemi itibariyle toptan eşya 
fiyatlarındaki artış 21,6; Ankara geçinme in
deksinde 26,7; istanbul geçinme indeksinde 25,3 
nisbetindedir. Bu, çok yüksek bir fiyat artışı
nı ortaya koymaktadır. 

Bâzı arkadaşlarımız, fiyat artışlarının dur
duğu yolunda iddialarda bulundular. Henüz 
Aralık rakamları elimize geçmiş değildir. Ama, 
dün tartışılan Ticaret Bakanlığı bütçesi vesile
siyle bâzı rakamlar önümüze gelmiş bulunuyor. 
Bu rakamlara göre Ekim, Kasım fiyat artışla
rı, 1963 yılı 100 kabul edilmek suretiyle indeks
lerde toptan eşya fiyatında Ekim 177,1 den, Ka
sım sonu itibariyle 182,2 ye yükselmiş bulunmak
tadır. Bu, fiyat artışlarının durmadığını, devam 
ettiğini ortaya koymaktadır. Çünkü Eylül -
Ekim artışı % 2,7, Ekim - Kasım artışı % 2,9 a 
ulaşmıştır. Yani, Eylül - Ekim artışından, 
Ekim - Kasım artışının daha yüksek bir hız ka
zanmış olduğunu gösteriyor. 

Değerli arkadaşlarım, Aralık rakamları eli
mizde olmamakla beraber, Aralıkta da fiyat hı
zının % 2,5 ten aşağı düşmiyeceğini uzmanlar 
ifade etmektedirler. Böylece, 14 aylık, Ekim 
1970 ten aldığımız zaman, Aralık 1971 sonu iti
bariyle % 27 civarında bir fiyat artışı ortaya 
gelmektedir. Bunu, Aralık - Kasım sonu itibariy
le aldığımız zaman % 21,2 lik bir artış, Aralık
taki 2,5 civarında tahmin edilen bir artışı hesap
ladığınız zaman % 24,5 civarında, yıllık toptan 
eşya indeksinde bir fiyat artışı ortaya çıkmak
tadır. Bu, çok yüksek bir fiyat artışıdır. 

Değerli arkadaşlarım, fiyat hareketleri ne 
zaman başlamıştır, ne zaman hızlanmıştır? Fi
yat artışlarının önlenmesi çarelerini bulabilmek 
için, fiyat artışlarının ne zaman başladığını tes-
bit etmek ve bu başlangıca göre fiyat artışları
nın sebeplerini objektif olarak ortaya koymak 
ve çarelerini ararken, bu fiyat artışları sebep
lerini izale edecek çareler üzerinde durabilmek 
için teşhisi doğru koymak lâzımdır. 

Fiyat artışları konusunda biz, Cumhuriyet 
Halk Partisi olarak, tabiatiyle bu sorumluluğun 
dışındayız. Ama, uzun zamandan beri Adalet 
Partisi iktidarı ile Erim Hükümetleri arasında 
bu, bir tartışma konusudur. Tabiatiyle biz, 
Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu tartışmanın 
dışındayız. Erim Hükümetleri der ki, fiyat artış
ları A. P. iktidarında başlamıştır, biz bunu böy-
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le devraldık. Adalet Partisi iktidarı der M, biz, 
işleri düzene koymuştuk ama, Erim Hükümeti 
geldi, bu fiyat hareketlerini hızlandırdı. 

Şimdi, gerçek nedir? 
Değerli arkadaşlarım, fiyat hareketleri, fiyat 

artışları kendiliğinden ortaya gelmez. Pahalılık, 
işbaşında olan iktidarların malî, ekonomik, sos
yal, hattâ siyasal politikalarının bir sonucudur. 
Güdülen malî ve ekonomik politika, eğer bir 
memlekette pahalılık varsa onun getirmiş oldu
ğu, bir sonuçtur. 

Bunu, bu iddiaları tesbit edebilmek için, ne 
zaman bu fiyat hareketleri başladı?.. Yine ra
kamlarla buna baktığımız zaman karşımıza şöy
le bir durum çıkmaktadır: Devalüasyonun ya
pıldığı tarih olan Ağustos 1970, Mart 1971, ya
ni devalüasyondan sonra Adalet Partisinin işba
şında kaldığı devre, bir de Marttan bu yanaki 
devreyi ayırarak fiyat hareketlerine baktığımız 
zaman, rakam olarak karşımıza şu çıkıyor : 
Ağustos sonu 1970, Mart 1971 i aldığınız zaman, 
genel indekste fiyat artışları % 13,7 dir. Eğer, 
Mart sonunu alır, Nisanı da bu hesabın içine 
katarsanız, artış hızı genel indekste bu dönemde 
% 14,7 dir. Mart sonu, Ekim 1971 sonu itiba
riyle fiyat artışları genel indekste % 9,9 dur. 

Şimdi, bu rakamlar ortaya koymaktadır ki, 
fiyat artışları Ağustos 1970 ten bu yana, yani de
valüasyondan bu yana hız kazanmış ve bu de
vam etmektedir. 

O halde fiyat artışları bu İM iktidar, iki Hü
kümet dönemini alırsanız, iki Hükümet dönemi
ni de kapsamaktadır. 

Değerli arkadaşlarım; bunun 1970 ten önce 
başladığına dair elimizde resmî belgeler var
dır. Maliye Bakanlığı çıkardığı bir vesikada 
«1958 - 1970 devalüasyonları gelişim karşılaş
tırmaları» olarak (güzel bir eser meydana koy
muştur. Bakınız burada 46 ncı sayfasında şöy
le bir hüküm vardır : 

«Bunlarla birlikte özellikle 1969 yılı sonuna 
kadar, banka kredilerinin, gelirlerle karşılana-
mıyan Devlet harcamalarının ve ücretlerde iz
lenen artışın toplam talebi yükseltmesine kar
şılık; üretken sektörlerin büyüme hızlarmdaki 
yavaşlama sonucu, ekonomi genel olarak sinsi 
bir emf lâsyonist Ibaskı altına girmiştir. Bu enflâs-
yonist gelişim, yukarda değinilen nedenler sonu

cu, 1957 ve 195® yılındaki kadar şiddetli ol
mamakla beraber, daha çok sinsi, kripin ve sü
rekli olarak kendini göstermiştir.»1 

Yani, Maliye Bakanlığının bir politik eseri 
olarak değil, tamamen uzmanlarının hazırladığı 
(bir eser sonucu, enflâsyonist baskıların bilhas
sa 1969 yılında, yani ikinci Beş Yıllık Plânın 
ikinci yılı içinde başladığı gerçeğini, ortaya koy
maktadır. 

Şimdi, bu başlangıç tarihini böylece tesbit 
ettikten sonra, ifade etmiştim M; pahalılık me
selesi, fiyat hareketleri, iktidarların malî, eko
nomik ve sosyal politikalarının bir sonucudur. 
Bugün içinde bulunduğumuz devrede uygula
makta olduğu vesikalar şunlardır: 

ikinci Beş Yıllık Plân; 1971 İcra prölgramı 
ve 1971 bütçesi... 

Bunlardan hepsi de, Adalet Partisi iktida
rının ve Adalet Partisi Hükümetlerinin ortaya 
koyduğu ve Erim Hükümetlerinin de uygula
makta olduğu vesikalardır. O halde, malî ve eko
nomik politikada bir dar boğaza bir tıkanıklı
ğa girmişsek, evvelâ bu, Adalet Partisi iktidar
larının, Hükümetlerinin uyguladıkları, hazırla
dıkları, vesikalariyle ortaya koydukları malî 
ve ekonomik politikanın bir sonucudur. 

Değerli arkadaşlarım; biz Cumhuriyet Halk 
Partisi olarak, Hükümetleri, Adalet Partisi ik
tidarını her zaman uyarmayı bir görev bilmişiz-
dir. 1967 yılında ikinci Beş Yıllık Plân hazır
lanırken, Plân ve Bütçe Komisyonundaki müza
kerelerde şu gerçeği ortaya koymuşuz. Uzun 
konuşmalar* var ama bâzı kısa pasajlar alacağım: 

«Bu yukardan beri izaha çalıştığımız, top
lumumuzun sosyal ekonomik yapısı, kalkınma
mıza her yönden olumsuz etkiler yapmaktadır. 
Bu yapı esaslı surette değişmedikçe, üretim dal
galanmaları, dış ticarette devamlı tıkanıklıklar, 
sınai İstihsalde geniş satış imkânları ve bu su
retle ekonominin büyümesine bu sosyal yapı 
daima menfi yolda etki yapacaktır. O halde, 
bu yapının süratle değiştirilmesi ve Anayasa
nın gereklerine uygun bir düzen haline getiril
mesi icabeder. Halbuki, ikinci Beş Yıllık Plân 
bunlardan yoksundur. Bilâkis, getirdiği sistem 
ve ekonomik felsefe ile gelir dağılımındaki ada
letsizliği daha da derinleştirecek ve farklılaş-
tıracaktır. Bunun sonucu, zengin daha zengin, 
fakir daha fakir olma durumuna gelecektir. Bu 
neticenin böyle olması için enflâsyon mutlaka 
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şart olmayıp, bu plânın getirdiği felsefe bu so
nucu doğuracaktır. İşte asıl o zaman, Türkiye'
nin geleceğinde yeni sosyal, ekonomik ve siya
sal problemler ortaya çıkacaktır.» 

Değerli arkadaşlarım; «Siyasal problem» 
ortaya çıkmıştır. 12 Martta mesele, siyasal 
problem olarak önümüze gelmiştir. «Ekonomik 
problem», 1971 de her şekli ile rakamların or
taya koyduğu gerçeklerle Türk ekonomisi en 
dar boğaza girmiş durumdadır. «Sosyal prob
lemler», 1971 yılında değil, 1968 den itibaren 
başlamış, 1971 yılına doğru yoğunlaşmış ve sos
yal ve siyasal problemler bizi nihayet 12 Marta 
getirmiştir. 

O halde, takibedilen ekonomik politikanın, 
Adalet Partisinin ortaya koyduğu ikinci Beş 
Yıllık Plânın, ekonomik ve malî bakımdan 
bizi (bugün Türk Milletinin içine düştüğü buh
ranın başlıca nedeni, uygulanan bu ekonomik 
ve malî, sosyal ve siyasal politikadır. 

Tabiatiyle bu ekoomik politikanın uygulan
masında, bilhassa (Konjonktürel sebepler) de 
izah edeceğim; bu vesikaları Adalet Partisin
den sonra uygulıyan Hükümetin de elbetteki 
bâzı payı ye rolleri olması gerekir. (Konjoktü-
rel sebepler) e geldiğim zaman, bunların neden
lerini kısa kısa arz etmeye çalışacağım. 

Değerli arkadaşlarım; elimizdeki bütün vesi
kalarda ve Devlet Plânlama Teşkilâtımızın 
ortaya koyduğu gerçeklerde, İkinci Beş Yıllık 
Plânın uygulanmasından sonra, bütün sektör
lerde, sınai kalkınma hızında ve diğer konular
da bir iniş, yavaşlama ve duraklama başlamış
tır. Tabiatiyle böyle bir ekonomik sistem, bizi 
bâzı sonuçlara, hattâ güç sonuçlara getirecekti. 
Nitekim, içinde bulunduğumuz dönem, böyle 
bir durumun sonucudur. 

Şimdi, (Konjonktürel sebepler) e geldiğimiz 
zaman, bunları kısa kısa şöylece arz edebiliriz: 

Vesikalardan birisi dedim, «ikinci Beş Yıl
lık Plân» dedim ve bunun yanında yıllık prog
ramlar ve bütçelerden bahsettim. Bütçelerin denk 
olmaması, pahalılığın başlıca nedenlerinden bi
risidir. Bu noktaya geldiğimiz zaman, içinde 
bulunduğumuz 1971 bütçesini eleştirmek duru
mundayız. 

Değerli arkadaşlarım; 1971 bütçesi, enflâs
yonun, hayat pahalılığının başlıca nedenlerin
den birisidir. Çünkü, elimizdeki resmî belgelere 

I göre, Devlet Plânlama Teşkilâtının hazırladığı 
rakamlara göre, karşımıza şöyle bir durum 
çıkmaktadır: 

Geçen yıl bütçesi 38 400 000 000 ura olarak 
bağlanmıştı. Biz o zaman, bütçenin hayat pa
halılığına sebebolacağını, Bütçe Komisyonun
da ve Geneıl Kurulda Cumhuriyet Halk Partisi 
olarak, gerçeklerle ortaya koymuştuk. Çünkü 
bu bütçe, hiçbir zaman denk bir bütçe değildi. 
Nitekim, Devlet Plânlama Teşkilâtının hazırla
dığı, 1971 tahmini şöyle karşımıza çıkmaktadır. 

Harcamalar - 1971 malî yılı sonu tahmini 
olarak - 46 914 000 000 lira. Tabiî Mr tahmin
dir, geçicidir, değişebilir. Halbuki bu harcama
lar, bütçede ne hesaplanmıştır? 38 küsur milyar 
lira olarak hesaplanmıştır. Fakat 46 milyar 

I 914 milyona çıktı. Maliye Bakanı buradan bir 
hafta kadar evvel, 780 milyon liralık bir ek 
ödenek talebi ile Bütçe Komisyonunun huzuru
na geldi. Zannediyorum ki, 780 milyon liralık 
ek ödenek de bu hesabın dışında olduğu söy
lenmektedir. Bilmiyorum, kendileri izah eder
ler. Tabiatiyle dışında olursa, bu 1 milyara ya
kın bir meblâğı daha ortaya koymaktadır. Bu
na mukabil, gelirler yekûnu tahmini 39 milyar 
264 milyon liradır. - Plânlamanın yaptığı tah
mindir - Bu tahminin Sayın Maliye Bakanı, 15 
Aralıkta bütçeyi açış konuşmasında, 39 milyar 
lira civarında olduğunu, ifade buyurdular. 15 
gün sonra bir vesile ile ek ödenekler mevzuu 
ile kendilerinin Bütçe Komisyonunda beyanat
ta bulunmalarını istemiştik. O zaman geldiler: 
«Bu, 43 milyara ulaşabilir» dediler. Biz bunu 
biraz garipsedik. 15 gün içinde 4 milyarlık bir 
tahmin değişmesi, hakikaten garip bir durum
dur. öyle ifade buyurdular: «41 olabilir, 42 ve
ya 43 olabilir» dediler. Ama, Plânlama net he
saplar Olarak yapmaktadır ve açtığı - ki, bunu 
kendileri «ödenek açığı tahsisat açığı» olarak 
ortaya koydular. - Ama Plânlamanın ortaya 
koyduğu net açık 7 650 000 000 lira; 800 mil
yon iç istikrazla bu karşılanacak; net açık ola* 
rak ortaya koyduğu 6 850 000 000 uradır. Sa
yın Bakan bunu «Net bütçe açığı değildir. Bu 
net bütçe açığının ne olacağı sene sonunda an
laşılacaktır» demektedirler. Ama, Plânlamanın 
ortaya koyduğu rakamlar, net açık olarak ifade 
edilmektedir. 
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Simidi bu 1971 yılı Bütçesinin büyük bir açık 
vereceğini göstermektedir. Tabiatiyle bu, paha
lılığın bağlıca nedenlerinden birisidir. Biz, ge
çen sene bütçe müzakereleri yapılırken Adalet 
Partisi Hükümetini uyarmışız. Bakın Bütçe Ko
misyonunda ne söylemişiz: 

«Fiyatlar ise, Sayın Erez'in ortaya koydu
ğunun üstünde olacaktır ve hatta gerçekte ol
muştur da. «Yani, o tarihte bütçenin müzakere 
edildiği Kasım - Aralık aylarında «... Cari fiyat
larla milî gelir yüzde 14,8 sabit fiyatlarla yüz
de 5,6 artmıştır. Bu fark daha fiyat artışının 
yüzde 9 un üzerinde olduğunu gösitermefktedir. 
Kaldı ki, fiyat endekslerinde 1938 den beri es
ki bir sistem uygulanmaktadır. Bu endekse ta
bi mallar listesinde, ithal mallarının önemli bir 
kısmı yoktur. Bu sebeple bizim endekslerimiz 
gerçek fiyat artışlarını aksettirmemektedir. De
valüasyon sebebiyle 1971 de 1 040 000 000 do
larlık ithalâttaki 6 240 000 000 liralık şarj, fi
yatları, etiMHyecektir. Bu miktarda vergiler 
ve sair yollarla gelecek şarj, hesabın dışında
dır. Cari masraflardaM yüzde 33 lük artışın fi
yatları etkilemesi kolay kolay önlenemez. Kal
dı ki, bütçeye gerçek kadroların konmamış ol
ması ve bunların Maliye Bakanlığı bütçesi için-
ıde gösterilecek bir meblağdan aktarılacağı yo
lundaki gerekçe, cari masrafların yüzde 33 ün 
üstünde arıtacağı endişesini ortaya koymuş bu
lunmaktadır.» Bugün, bu gerçek ortaya çıkmış
tır. Bu artış yüzde 33 değil, yüzde 58 civarın
da olmuştur. 

1970 de, emisyon şimdiye kadar görülmemiş 
şekilde artmıştır. 1969 Kasımının 11 020 000 000 
lirasına karşılık, 1970 Kasım itibariyle 
13 700 000 000 liradır. Ki, bu % 28 civarında 
bir artaşı ifade etmektedir. Birçok hususları 
izah ettikten sonra şunu söylemişiz: 

«Yukarıda birkaçını arz ettiğimiz sebeplerle 
1971 yılımda fiyat seviyesini ümidetıtiğiniiz nok
tada. tutanak mümkün olmayacaktır. Banıa öy
le gediyor ki, önümüzdeki yıl, ekonominin 
ipucunun tam nıânıâsdıyle kaçırılacağı bir yıl 
olacaktır* Hele, hele anarşiyi tabiî soyan bir 
Başlbalkamım yönetimimde.» 

Değerli arkadaşlarım, hakikaten şu bir se
ne evvel bütçe müzakereleri sırasında verdiği
miz rakamlarla, gerçeklerle ortaya koyduğumuz 
husus, bugün tamamiyle tahakkuk etmiş, or
taya çakmış bulanmaktadır. Binaenaleyh o 

hallide pahalılığın başlıca nedeni, 1971 Bütçe 
Kanunudur. 1971 Bütçe Kanunu da Adalet 
Partisi iktidarı tarafıaıdan hazırlamımıştır. 

Değerli arkadaşlarım, diğer bir pahalılık 
nedeni, Ağustos 1970 de yapılan devalüasyon
dur. Bu ne kadar gizlenmeye çalışılırsa çalı
şılsın, devalüasyon hayat pahalılığının başlan
gıç noktası olmuştur. Baızan değerli arkadaşla
rımızın sorusuna eski Maliye Bakam şöyle ce
vap veriyor: «Canım., bunu tariklikten devatü-
asyom pahalılığa sebebotauştur, diyorsunuz 
ama devalüasyon Dazım mı Mi, değdi imi idi1; ev
velâ bunu cevaplandırınız?» 

DeğerM arlkadaşlarım, devalüasyon hiçbir 
zaman bir memlekete önceden lâzım bir ekono
mik usul değildir. Anormal ekonomik şartla
rın, yanlış politikaların uygulanması sonucu 
gelinmiş olan bir noktadır. Binaenaleyh, buma 
şuna benzetmek müonikün; «Deveye sormuşlar; 
inişimi seversin, yolkuşu mu srerersim? Düz, ba
şına mı göçtü?» Diye cevap vermiş. Yani, enf
lâsyona giıtaıiyen bir politika uygulanımak sure
tiyle bu enflâsyona gelme sebeplerinim orta
dan! kaldırılması lâzımıdır. Bu, Türkiye'nin bir 
kaderidir ide denemez; eski devrelerde belki 
böyle bir iddia oldbiEtrdi, ama Birimci Beş YıiL-
lik Plân döneminden sonra alınan tedbirler; 
mçi dövizleri, dış ticaret dengesindeki yeni do
ğara. iımfkâmîamn iyi Ikufllanıilması suretiyle de-
vaıllüasyondan, çok önce alınacak ekonomik 
tedbirlerle kacmımaik mümkün olabilirdi. 

Binaenaleyh ıdevalfüasyona sebebolan bir: 
efkoraıomıifc politikamın sahiplerinin «devalüasyon 
lâzım mıdır, değü imidir» diye, devalüasyonsun 
pahalılığı yaratitığmı iddia edenlere bir soru 
sormaya hakları yolfetnır. 

Değerli arkadaşlarım, devalüasyon nedeni 
ille ellbeıtıteiki bir pahalıfok olacaktır. Çünffeü, 
bütün itlhal mallarının; samayün hammaddesi, 
yarı mamul maddesi, yatırım maddeleri; bun
ların hepsinin fiyatları artacaktır. Bu fiyat 
artışları mahiyetleri eltlküüyeceği için bu fdyatt 
artışlarının önüne geçmek mümkün değildir. 
Aynıca,. ibSir taUhsizü/k tıe; devalüasyon yapıflır-
ken fiyatüar tutulma durumundadır. Fiyat ar
tırıcı, talebi kamçılayıcı, fiyat artışına sebeibolla-
cak, para arzına sebebolacak bütün hâdiselerin 
devalüasyonla birlikte olmaması gerekir. Eğer, 
ücretlerde, maaşlarda bir artma düşünüyor
sanız,. bunlar olabilir. Ama, bunları devalüas-
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yon devrelerine rastlatımamıak lâzımıdır. Bizim 
1970 devalüasyonunum flbuyük kusurlarından 
birisi, (eğer aaruri iisıe) 'böyle bîr devreye 
rastlatılmış olmasıdır. Blöyle bir devreye rast
lattınız om, fiyatları tutmanız ıkıolay olmıaz. 

Tabiaitiyle, buradan Personel Kanunu mev
zuu karsımıza çıkıyor. Personel Kanunu deva
lüasyonun yapıllmasiyle aynı tarihe rastlamıştır. 
Şu polemik yapılamaz: Bazan, bunun, Personel 
Kanunu, persomıel ödenmeleri hayat pahalılığı
na sdbelboimuştur diye iddia ettiğiniz zaman, 
İm ibir gerçek, realite, ama bâzıları pıoleımilk 
yapmak için hemen huzurunuza geliyorlar; 
«Efendim, nıieımurlanımıızın imkânilarını gemıiş-
lebmeyi istemiyor unusunuz?» diyorlar. Hayır, 
böyle bir şey değil. Meınurlarım bugün imkân
ları bu hayat pahalılığı karşısında genişlemiş 
ide değil. Çünkü, süz % 25 - % 30 hayat paha
lılığına ıselbelboldıuğumıuz zaman verdiğinizi geri 
almış oluyorsunuz. O halde Personel Kanunu
nu uygulayacaksınız, lama fiyatları, fliyat ha
reketlerini, ekomominin isltdkrannı sıağlarsıamıiz 
bumun bir faydası »olur. E, hem Devlette büyük 
küafeifc yükliyeceksimliız, hem bundan faydalanan 
zümrenin şikâyetini mucibolacaksınız... E., hem 
faydalanan şikâyetçi, ham Devlet ıbüyük yükün 
altıma girımıi§ ve !bu tedbirsiz olaylar pahalılığa 
sdbebolmuş,.. Bizim şikâyet ettiğimiz bu. Me-
onurlarım imkânlarının (genişlemesi, (Ki, bunla-
ınn karşısında değilte) bilâkis (bunların imkân 
misbetinlde, ama gerçek olarak sağlanmasına, 
adaletli ibir ölçüde sağlanmasına taraftarız. 
Fakat Personel Kamununum, zamanında uygu-
lammıaıması, iyi düşünülmemesi, iyi tedbirler 
gelbirilmlemesi ve bugün karşılaştığımız pahalı
lığın bir nedeni olarak, (Aslında olmaması lâ
zım) tedbirsiz bir politika sonucu karşımıza 
çıkayor. 

Pahalılığım medenileri arasımda bâzı başka 
sebepler var. Bunu da realiteleri bir tarafa 
(bırakarak polemik konusu yapmak istiyen, 
haltta demagojik bir ölçüde, (Tabiri kullanmak 
işitemiyorum) kullanmak istiyenler çıkıyor. De
ğerli arkadaşlarım demagojiyi dışarda yapanlar 
olabilir, polemik yapılabilir, ama biz, memleı-
ket ekonomik ve malî hakımıdam ibir buhrana 
gilderkemı riealitelleri ortaya koıymaya mecburuz. 
Eğer, bâzı şeyler pahalılığa sebebolmuşısa, (bu
nu söylemek halk nazarında bizi hoş göster

mez diye Meclis kürsüsünden bunun polemiği
ni yapmaya kalkarsak hu hatalı olur. Şimdi, 
vereceğim iki misal, böyle polemiğe müsait, 
demagojiye müsait olaylarıdır ve Türkiye'de ceu 
reyan eden olay da çok gariptir. Bu vereceğini 
ımilsallerdıen birisi işçi dövizleri ıbirisi de tarım 
ürünlerini destekleme mubayaalarıdır; tarım 
ürünlerinde iyi ibir mahsul yılı idrak ©ıdilmesi-
dir. 

Simidi, bunlar aslında ekonomiyi iyiye götür
mesi lâziımgelem, milletçe sevinımeımıiz gereken 
iki olaydır, işçi dövizleri konusu yıllardamı 
beri milletçe arzuladığımız dış ticaret denge-
ımizi, tedijye muvazenemizi açıktan kurtaracak 
ve Türkiye'nüm ımıiillî gelirinde, her türlü imkân
larında etkisi olacak ibir konudur. Ekonomiye 
faydalı tesirleri olacaktır, döviz tıkanıklıkla
rını önleyecektir, ımıillî gelirimizi gerçek (bir 
şekilde artıracaktır; neresinden 'bakarsanız ba
kın, her yönü ile faydalı bir olaydır. Tarım 
ürünlerinin fazla istihsal «dilmesi, tarımda kal
kınma hızının artması da elbette sevinilecek 
bir şeydir. Tarım ürünlerinin fazla olması as
lında pahalılığı önlemesi lâzımgelen bir fak
tördür, ama Türkiye'de çok garip olaylar ce
reyan ediyor. Tabiatiyle (bu, yanlışlıkların (bir 
devamıdır. Bu gibi iyi olması, ekonomiyi dü-
zdltamesi gereken Ibâzı olaylar kötü ekonomik 
hâdiseler üstünde ekonomiye zararlı sonuçlar 
doğurabiliyor. Simidi, (bu gerçeği ortaya koy
duğunuz zaman, Ibirisi karşınıza çıkar, «Efen
dim isiz işçilerin dövize, paraya kavuşmasını, 
hayat seviyelerinin yükselmesM istemiyor mu
sunuz?» der, (buma gülmek lâzımdır. Çünkü 
bunu istemiyen oılmaiz, herkez ister, ama bu-
nun, ibu iyi şeyin lekonomiiıye ters etki yapması 
ki, o kötü bir şeydir. Ne oluyor tedbir alın
madığı için? Kötü ekonomik şartlar içimde 
yuvarlandığımız için, iyi tesirler yapması ge
reken iişıçü dövizlerimin Türkiyetöeki para ola
rak aksi, hayat pahalılığına sebeboluyor. Bu ne 
işçinin kusurudur, ne dövizlerin gelmesidir; 
asfamda uygulaman yanlış bir politikanın sonu
cudur. Merfeeiz Bankasına geliyor, 640 milyon 
dolar deniyordu, dün Ticaret Bakanımız yu
karda bizi çiok sevimce ulaştıran 'bir şey söyle
diler, döviz rezervimizin 755 milyon dolara 
yükseldiğini ifade «ittiler. Bu, bayram yapaca
ğımız İbir olaydır, ama yerinde kullanamadığı
mız için, (Tedbirler kısmanda bumu iaaih ekte* 
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ceğim) bu, para olarak piyasaya çıkıyor, Mer
kez Bankasında stok olarak tutuluyor, mal ola
rak tutu'lmıadığı içim ekonomide (bdır ters etki 
yapabiliyor. 

Değerli arkadaşlarım, bol (bir mahsul yılı 
olmuştur. Tarım ürünlerimi destekleme poü-
tiikasındsam yaaııayız; bu, Ibiziım C. H. P. olarak 
başımdan beri savundıığuımuz bir konudur. Te
rlim ürünlerinde köylümün emeğine kavuşıalbil-
mesd için, birçok tedbirler almaya mecbursu-
muz. Bir tedbirler manzumesi.. Bu yalnız des
tekleme mubayaası değildir. Destekleme muba
yaası yalnız bunun tok yönüdür. Bütün tedbir
leri alacaksınız, destekleme mübayaalarıında da 
gerçek tedbirlerimizi alacaksınııız, bunları sağ
lam kaymaklardan fimanıse edeceksiniz. Biz 
uzun zamandan beri bunlarm sağlanması için 
tekliflerimizi ortaya koymuşuzdur, ama bir 
itürlü ıbunun tedbirleri alınamamıştır. Pazarla
ma tedbirleri, gerekli kmunlar, Kooperatif
ler Kanunu, üretimde planlı bir hareket; bunla
rım hiç birisi gerçelkleştirilmediği için, bir tıa-
raıfıtan mahsul üretBiyoruz, üretim yapıyoruz, 
e, bu köylü ermeğime kavuşacak, destekleme 
mubayaaları yamlış yollarda, yanlış esaslara 
göre yapıldığı için, bakıyorsunuz, bunların 
piyasada fiyatları kamçılayıcı etkileri ile karşı
laşıyorsunuz. Aslında böyle olmaması lâzım
adır. O halde böyle bir şey doğuyorsa, bu, yan
lış bir politikanın sonucu olarak karşımıza gel
mektedir. O halde, tarım ürünlerinin müdaha
le mülbayaaiarı yapılmalıdır, yapılacaktır; 
bundan sonra da yapılmalıdır, ama ekonomi
ye faydalı yönde etki yapacak, emek sahipleri-
ni, köylüyü kallkınıdıracak bir yönde, bütün ka
nuni tedbirleri birlikte gelmelidir. Taibiatiyle 
bunlar olmayınca Merkez Bankası kaynakların
dan finanıse edildiği için, diğerlerinim yanında 
(böyle bir etkisi olmuştur. Tabiî bunu söyle
diğimiz sarman, «efendim, destekleme mubayaası 
yapmayalım mı?» gıilbi bir soruya muhatatoola-
mayıız. Destekleme mubayaası yapılacaktır, 
.bunda (kusurlar varsa, köylünün, üreticimin de^ 
ğiflıdiır; !bu Devletim, Hükümetin, Parlâmento
larım gerekli tedbirleri almamasının bir sonu
cudur. 

Değerli arkadaşlarım, Ibu arada talbiıaJtdyle 
bu faktörlerin yamamda ekonomi bir kere yerim
den oynadı mı, spekülatif hareketler arkasın
dan geliyor. Her memlekette bu gibi ortamda 

kazançlarını meşru, gayrimeşru yollardan artır
mak iıstiyenler, spekülatif hareketler yapmak 
istiyenler ortaya çıkıyor, ürimci Beş Yıllık 
Plânım 3 nicü yılımıdıa yani 1970 yılımda Bimıai 
üretim hızı % 2,5 a düşmüştür. Bu, planlı 
dönemde en düşük bir kalkınma hızıdır. Plân
lı dönemde sanayide kalkınma hızı % 7,5 un 
altına düşmemiştir. Taibiatiyle bu hızım düşme
si sınai üretimde bir noksanlığı, bir aaaılmayı 
meydana getirmiştir. 1971 sımıai kalkınma hızı 
da % 8,7 civarında kalmıştır. Aslında istedi
ğimiz hızın % 12 civanmıda olması gerekirdi. 
TaJbiatiyle bu hız, plân hedeflerinin çok ge
risimde kalınca, çok düşünce ki, bir taraftan 
talebi kamçılıyorsunuz, bir taraftan üretim dü
şüyor, talbiatiyle bu, ekomominin şaşmaz bir 
sonucudur, fiyat hareketleri hızlanıyor. Spe
külatif hareketler ıtalbialtiyle alıp yürüyor. Ti
cari krediler bizim zaten öteden beri şikâyeti-
ımıiızdir, ticari kredilerde ıSayın Bakam dün yu
karda bâzı başka tablolar ortaya koyarak, ti
cari kredilerim zannedildiği kadar hacmimin ge
niş olmadığım ifade buyurdular, ama bizde 
üretken alanlara yatırılan kredilere nisbetle 
ticari krediler daha büyük bir hızla gelişmek
tedir ve bir tarafltam talep kamçılanır, bir ta
raftan üretim azalırken spekülatif hareketler 
de altmış yürümüştür. Bâzı maddelerim ithalat 
imkânı müsait, üretimi müsait, rakamlar bu
nu gösteriyor; bir sıkıntı olmaması lâzım. Ama' 
bakıyorsunuz, kredi imkânları da ortada; ba
kıyorsunuz bu mallarda bir azalma, bir fiyat 
hareketi görülüyor, işte bu tamamen spekü
latif hareketlerin mevcudolduğunu ortaya ko
yuyor. Tabiî spekülatif hareketler fiyat art
malarına bir başka yönde etki yapıyor. 

Değerli arkadaşlarımı, fiyat hareketleri 
1971 ide başka bir gerçeği ortaya koymuştur. 
Bu, Adalet Partisi ile bizim aramızda uzun 
zamanıdır devam eden bir tartışmamın rakam
larla bir «ortaya çıkma» olayıdır. Bir gerçek 
böylece tescil edime imkânını bulmuştur. 

Adalet Partisi ile bizim aramızdaki tartışma 
şu idi: 

Bizim görüşümüz: «Plânlı dönemlerde kal
kınma yapılacak, ekonomi genişliyecek; ama 
ekonomi penislerken gelir dağılımımda adalet 
sağlanacak, demjgeh bir kalkanıma olacak ve 
bir taraftan kalkınma yapılırken öbür taraftan 
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aljn&oaik reforaıiat tedbdrkrle gelir dağıtauı-
da adalöt sağlanacak.» 

Adalet Partisinin görüşü: «AdaMI gelir 
dağataunı falan bir tarafa bu-akabm. Bir kere 
kajikmma sağlamsm, gelir dflğUamınjdailci ada
let soaura sağlanır.». şeklinde idi. 

Bu görüşü Saym Demirel birçok konuşma-
larında açıklama tır; bizim görüşümüzden fark-
hdır. Bu, birçok memlekette benimsenecek bir 
görüş değil, bizde de değil. Başka memleketler
de: Yar. 

lu , aramamda. ön«soalt bir görüş farkıdır ve 
bunun^ iki zararı vardır. Bir kere böyle bir yo
la gittiniz mi - şimdi izah edeceğim sebeple -
ekon.<Mii dengem bâr duruma daişmektedir, eko
nomi zarar g-örınekte.dir, bir de adaletsizlik ge
nişlemektedir. Ekonomi zarar görmektedir... 
Çünkü gel& dağılımında adaletsizliği - şimdi ra
kamlarla meseleyi vereceğim - sağladınız mı, 
buna. sebeboldunuz mu talep daralacağı için, 
o malların satınahnmaşında bir talep hacmi da
ralması. olacağı için ürettiğiniz sınai mamuler 
ig pazar hulamryacaklardır. 

TtijpMye'de 1971 de cereyan eden olay budur. 
Çünkü bir taraftan hayat pahalılığı var, süratle 
gidiyor. Bakamlar bunu gösteriyor. Mal dar
lığı var,. ama bir bakıyorsunuz ekonomimin bir 
başka kesiminde dayanaklı tüketim malları de
diğimiz - kij Devlet Planlama Teşkilâtının rapor
ları da'bumu oltaya koyuyor - az çok yüfesek ge
lirli ve orta geliri! tabakalara hitabeden bu mal
ların satışında 1971 yılında bir güçlük ortaya 
çıkmıştır ve bunların istihsalinde bir duraklama 
olmuştur. Rakamlar bumu ortaya koyuyor. 

Bunun sebebi nedir? 
Değerli arkadaşlarım, bu, ilk nazarda basit 

biı? olay gibi görünüyor; aana derinine indiği
niz ve meseleyi rakamlarla ortaya koyduğunuz 
zaman Adalet Partisi ile bizim aramızdaki uzun 
yıllardan beri devam eden bir görüş farkının 
ekonomiyi nasıl bar noktaya getirdiğini ortaya 
koyuyor. Tabii burada bir başka şey daha or
taya çıkıyor. Sayın Demire! ile bizim anamızda 
A. P. ile bizim aramızda bir ihtilâf daha vardır. 
Biz her zaman şunu iddia etmişizdar: Rakamla-
riyle, gerçek raporlariyle «Türkiye'deki düzen 
b&zuktur; baştan, aşağıya, kredi durumu ile, 
toprak dağılımı itibariyle, eğitim durumu iti
bariyle,. sanayi durumu itibariyle... Her alanda 

Türkiye'de geniş bir bozuk düzen vardır. Bina
enaleyh bunların süratle Anayasanın gerekleri
ne uygun bir düzen haline getirilmesi lâzımdır» 

Sayın Demirel bize şu cevabı verirdi: «Efen
dim, evet bozuk düzen var; bunu ben mi yaptım, 
ben mi getirdim?» 

Şimdi elimize gelen yeni vesikalardan sonra 
Sayın Demıirelin bunu bize sormaya artık im
kânı kalmamıştır. Çünkü bu olayla ilgili ola
rak arz ediyorum; 1971 de ortaya çıkan fiyat 
hareketleriyle ilgili olarak karsımıza şu çıkıyor: 
1966 da neşredilen ve 1963 te Türkiye'de gelir 
dağılımı durumunu gösteren, Devlet Plânlama 
Teşkilâtının ortaya koyduğu oldukça önemli bir 
eserin bir noktasında şu husus ortaya konuyor: 
Tarım sektörü, geıir dağılımının temel faktörü 
olan toprağın, belli ellerde konsantrasyonu son 
10 yılda, yani 1952 - 1963 yıllarında bir miktar 

• artmış veya hiç olmazsa bir azalma göstereme-
| mistir. Diğer taraftan tarım dışı sektörün ekono -

imdeki ağırlığı devamlı bir artış göstermekte-
; dir. Bu gözlemlere dayanarak dedüstribütif uy

gulamalara gidilmediği takdirde, yani adaletli 
bir düzen sağlamak için gerekli reformlar yapıl
madığı takdirde, gelecek 10 yıllık devrede Tür
kiye'de gelir dağılımının şimdikinden daha gay-
riâdil bir şekil alacağı sonucuna varabiliriz. Bu, 
Devlet Plânlama Teşkilâtımızın 1966 da ortaya 
koymuş olduğu bir gerçektir. 

Acaba şimdi durum ne oldu? 
1963 durumunu gösteren, 3 sene çalışılarak 

meydana getirilmiş olan bir eser var. Devlet 
Plânlama Teşkilâtımızın bu yıllarda, 1968 - 1969 
yıllarını gösteren böyle bir eseri bir kere daha 
ortaya koymasını temenni etmiştim, fakat Dev
let Plânlama Teşkilâtımız bu çalışmaların için
de olmakla beraber, ortaya yeni bir eser koya
madı; ama 3 bilim adamımız, Tuncer Bulutay 
ve arkadaşları «Türkiye'de 1968 Gelir Dağılımı» 
diye bir eser ortaya koymuş bulunuyorlar. Ta-
biatiyle bu eserlerin; gerek bu ve gerekse Dev
let Plânlama Teşkilâtımızın eserinin kıt imkân
lar içinde Türkiye'nin bütün gerçeklerini tam 
yansıtması mümkün değildir. Ben tahmin edi
yorum ki, Türkiye'deki gerçekler, bu eserle
rin dilindekinden de daha kötüdür; ama bun
lar, elimizdeki itibar edeceğimiz vesikalar du
rumundadır. 
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Bu eser 1963 ile 1968 deki gelir dağılımını I 
mukayese ediyor. Bunu, 1971 deki pahalılık ne
denlerinin bir sebebi olarak bu gerçekleri orta
ya koyduğu için izah ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu tablolarda, Türki
ye'de gelir tabakalarının, (Halkın 1/5 i) % 20'-
sinin gelirleri ele alınmış. Şimdi en alt, en dü
şük gelirli tabaka, yani halkın % 20 si Türkiye'
de 1963 yılında toplam gelirlerin, millî gelirin 
% 4,5 unu alırken, bu nisbet 1968 yıjında % 3 e 
düşmüş, yani alt gelir seviyesinin millî gelir
den aldığı pay % 4,5 tan % 3 e düşmüş, böyle
ce daha çok fakirleşmişler. 

Bundan sonraki alt gelir tabakası, 2 nci grup 
% 8,5 tan % 7 ye düşmüş, ondan sonraki 
% 11,5 tan % 10 a düşmüş. Yani toplam olarak 
halkımızın alt gelir tabakası olan % 60 mm, top
lam gelirden paylan 1963 te % 24,5 iken, 1968 
de % 20 ye düşmüş. Buna mukabil % 20 yi teş
kil eden en üst gelir tabakasının 1963 te toplam 
gelirlerden aldığı pay % 57 iken 1968 de % 60 a 
yükselmiş. Daha aşağıdaki gelir tabakasında 
yine yükselme var: % 18,5 iken % 20 ye yüksel
miş. Yani en üst gelir tabakası olan % 40 m pa
yı, toplam olarak % 74,5 iken bunların 1968 de 
paylan % 80 e yükselmiş. 

Bu şu demek : 1963 ten 1968 e kadarki dev
rede Devlet Plânlama Teşkilâtının dediği gerek
li tedbirler alınmadığı için gelir dağılımındaki 
adalet, alt gelirler aleyhine, üst gelirler lehine 
genişlemiş, derinleşmiş, adaletsizleşmiş. 

Bunu niçin izah ediyorum? 
Değerli arkadaşlanm, bu rakamlar şunu gös

teriyor : Sayın Demirel bir daha «Ben mi bu bo
zuk düzeni getirdim?» diyemez. Çünkü bu ra
kamlar gösteriyor ki, bozuk düzen, gerekli re
formist tedbirler alınamadığı için daha da bo
zulmuş. Artık bu soruyu kimse soramaz. 

Bu neden böyle olmuş, bunun 1971 deki so
nucu nedir? 1971 deki sonucu şu : Birinci Beş 
Yıllık, İkinci Beş Yıllık Plânlarda dayanıklı tü
ketim mallarının istihsalini artırmak için tedbir
ler alınmış. Doğru bu, fakat bu artmış artmış, 
gelir dağılımındaki adaletsizlik başladığı, derin
leştiği ve bu mallar da az - çok orta ve üst ge
lirlilere hitabettiği için - oldukça pahalı mallar -
artık talep kalmamış. Çünkü üst gelir seviye
leri bu mallan almışlar. Alt gelirlerde adalet 
sağlanamadığı için onların bütün aldıkları im
kanlar tüketime gitmiş; doyma olmadığı için bü- | 
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tün kazancını tüketime sarf ediyor. Tabiî tüke
tim mallan kâfi miktarda olmadığı için de ha
yat pahalılığı bir yönü ile yükseliyor, öbür ta
rafından çarpık bir ekonomi, bir tarafta ekono
miyi hızlandırmak için lüzumlu olan dayanıklı 
tüketim mallan dediğimiz sınai alanda bir du
raklama baş gösteriyor. Çünkü gelir dağılımın
daki adaletsizlik sebebiyle talep azalıyor. 

Değerli arkadaşlarım, burada toprak dağılı
mı ile ve diğer konularla ilgili birçok rakamlar 
var. Şurada nasıl bir adaletsizliğin derinliğine 
gidilmiş, neden dayanaklı tüketim mallarında 
gerekli talep doğmamış, size buradaki çok güzel 
rakamlardan bir tekini arz edeyim. 

Değerli arkadaşlarım, 1968 yılında nüfusu
muzun % 29 u, (Aşağı yukan % 30 u) toplam 
gelirlerin % 5 ini ^alırken, nüfusun sadece 
% 1 i, toplam gelirlerin % 5 ini almaktadır. Nü
fusun % 1 i % 5 ini alıyor, nüfusun % 30 u 
% 5 ini alıyor. Nüfusun % 49 u toplam gelir
lerin % 13 ünü alırken, nüfusun % 5 i toplam 
gelirlerin % 15 ini alıyor. Burada çok daha ada
letsiz rakamlar var. Bunlar, tabiatiyle dengeli 
bir kalkınma olmadığı ve gelir dağılımında ada
leti sağlıyacak tedbirler alınmadığı için sonuçta, 
alt gelir tabakalarının fakirliğine yol açıyor. 
Talepler de doğmadığı için, üretim mallarında, 
dayanaklı tüketim mallarında bir taraftan du
raklama olurken, asıl bu tabakanın ihtiyacı olan 
gıda maddelerinde fiyat yüksekliğine sebeboltı-
yor. 

Bu rakamlar ortaya koyuyor M; Cumhuriyet 
Halk Partisinin uzun yıllardan beri iddia ettiği, 
Adalet Partisi ile tartıştığı; fakat rakamlarla 
saptamamız ileriki yıllar itibariyle mümkün ol-
mıyan bâzı olaylan, 1971 de meydana çıkan hâ
diseler doğrulamaktadır. 

Değerli arkadaşlanm, bu olayların sonucu 
olarak 1971 de ekonomimiz bir dar boğaza, bir 
büyük sıkıntı içine, «Buhran» diyebileceğimin 
bir noktaya girmiş bulunmaktadır. Tabiatiyle 
şimdiye kadar sıraladıklarım; ikinci Beş Yıllık 
Plânı hazırhyan, 1971 icra Programını hazırlı-
yan, 1971 Bütçesini hazırhyan Adalet Partisinin 
payına düşen, esaslı fiyat hareketlerinde ekono
minin bir yere toslamasına, buhrana girmesine 
sebebolan vesikalardır. Tabiî asıl bu olaylan 
meydana getiren taban, kök buradan gelmekte
dir. 
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Bunda yeni Hükümetin rolü nedir? 
Değerli arkadaşlarım, elbettefcij yeni Hükü

met şimdiye kadar saydığım böyle bir mirası 
devralmıştır, ama bu bilinmiyen bir miras de
ğildi. 

Binaenaleyh, fiyat hareketleri yürüyordu, 
fiyat hareketleri devam ederken buna, yeni 
Hükümet g'elir gelmez yeni bir ekonomik felse
feyle elkoyma durumunda idi. 

ABDURRAHIMAN GÜLER (Çorum) — 
Reddi miras edeydi. 

'MUAMMER ERTEN (Devamla) — «Reddi 
miras» diye bir şey yok. Biz (bütün yaptıkları
mızın hesabını her zaman vermeye hazırız. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin ©fendim. 
MUAMMER ERTEN (Devamla) — Değerli 

arkadaşlarım, eğer 'böyle polemiğe girecek olur 
sanız altından kalkamazsanız, (Sayın Güler, bun
dan vazgeçiniz. Bu olaylarda, dikkat ederseniz 
ben obj'eıktif olarak konuşuyorum, ama 'böyle 
bir hesaplaşmaya girilirse biz memleketin selâ
meti için 'susuyoruz, memleketi selâmete götü
rebilmek için bütün polemiklerden kaçıyoruz 
Ama memleketin bugün ekonomik, sosyal, siya
sal 'bakımdan içine düştüğü seibepleri, memle
ket menfaatlerimi bir tarafa bırakarak bir tar
tışmaya kalkarsak, bunun altımdan kolay kolay 
kalkamazsınız. 

Memlekette bir huzursuzluk yaratılmaması 
için böyle tartıışmıa'lara girmiyoruz, girdiğimiz 
zaman zararlı çıkacak olan biz 'değiliz. 

Değerli arkadaşlarım, Ibu nedenlerle, yeni 
hükümet is başına gelir gelmez ekonomik ba
kımdan hatalı olan politikayı değiştirerek kısa 
vadeli (uzun vâdede ellbetteki tedlbirler alınır, 
kısa vâdede) tedlbirler alması gerekirdi. Mese
lâ; sanayi üretim hızı tamamön yavaşlamış, 'bâ
zı tüketim mallarından ihtiyaç var, spekülâs
yon başlamış, yatırımlar durmuş. Bunun karşı
sında İkinci Bleş Yıllık Plânın dja bir çok hata
ları 'ortada iken, 1971 yılında programda sürat
li bir revizyon yapılarak tüketime geçebilecek 
sanayileri hızlandırmak gerekirdi. Bu ne mik
tarda mümkün olabilir, tabiatiyle bunların de
tayıma girdiğimiz zaman izah etmek mümkün
dür, bu yapılmamıştır. Bildiğim kadariyle, Dev
let Plânlama Teşkilâtı bu gibi hazırlıkların içi
ne girmiştir, ama bu uygulanamamıştır. 

Diğer taraftan, demin arz ettiğim döviz re
zervleri hususunda Türkiye'nin eline büyük bir 

imkân geçmiştir. Tüketim mallarında süratle 
üretime geçmek için uzun yıllara bölünmüş, ama 
bir gayretle üretime geçmesi mümkün olan ya
tırımlarda (bu birikmiş iolan döviz rezervlerinin 
kullanılması gerekirdi. (Spekülasyon mu var, 
spekülatif hareketler mi başlamış; döviz rezer
viniz var, derhal o maddeden gerekli ithalâtı 
yapabilirsiniz veyahutta içerde bunun üretilme
si mümkün hammadde noksanlığı sebebiyle ge
niş kapasitede fabrikalar çalışamıyor, ithalât 
yapılamadığı için bu hammadde, yarı mamul 
maddelerin fabrikaları tam (kapasite ile çalışa
mıyor, bu mallarda yokluk hissedilmiş, ise, ıder-
hal bunlar da ithalâta geçerek bu fabrikaları 
tam kapasite ile çalışma imkânına kavuştur
mak mümkün olabilirdi. Butalar benim değil, 
bütün uzmanların ifade ettikleri hususlardır, 
Erim Hükümetinin alması lâzimgelip de alama
dığı 'tedbirler içinde bulunımaktadır. 

İnancım odur ki, Ibu tedlbirler almabilseydi, 
hiç değilse tabiatiyle uzun vâdede gelen bir po
litikanın birdenbire önlenmesi mümkün ola
mazdı, ama bir nisbet içerisinde bu mümkün 
olabilirdi. 

Değerli arkadaşlarım, üçüncü bir nokta, fi
yat hareketleri hızlı olduğu bir devrede hızlı 
olarak da gitmektedir. Hızlı olduğu bir devrede 
Hükümetin, icraatıyla fiyat hareketlerini kam-
çı̂ ajmaması gerekir. Tabiatiyle bunun karşısı
na çıkılabilir. Nitekim A. P. iktidarıyla Erim 
Hükümeti arasında bizim dışımızda olan bir 
tartışmadır. Efendim, 1971 bütçesi, prıolgramı, 
gelirler, giderler dengesi itibariyle; bir çok tıe>-
mel maddelere, kamu iktisadi teşebbüslerinin 
elindeki bir çok maddelere zam yapılması lâ
zımdı via Ibu, A. P. iktidarı zamanında zaten 
hazırlanmıştı, Hattâ (bütçe gerekçesinde iddia 
edilir ki, bu zamlar vaktinde yapılmamıştır. 
«Vaktinde yapılmadığından dolayı şu kadar 
açık teşekkül etmiştir.» şikâyetleri vardır bütçe 
gerekçesinde. Bâzı mallara zamlar şeklinde 
gelen, vaktinde yapıldı yapılmadı o ayrı konu, 
ekonomi için bu lâzım mıydı, değil miydi, bu
nun da tartışmasına girmiyorum. Lâzım .oldu
ğunu siöyliyebilirler, ama fiyatların hızlandığı 
bir zamanda psikolojik ibir problemdir, psiko
lojik bir meseledir : Fiyat hareketlerini tuta
bilmek için fiyatları kamçılamamak lâzımdır. 
Bu, o devriede kamçılanmıştır ve bâzan fiyat 
artışlarında, yapılan zamlarda çok ekstremlere 
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gidildiği görülmüştür ve bâzı beyanlar; Bayın 
Maliys Bakamının beyanları, diğer bâzı bakan
ların beyanları, Ibir ekonomide ne oluyor, yeni 
bir fiyat artışı mı geliyor; yahut Hükümet fi
yat artmıyacak diyor, öbür taraftan ertesi gün 
zam yapılıyor. Bunlar, psikolojik etkenlerdir 
ve bir fiyat hareketi başladığı kamçılandığı za
man bu hareketli süratlendiren olaylardır. Bun
lar önlenememiştir, bunlar önlenmeliydi. 

Değerli arkadaşlarım, tabiatiyle temkid edi
lecek tarafların yanında bâzı iyi hususları da 
belirtmeyi lüzumlu sayarım. Bâzı arkadaşljaırı-
mız, Mlhassa takrir veren ıSaıyın Ataöv, konuş-
malalarında biraiz ıda şahsiyata inıdıiler, ben o 
plânda konuşmıyacağım. Bilhassa ihracat ve 
ithalât üzerinde durarak, «Efendim,, ihracat iş
te hızlanacaktı, da'ha çok olacaktı, ama öyle 
tedbirler getirilmiştir ki, ihracat durmuştur, 
azalmıştır» gibi iddialarda bulundular. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi bir önemli nok
tadayız, ben başka bir durumu ortaya koyaca-
ğim. Alınan tedbirlerin faydalı olduğu ortaya 
çıkmaktadır. Dış Ekonomik İlişkiler Bakanlı
ğında alınmış olan, çok tenkid edilen, yaygara 
koparılan bir çok tedbirlerin 'haklı olduğu bu
günkü rakamlarla ortaya çıkmaktadır. 

Şimdi şu iddia edilebilir; eğer bu tedbirler 
alınmasaydı döviz rezervlerimizin bu kadar 
artması mümkün olmıyacaktı iddiasını yapmak 
mümkündür. 

Değerli arkadaşlarım, bu alman tedbirlerle 
1971 programı ihracatımızı 1640 milyon dolar 
olarak programlamıştır. iŞimdi bâzı Adalet Par
tili arkadaşlarımızın çıkıp, «Efendim, ihracat 
yükselmeliydi, daha çok olmalıydı. Birinci 
Erim Hükümeti öyle tedbirler (almıştır ki, ih
racat durmuştur, 1971 in ibaşında çok hızlı gi
den ihracatımız 1971 Martından sonra düşmeye 
başlamıştır» dediler. İBir kere 640 milyon do
lar olarak programlanmıştır. Bunu programli-
yan ibir iktidar veya parti «ihracat bundaını faz
la olmalıydı» iddiasında bulunamaz bir; fakat 
dün Ticaret İBakanlığı Bütçesinde aldığımız ra
kamlar ıgösteriyor ki, bizim ihracatımız bunun 
üstüne çıkmıştır ve Aralık ayında yapılan fiilî 
ihracat sonucu Program 640 milyon dolar iken 
608 milyon dolara yükseldiği bir sevindirici 'olay 
olarak ıSaym Ticaret Bakamı tarafından ifade 
buyurulmuştur. 

I Değerli arkadaşlarım, bunun sebebi nedir? 
Doğruyu doğru olarak ortaya koymak lâzım. 
Bunun sebebi tamamen Dış Ekonomik İlişki
ler Bakanlığınca ve Birinci Erim Hükümeti ta
rafından alınmış olan kararların bir sonucu
dur, yalınız pamukta alman bir kararın sonucu 
değildir. Benim kanaatımca; diğer bütün fiyat 
kontrolıma kadar giden, tedbirlerin tümüyle 
bir sonucudur. 

Pamukta, bir arkadaşımız dedi ki burada, 
«Efendim, böyle karar almış, ya aksi olsaydı» 
şimdi değerli arkadaşlarım, bir tedbir almıyor, 
bütün Türkiye'de yaygara koparılıyor, «Efen
dim, en son tedbirler» diye iddialar ileri sürülü
yor. Ama sonuca bakıyorsunuz, sırf bu tedlbir 
sebsbiyle ihracatimız 1668 milyon dolara ulaş
mış. Nasıl olmuş? Pamukta alivre satışlar dur
durulmuş, niçin durdurulmuş? O zamanki hü
kümet sormuş, soruşturmuş, tetkik etmiş; dün
ya konjonktürü oltâtoariîylıe, üretim âtibarijjflıe 
dünya fiyatlarının yükseleceğini hesap ederek 
alivre satışları, üeriki Ibir tarihte izi'n vermek 
üzere durdurmuş. Hatırlarsınız, o zaman kıya
met koptu. Nerede ise bu işi yapan bakanlar is
tifa durumuna gelecek kadar kıyamet koptu, 

I' ama o gün '500 dolar civarında olan pamuk to
nu, Ibugün 790 dolara kadar yükseltilmiştir ve 

I Ticaret Bakanlığı ye Plânlama uzmanlarının 
ifadesine göre, 188 milyon dolarlık pamuk ihra-

I çatının 60 milyoto dolarlık kısmı Marttan Önce, 
1971 başında ihra^edilmiştir, ama bundan son
ra ihracediilen 120 milyon dolar civarında ih
racat bedelinin içinde bulunan 40 milyon do
lar sırf bu alman kararın bir sonucudur. De
min Erim Hükümetinin kusurlarını söyledim» 
ama alman bu tedbir de f aydalı, yerinde bir so
nuç vermiştir. 

Burada şu noktaya geliyorum; fiyat kon
trolü bununla ilgilidir. Fiyat kontrollarmda; 
(şimdi zaman müsaidolımadığı için izahına gire-
miyeceğim.) İthalâtta, ihracatta yapılan birçok 
olaylar fiyatları düşük göstermek, ihracatta fi
yatı yüksek göstermek gibi birçok dalaverele
rin önüne geçilmesi ve işçi dövizlerinin de baş
ka kanallarla girmesinin önlenmesi sonucu, işçi 
dövizlerinde ve diğer kalemlerdeki artış. bu 
tedbirlerin bir sonucudur. 

O halde, bu tedbirleri iyice değerlendirmeu 
den, verdikleri sonuçları ortaya kesinlikle koy-

I madan Ticaret Bakanlığına ve İkinci Erim Hü-
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kümetine benim, (bumdan evvel konuşan arka
daşlarımın aksine) yapacağım tavsiye, rica şu
dur: Bu tedbirleri iyice değerlendirmeden, fay
dalı sonuç vermiş olan bu tedbirlerden birden
bire dönJülmemleidir. Tetkik edilmeli; faydalı 
sonuçlan, zararlı sonuçlan bir uzun devrede 
etüdedilmeli, ondan sonra bunların zararlı yön
leri varsa onlardan vazgeçilmeli, faydalı yönle
ri varsa onlan uygulamakta ısrar etmelidir. 

Değerli arkadaşlarım, bir başka iddia var; 
bunu bilhassa fiyat hareketlerinde, diğer konu
larda Adalet Partili arkadaşlarımız rakamlara 
dayanarak iddia ediyorlar. «1971 de diğer yıl
lara nazaran ilk 3 - 4 aylık devrede ihracat ra
kamları çok hızlı yükseliyordu, birdenbire düş
me göstermiştir.» Hızlı yükselmesinin bir nede
ni, 60 milyon dolar civarında yapılan pamuk ih
racatının gecen yıla nazaran 30 milyon dolar 
fazla olmasından ileri gelmektedir. Dünya kon
jonktürü itibariyle, dünya ihtiyacı sebebiyle, 
pamukta, stoklar uzun bir devrede satılırken 
birdenbire 1971 yılının birinci döneminde ihra-
cedilmiş, 1971 in ikinci dönemine girerken eli
mizde pamuk sitoku kalmamıştır artık. Binae
naleyh, 1971 deki hızlı yükselme A. P. iktida-
nnın aldığı bir tedbirden değil, bundan dolayı 
meydana gelmiştir. 1971 den sonraki ikinci dev
resindeki ihracat düşmesi, alivre satışların dur
durulması sebebiyle pamuk ihracatının azalması 
ve geçen yıllardan farklı olarak pamuk stoku
nun ilk devrede erimesi nedeniyle ikinci devre
de pamuk ihracatı yapılmadığı için bu durak
lama olmuştur. Binaenaleyh, ne duraklamada 
Eıam Hükümetinin kusuru vardır, ne 1 nci dö
nemdeki yükselmede A. P. iktidarının tedbiri 
vardır. 

Bu bakımdan, Dış Ekonomik İlişkiler Bakan
lığında alman tedbirleri; birdenbire ve işi ince
lemeden büyük bir yaygara şeklinde (Bu Tür-
kiyetâe cereyan etti) kötülemek yerine, bu ted
birler üzerinde iyice durulmalıdır. Benim kana
atimce, alman tedbirler faydalı sonuçlar doğur
muştur. 

Simidi, değerli arkadaşlarım; pahalılıkla il
gili olarak 1972 durumunu Hükümetin imzaia-
dağı program nasıl görüyor? 1972 ye geçiyo
ruz. Tabiatiyle burada, 1972 de fiyat hareket
lerini önleme problemiyle karşıkarşıya geliyo
ruz. Konuşmamın son kısmına da böylece gel
miş oluyorum. 

1972 icra programı, 1971 yılının sonunda 
Türkiye'nin ekonomik durumunu şöyle görüyor: 
1972 yılma girerken (Birinci cilt sayfa 96) sa
nayi kesiminde üretimin yeterli oranda artırıla-
mıyarak plân hedeflerinin gerisinde kalınması, 
önemli bir olay) kamu kesiminde yatırımların 
duraklaması, özel kesimde sanayi alanındaki 
yatınmlann beklenen ölçüde gelişememesi, ih
racatın, devalüasyona karşı büyük bir gelişme 
göstermemesi, (Bu, tabi sene sonu rakamları 
itibariyle pek doğru olmıyan bir hüküm) Kamu 
kesiminde artan cari ve transfer giderlerinin 
yol açtığı finansman güçlükleri, (1972 de daha 
büyük bir şekilde karşımıza çıkacak) Fiyatlar
da artış eğiliminin hızlanarak devam etmesi, 
para arzının enflâsyonist baskılar yaratacak öl
çüde yükselmesi gibi sorunlarla karşılaşılmak
tadır. 

Şimdi, 1972 icra programı, 1971 in sonunda, 
1972 ye girerken ekonomik durumumuzu bu 
şekilde ortaya koymaktadır. 

Değerli arkadaşlanm, bu noktaya geldikten 
sonra rakamlar, 1971 bütçesinin sonucu, (ister 
sayın Bakan buna ödenek açığı desin, ister büt
çenin net açığı olsun) bu ya emisyonla karşıla
nacaktır, ki, karşılanırsa gelecek yıl imkânları 
tamamen donacaktır, veyahut da bu karşılan
ma zaten bir açığı kapatma mahiyetinde değil
dir, veyahut, geçen yıllarda olduğu gübi bunun 
yükü 1972 bütçesinin sırtına binecektir. 1972 
bütçesinin durumunu, bu pahalılıkla ilgili ola
rak biraz sonra arz edeceğim. 

Değerli arkadaşlarım, pahalılığı önliyebil-
mek için tedbirler ne olmalıdır? Tabiî birçok 
tedbir söylemek mümkündür, ama uzun ve kısa 
vadeli tedbirler olarak ben bunu ayırmaktayım. 
Tabiatiyle uzun vadeli tedbirler, bugünden ya-
nna ahnacak olan tedbirler değildir. İkinci Beş 
Yıllık Plânın (Bizim hükmümüz değil) geçen 
yılki 1971 icra programı tamamen Adalet Par
tisi Hükümetinin programı idi, o program, ki, 
altında Sayın Demirelle diğer bakanların im
zasını taşıyor, - simidi vaktinizi almamak için 
okumıyacağım, uzun - bütün gerekçeleriyle 
İkinci Beş Yıllık Plânm sakatlığını kendisi or
taya koymuştur. Bu plânın yürümiyeceğini açık 
söylemiyor ama, burada sayfalan okusam vesi
kaları göreceksiniz, kendisi, kendi imzalariyle 
bu plânm sakatlığını daha 1971 yılında ortaya 
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koymuştur. Burada Devlet Plânlama Teşkilâtı
nın hazırladığı esaslı bir dokuman vardır. Bu
rada grafiklere baktığınız zaman İkinci Beş Yıl
lık Plân döneminin, ikinci yılından itibaren 
düşmeler ekonomide gerilemeler, duraklamalar, 
grafiklerle ortaya çıkmaktadır. 

Birinci Beş Yıllık Plân döneminde devamlı 
bir artış, ondan sonra inişe doğru, devamlı du
raklamalara doğru bir gidiş burada çıkmakta-
Plân adı altında burada birçok rakamlar var, 
ama size bir tanesini arz edeyim. Bu, yine Plân
lama Teşkilâtımızın hazırladığıdır: 

İlk defa projeleri yapılmış, hesaplanmış 55 
büyük proje 12 300 000 000 liraya çıkacak den
miş. Revizyon yapılmış sonra, aradan bir, bir 
buçuk sene geçmiş, 12 300 000 000 lira hesap
lanan bu 55 projenin maliyeti, bir, bir buçuk se
ne geçmeden 26 500 000 000 liraya yükselmiş. 
Yani, ilk proje miktarından daha fazla bir mik
tar artış var, 14 200 000 000. ilk proje 
12 300 000 000 hesaplanmış, artış, bir sene, bir 
buçuk sene sonra 14 200 000 000 a yükselmiştir. 
Böyle bir ekonomide dengeden hesaptan, hattâ 
plândan bahsetmek mümkün olur mu? Tabiî : 
sonuç, bugün içine girdiğimiz buhranlara bizi 
getirmektedir. O halde bu vesikalar sunu orta
ya koyuyor; Türkiye'nin gerçeklerine uygun 
bir ekonomik politika izlenmelidir. Adalet Parti
sinin ekonomik politikasını yansıtan ikinci Beş 
Yılık Plân, bunun iflâsını ilân etmiştir. Bu na
sıl bir plândır? Bununla ilgili olmadığı için 
üzerinde durmıyacağım. 

Binaenaleyh Üçüncü Beş Yıllık Plânı hazır-
lıyanlar için geçirdiğimiz bu tecrübeler esaslı 
bir olay mahiyetindedir, esaslı bir tecrübe, im
kân mahiyetindedir. 3 ncü Beş Yıllık Plânı ha-
zırlıyacak olanlar bu geçirdiğimiz olaylardan 
önemli ders almalıdırlar ve Üçüncü Beş Yıllık 
Plân hazırlanırken yeni bir görüşle Türkiye'nin 
gerçeklerine uygun ekonomik, sosyal ve bir malî 
politikayı ortaya koymalıdır. Yoksa bozuk bir 
ekonomik plânda, istediğiniz tedbiri alınız, fiyat 
hareketlerini ve saireyi, uzun bir devrede düzelt
meniz mümkün değildir. Yine bir noktada gelip 
takılmanız durumuyla karşı karşıya kalırsınız. 

Rakamlariyle ortaya koydum, gelir dağılı
mındaki adaletsizliği düzeltecek, giderecek; alt 
gelir tabakalarını kalkınmaya muvazi olarak 
daha adaletli bir gelir seviyesine ulaştıracak re
formların gerçekleştirilmesi lâzımdır. Bunları 

ekonominin dengesi ve hayat pahalılığının ön
lenmesi bakımından uzun vadeli tedbir olarak 
alıyorum. Çünkü bunu yaptığınız zaman, sağ
lam talep gücü yaratacaksınız, sanayi ürünleri
nize sağlam pazar yaratacaksınız ve böylece sa
nayi hızının gelişmesi, sanayi reformu dediğimiz 
reformun gerçekleşmesi, devrimin gerçekleşmesi 
ancak böyle bir plânla mümkün olabilir. 

Üretim, tüketim, pazarlama sistemini düzen-
liyecek mevzuatın süratle getirilmesi lâzımdır. 
Spekülatif hareketlere imkân vermiyecek ve 
üretken alanlara kredileri yöneltecek bir ban
kacılık ve kredi düzeni süratle gerçekleştiril
melidir. 

Kısa vadeli tedbirlere gelince; değerli arka
daşlarım, bunların birinci faktörü, bütçenin 
denk olmasıdır. Eğer 1972 bütçesini iyi bir şe
kilde çıkarmak mümkün olmazsa, bu bütçenin 
bizatihi kendisi hayat pahalılığına sebebolacak-
tiT. Bugün bir alarm noktasına geldik, Hükü
met, Parlâmento, Devlet olarak.. Hiçbir dev
rede bu kadar hayat pahalılığı artışı olmamıştır. 
1972 döneminde eğer bu hayat pahalılığı devam 
ederse, 1967 de söylediğimiz nasıl doğru çık
mışsa, önümüzdeki yılda daha büyük ekonomik, 
sosyal ve tabiî bunun sonucu olarak siyasal buh
ranlar, sırf bu ekonomik ve malî sebeplerle kar
şımıza gelebilir. 

O halde, bütçenin denk olması gerekir. Büt
çenin denk olması, önümüze gelen bütçe itiba
riyle mümkün mü? Değerli arkadaşlarım, üze
rinde fazla durmıyacağım, önümüze bir bütçe 
gelmiştir, yukarıda tartışmasını yapıyoruz. Fa
kat, denk diye önümüze gelen bütçede 15 milyar 
civarında bir vergi artışı beklemektedir. Fazla 
detaylarına girmiyeceğim. Bunun 8 435 000 000 
u konjonktürel artışlarla sağlanacaktır, geri ka
lan kısmı da 775 000 000 u yeni getirilecek ver
gi kanunları veya kararname ile alınacak bâzı 
tedbirlerle sağlanacaktır. Bu, 1971 yılına na
zaran vergi gelirlerinde % 46,3 (Plânlamanın 
rakamı) lük bir artışı ortaya koymaktadır. 
Bunun % 25 civarında olanı, konjonktürel artış 
olarak hesaplanmaktadır. Yemi vefgi kamunı-
>laırı gısiHmJödiği yulüanda konjonktüre! artışlar, 
Türkiye'de ş&mıdii|yıe kadar % 14 ü aşmamıştır 
Bâzı vertgi kanunları getiıriiîdiği zaman bu mik
tar % 20 ye kadar çıikmıış, 1971 y i ta la getid!-
1-an verîgi kanıunlar'iyîe % 33 e kadar yüktsdle-
ıbffimdlşitâr. O halde, % 4/6,3 lük bir vergi artaışa;, 
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yenli kanunlarla kolay kolay sapamıacak bir 
husus ıdiöğdlldiir. Kaldı ki, veaıgli gelirleri ola
rak HüJkümieıtin önümüze getirdiği yemi vergil
iler, adaletsiz, altıgıeliiir tabakalarıma hitabeden 
verıgiıleır olîlduğuı ilcim M a y kolay kabul edile
cek nitelikte ide değildir. Bir «Malî Demıge 
Vergiısi» karfşıımıaa ıgıelımlüşfâr. Hayat pahalılığı 
bir yandan, Personel Kanunumun adaletisMiiği 
Ibfitr yamıdan, % 8 vergi b!iır yaındaın., Bumu ada
letli (bir öflıçlids kalbul etmek mümıklüm değil-
d'iır ve bumıdan elde leldilleıcek 3 nııilyar liralık 
(bâr ıg>e!ir bütçeye komımuıftuır. Burnum tasar
ruf bonosu olacak gelirler hanesi 1 150 000000 
ciilvarımda idi; böylece büyiiik Ibiiır artış önıgö-
rülmıektedilr. Elemlini partimi, ıbunıa (bu istekliyle 
karşı çıjkmlaktadır. ıO halde gel-ırleırde esaslı 
Tair azalış vaırdıır. Bütçıe Kamuınuınum 16 nıöi mıaıd-
desiî ile kademle ve ıdereoe teirtflerinln bür yıl 
'erteliemnieisli önumıütoe ıgıeıfârBmlilşıtlir. Plânlamıa-
noın, Maliyemin öehalbetitiğlinıe göre; bu eırtele-
mıe yapılnisa 600 mılilyom liınahk bir gelir öm-
iglöirülmiektedir, bir doksan barıcamm önigörüft. 
mlektedir, ama (buı, kamuınıa lalykın, Anayasaya 
aykırı, hakllaflia aykırı. Nasıl kabul edeceksiniiz? 
Şlümdiıden, bditçteıde bu kademleri aldığımız ma
manı, daha (bire/okları hakkında IMitıge müzake-
releırlinde geniş olanaik bunların üzerinde duru
lacak. Dört ımilyar liralık istikraz yapacak. 
siniz. Yedi milyarlık (Henüz kanunları yok) 
verigi gıeleıctek, çok iyiımlser biilr tahminle 8,5 
milyarlık verip arltaısı olaıoak. Bunlar, ko
lay kolay sağlamıaicak ıgülbi gödimımüyor. öbür-
taraftan 1071 in altı mılilyar, yedii ımffllyar, har 
ne iısıe beş (milyar, bilım!:yoruim ne çıkaıracaklar 
ortaya, ama Plânlama 6 850 ÖOO 000 Bra diyor, 
ten lyimisieır (bir tahmJ'InlIle, bu yük d© 1972' büt-
fçjesüntiln sultana (bimıecektir. 

Şilindi daha tinçok yönlerini sayabilirle. 
IBumlajrla denk bil" büJtçe çıkarmayı ben müto-
kün göltmıüyoruın. Yukarıda, durmaidaın, flBültç© 
Komisyonumda 'za/mlaır yapılmfakbadııır ve ni
çin yapıyorsunuz diye Hükümet (bize soranmız. 
Karşımıza bazam öyle haklı talepler (geliyor 
ki, yamıi Hükümietin koyması lâzıımgtelilrken koy
mamış olduğu iöjyle tıaffiepfleır geliyor ki, Bütae 
Kamüısyonu bunu kabul etmeye mecbur olu
yor. IBütçenıiın feıaızırlanımiaısınıda bâr dtemlgeıslilzlifa 
ortaya ıçıkıyoır; cari hıaroaımaîarda ve sair yer
lerde ıgerekli imicelemıeleır yapalîımıadam b'iir mas-
raifçı bütçıe ile de karşı karşıya olduğliım'uız 

ortaya çıkıyor. ıSayın Mailime Bakana da foeyan-
lariyle bumu itiraf ediyorlar. 

'O halde ıdıegıarHİ aırkaJdalşlarıim, bir baişka mıe-
selle, dollâr devaltûiasyonu ^oldu. Oradan da, ta
nım ürünleri kuır farkı ortaya çıktı. Parlti 
olanak biliy'or'sunuiz biz, tanın ürünleri kur 

f ajrkınm; adalelteiız toMuğu, baksıız lolduığıı ve fbâassı 
elkoniomlk me!tii1oelerli oldugıu î im başından bıeri 
kaırşisınıdıayıız. Böyle farklı kur olamaz. Anma 
malî yönlerden, ilşte fifyat hıareketleırimli tuta
lım ve siaire dijye, tarton üiflünlledmii ye!fei§t!iı-
ren l̂erlin ısıritınıa yüklemıem biir vemgli lgi:bli bu kom-
'•mıaktaıdır. iBiz «isıaamda bunuln tülmldlen karşı-
STinıd'ayıiz. Kur farlkı lolaımaız velhele bele deva
lüasyon yapılmuş ve aradan (bir senle zaımlam 
gıeçtijkten ısıomria artık bunun devaım lettiırilmiesi 
adalet ölçüllleırü1 Be, (hak ölçüleri ille, fraalh edi
lemez. RaMı iki, Hükümlelt kenid'liğlindıen dblâlr 
devajlüasyonu iOıe bu bültıçedie 450 mliı'îyıom îlra 
oilvanmıda bir indirimle yapmaya miedbur olmuş
tur, yani teemdiHiğlinıden inliış olmuşitur. 

Diğler 'Glümıriiik VEaı.gıileri aelbıelbiıylıe de bir 
miktar inikas edecektir, bunu Sayın Maliye Ba
kanı yukarda 500 - 600 milyon civarında bir 
eksilme olarak hesaplamışlardır. Bir kısmını 
kendi içinde ithalât artışı olursa karşılıyabili-
riz, şeklinde buyurmuştur, ama bunun daha da 
artacağı başka yönlerden düşünülebilir. 

O bakımdan bütün bu gerçekleri ortaya koy
duğumuz zaman, biz de yukarda ne yapacağımız 
hakkında kendi kendimizi zorluyoruz Bütçe Ko
misyonu üyeleri olarak. Ama esasında Hükü
met sahip çıkmak durumundadır. Fakat ger
çekler onu g-österiyor ki, birinci derecede hayat 

pahalılığına sebetoolan faktör, bütçenin açık 
finansmanı olduğunu, denk olmıyan bir bütçe 
birinci derecede kaynak olduğuna göre, 1972 
bütçesinin görüntüsü bu yönden emniyet verici, 
ümit verici değildir; fiyat artışlarını kamçılıya-
bilecek, geçen sene söylediğim tâbirle ipin ucu
nu kaçırabilecek bir nitelikte görünmektedir. 

Hükümet bize şunu da söyliyemez; «Efen
dim biz bütçeyi denk olarak getirdik. Parlâ
mento bunu böyle çıkarsın.» Efendim siz denk 
olarak getirdiniz, 7 milyar lira vergiyi koydu
nuz. Bizim bundan bilgimiz, reyimiz, bir şeyi
miz yok. Bunu biz kabul edeceğiz. E, bu ada
letsizce, bizim parti görüşümüze aykırı ise, alt 
gelir tabakalarına hitabediyorsa, kabul etmek 
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durumuyla Hükümet, «Efendim, bütçeyi, ver
gileri getirdik, denk getirdik, buyurun denk çı
karın.» Bu şekilde demeye hakkı yoktur. Denk 
bütçeyi, bizim mâkul ölçüde kabul edebileceği
miz kaynaklarla getirmek durumundadır. 

O bakımdan bir yönü ile bütçenin gerekçe
sine bakıyorsunuz değerli arkadaşlarım; dur
madan az gelirlilere, az gelirli tabakalara yük
lenme var. Bu suretle bir vergi politikası yürü
yemez. Bir noktada artık bıçak kemiğe daya
nır. Bakıyorsunuz bütçe gerekçesinde 1969 ra
kamları itibariyle 584 bin Gelir Vergisi mükel
lefi 10 milyar küsur vergi matrahı göstermiş
ler. ödedikleri vergi, beyannameli vergi mükel
leflerinin ödedikleri vergi 2 milyar 771 milyon 
lira. 

Değerli arkadaşlarım, şu raporlara baktığı
nız zaman bu 584 bin mükellefin aşağı - yu
karı üst gelir tabakalarından olması lâzım. Ya
ni üst geliri yüzde 20 nin içinde olması lâzım. 
Bunların millî gelirden yüzde 6 civarında gelir 
aldığı Devlet Plânlama ve diğer istatistik ra-
porlariyle ortaya çıkıyor. 

Cari millî gelirimizi hesabederseniz 1971 de 
173 milyar liradır. Sabit fiyatlarla 111 milyar 
liradır. Cari fiyatlarla aldığınız zaman millî 
gelirden bu zümrenin payı 100 milyarı aşmak
tadır. Hiiejbir zaman böyle bir iddiada buluna
mam, tabi rakamlarla bunu söylediğimiz zaman 
yanlış bir şey olur. Bu yüz milyarın hepsi Ge
lir Vergisine tabidir diye bir iddiada bulunur
sam, bu yanlış şekilde kullanılır. Ama aşa
ğı - yukarı vasıtalı vergiler çıktıktan sonra geri 
kalanım Gelir Vergisi matrahı olarak ortaya 
çıkması lâzımdır. Zaten Maliye uzmanları, plân
lama uzmanları, Türkiye'de Gelir Vergisinin 
ancak yüzde 27 veya 30 civarında gelirleri ya-
kalıyabildiğini iddia etmektedir. Bu durumla 
gelir dağılımı raporları ile birlikte bütçe gerek-
çelerimdeki matrahları ve Gelir vergilerini kar
şılaştırdığınız zaman uzmanların bu iddiaları-
nin doğru olduğu ortaya çıkmaktadır. Bunları 
kesin olarak söylemek mümkün değil tabiatay-
le, ama Türkiye'de şimdi Hükümetin önümüze 
getirip de, Malî Denıge Vergisiydi, yan kade
melerin önlenmesiydi, kur farklarıydı... ve saire, 
alt gelir tabakalarına hitabeden vergiler yeri
ne, bu kaynağa eğilmesi lâzımdır. Nisbetleri ar
tırmak, - onun üzerinde durmuyorum. Nisbetler, 
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başka memleketlerdeki nisbetler seviyesinde
dir. - Ama büyük bir gelir, vergi ziyaı olduğu 
da bir gerçektir. Bunu önleyici tedbirlere niçin 
gitmeyiz? 

Diyeceklerdir M, «bugün alınacak bir tedbir 
değildir.» Ama bugünden bu tedbir getirilirse, 
adalet ölçüleri bizi tatmin ederse hiç değilse di
ğer sahalarda bir nisbet dâhilinde, çok incitmi-
yecek, az glelir tabakalarını yıpratmıyacak bir 
musibete de o zaman onların g'önlü razı olabilir. 

Bunlar yapılmaz şeyler değil, yeni icadedile-
cek şeyler de değil. Batıda bunlar yapılmış, bu 
rakamlar karşısında bunları gerçekleştirmek 
lâzımdır. Bunların tedbirleri nelerdir? Bunların 
tedbirleri, ilimde vardır. Ama bunların tedbirle
rimi alamıyoruz. Hükümet, asıl bu tedbirlere 
eğilmelidir. 

Sınai yatırımlara, kısa devrede pahalılığı 
önlemek için hız verilmesi gerekir. 1972 icra 
programında güzel tedbirler getirilmiş, tasvflbe-
deceğimiz tedbirlerdir. Ama 21 milyar 289 mil
yon liralık kamu yatırımı getirilmiş, fakat bun
ların finanse edilip edilemiyeceği ortada kalan 
bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. Sınai 
yatırımlara hız verilip, pahalılığa sebebolan 
arzı denigelenmiyen sahalarda sınai üretim sağ
lanamadığı takdirde hayat pahalılığı bu sebeple 
de artma yolunda gidecektir. 

Döviz rezervleri; Sayın Ticaret Bakanı dün 
bir beyanda bulundular, «bunlar programa bağ
lıdır, proganTdışı sarf edilemez.» Doğrudur, 
^roıgrama bağlıdır, ne kadar ithalât yapacağı
mız bellidir. Ama bu rezervleri, tüketim malla
rı, yarı mamul, hammaddelerin ithali gibi alan
lara 150 milyon dolarlık bir ek getirdiler, prog
ramdan sonra. Ama ben bunu kâfi gormüyo-
"um. Programda bâzı değişiklikler yaparak sü
ratle kısa vâdede netice alınabilecek üretken 
alanlarda bu döviz rezervlerinin kullanılması lâ
zımdır. İhtiyaç hissedilen tüketim mallarının 
ithali lâzımdır. Ancak bu yolla spekülatif hare
ketleri önlemek ve ihtiyaç hissedilen tüketim 
mallarında arz - talep dengesini sağlamak bakı
mından bu lüzumlu bir olay olarak karşımıza 
çıkmaktadır. 

Ticari krediler kısılarak spekülatif alanla
ra gidecek kredileri önlemek lâzımdır. Bunlar, 
yatırım alanlarına çektirilmelidir. Ve Hükümet 
bir psikolojik ortam yaratmak durumundadır. 
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Ekstremlere gidilen fiyat artışlarını temel mal
ları yeniden gözden geçirerek bâzı tedbirler al
mak durumundadır. 

Değerli arkadaşlarım, sonuç olarak, 1971 in 
ortaya koyduğu gerçekler, rakamlar, ekonomik 
durum, malî durum 1972 bütçesinin ortaya koy
duğu durum; Türkiye'nin 1972 yılında malî ve 
ekomomük bakımdan en dar bir yıla girdiği yıl 
olarak ortaya çıkmaktadır. Bunu önlemenin 
tedbirleri alınmalıdır. 

Sözlerimin başında izah ettiğim gibi bunun 
ibtirdnoi derecede sorumlusu Adalet Bartisıi ikti
darıdır; ekonomik poliıtikasiyle, sosyal politika-
siyle, malî politikasiyle, getirdiği 5 yıllık plân
lar, icra programları ve bütçeleriyle; aynı za
manda takilbettiği sosyal ve siyasal politikasiftr-
le. Bunun arkasından da hiçbir partinin sorum
luluğuna katılmadığı, kendisini sorumlu gören 
Erim Hükümetleri Hükümetin başına geçtiğin
den beri alman yanlış tedbirler, hatalar. Bunla
rın ikisi bizi bugünkü duruma getirmiştir. Bize 
gelip de, «efendim bu duruma geldik, hadi, yü
kü birlikte yüklenelim» fikrine katıla
mıyoruz. Evvelâ sorumlular yükü yüklen
melidir. Oradan sonra biz uzun yıllar 
boyu en dar geçitlerde bize düşen görevleri f az-
îasiyle yapmışızdır. Evvelâ birinci derecede so
rumlular bu sorumluluklarını idrak etmelidir-
1er. Ondan sonra Halk Partisi daima kendine 
düşen görevi yerine getirmiştir, Devletimizin 
ve milletimizin selâmeti uğruna Cumhuriyet 
Halk Partisi kendisine düşen görevi yime de 
yerine getirecektir, ama adaletsiz bir sahada 
değil, adaletli bir alanda. 

Teşekkür ederim, değerli arkadaşlarım. (C. 
H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Açık oyunu kullanmıyan sayın 
milletvekili var mı efendim?... Yok. 

Açık oylama işlemi bitmiştir. Kupaları kal
dırınız. 

Efendim, Sayın Eroğan tarafından verilmiş 
bir takrir vardır. Esasen gündem dışı görüşme
lerimiz 16,20 ye kadar devam etmiştir. Genel 
Kurulumuzun ittihaz ettiği karar veçhile 2 saat 
süreyle Meclis araştırması ve genel görüşme ve 
2 saat de sorulara tahsis edilmişti. Bir kaide 
teşkil etmemek üzere bu takriri okuyacağım. 
Çünkü Genel Kurulun kararı vardır. Sürenin 
çok geçmiş olması ve sözlü sorulara süre kal-
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mamış olması bakımından oylarınıza arz edece
ğim. Genel Kurulun ittihaz etmliş olduğu karar 
baki kalmak kaydı ile. 

Takriri okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Gündemin birinci sırasında bulunan, Hükü

metin genel iktisadi tutumu hakkında genel gö
rüşme açılmasına dair önergenin önemine binaen 
konuşmalara saat 17 den sonra da devam edil
mesini arz ve teklif ederim. 

istanbul 
Nuri Eroğan 

NURİ EROĞAN (istanbul) — Sayın Baş
kan, önergemi izah etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Takririnizi oya arz edeceğim. 
Takririnizi Başkanlıkça da tekabbül ediyoruz. 
Yalnız emsal teşkil etmemek kaydı ile. 

NURİ EROĞAN (istanbul) — İsteğim hilâ
fına Yüce Meclisten bir kararın çıkmaması ba
kımından önergemi izah etmek istiyorum. Yüce 
Meclisıi ikna etmek için birkaç söz söylemek is«-
tiyorum. 

BABKAN — Buyurun. 
NURİ EROĞAN (istanbul) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; Yüce Meclis evvel
ce almış olduğu bir kararla, buyurduğunuz gibi 
Çarşamba günkü toplantıları ikiye ayırmış, ilk 
2 saatini genel görüşmelere, son iki saatini de. 
sözlü sorulara tahsis etmiş bulunmaktadır. 

Bugün memleket için son derece hayati olan 
bir mesele görüşülmektedir. Bu, evvelki hafta 
başlamış, önerge sahipleri fikirlerini ifade et
mişler. Omdan sonraki hafta müşterek toplantı 
yapılmış ve bu sebeple görüşülememiş, ancak 
bugün parti sözcüleri görüşmelere başlamıştır. 

Biraz evvel son derece vukufla hazırlanmış 
ve büyük istifade ile dinlediğimiz bir- konuşma 
oldu. 

Bugün celsenin açılmasında fevkalâde uzun 
bir şekilde gündem dışı konuşmalar yapıldı, bu 
Yüce Meclisin bir saatini aldı. 

'Takdirlerinizi kullanmak suretiyle buna 
iki saatlik bir zaman ayırarak,. Meclislin almış 
olduğu. Umumi Heyet kararı dışında bir saat
lik zamanı genel görüşmeye tahsis ettiniz, lüt
fettiniz. Ancak, bunun bir kararla olması lâ-
zımgelii' idıi. 

Şimdi bendeniz bugüne mahsus olmak üzere 
bu genel görüşmenin, fevkalâde hayati olan bu 
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genel görüşmenin, Hükümetin tam ehil olan 
üç uzmanı da burada iken devam etmesini arz 
ve teklif ediyorum. Takdir Yüce Meclisindir. 
Saygılar sunuyorum. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Ekse
riyet de yok. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Eroğan'ın be
yanına şunu eklemek istiyorum. Genel görüşme
nin bitmesi mümkün değildir. Yand̂  takriri ge
nel görüşmesinin bitimine kadar oya arz etmi
yorum. Soru kısmını... 

NURİ ERO&AN (İstanbul) — «Saat 19,00 a 
kadar» diyorum efendim. 

BAŞKAN — Yoksa bitmesine imkân yok. 
Daha yalnız bir siyasi parti grupu adına konu
şuldu. 

Söz sırası Sayın Demokratik Parti Grupu 
adına Sayın Vedat (tasalıda, buyurun. 

ÂDİL TURAN (Uşak) — Takriri oylama
dınız Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Zaten tekaJbbül ettik o takriri; 
ama Sayın Eroğan ibiraz hassasiyet gösteriyor. 

Takriri oylarınıza arz ediyorum, Kabul 
buyuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Buyurun Sayın önsal. 
D. P. GRUPU ADINA MUSTAFA VEDAT 

ÖİNSAL (Sakarya) — Muhterem Başkan, değer
li milletvekilleri. 

Hükümetin ekonomik tutumu ve iktisadi 
durumumuz halkkında genel görüşme açılma
sını talebeden ve birlikte görüşülmesine Mec
lisimizce karar verilmiş bulunan her İM öner
ge de 1 nci Erim Hükümeti zamanında veril
miştir. 

Her iki önergenin müşterek bir diğer tara
fı daiha vardır. O ela iktisadi durumumuzun kö
tüye gitmesinde, Hükümetin tutum, icraat; be
yan ve davranışlarının büyük ağırlığı olduğu 
iddiasıdır. 

Aradan geçen süre zarfında, her iki öner
gede de ağır tenkidlere muhatap Erim Hükü
meti çekilmiş, bir başka Erim Hükümeti işba
şına gelmiştir. 

Yeni Erim Hükümeti, Meclisimizden pek 
y a t a bir tarihte ve önerge sahiplerinin men
subu bulundukları siyasi parti gruplarının da 
desteği ile güvenoku almış olduğuna göre, açıl
ması istenilen genel görüşmenin, önergelerde be
lirlenen çerçevesinde önemli değişikliklerin 

vücut bulması gerekli hale gelmiş bulunuyor. 
Memlekötimiz, önergelerde de ifadesini (bul

duğu veçhile, iktisaden zor şartların içerisinde
dir. Fiyatlar seviyesinin ve hayat pahalılığının 
tehlikeli bir şekilde artmakta olduğunda en 
mütevazi vatandaştan en yetkili kişiye kadar 
herkes ittifak etmiştir. Bu durumda, çare bul
mak mevkiinde olanlar da şikâyetçi hale gel
miştir. 

Yatırımlar büyük ölçüde yavaşlamıştır. Eko
nomimizi sürükleyici sektör öngörülen sanayi 
sektöründe birçok kalemlerde üretim azalmış
tır. Diğer kalemlerde ise önemli üretim ar-
tıştları görülmemektedir. 

İnşaat sektörü tam bir gerilemenin içinde
dir. Devalüasyonu mütaakıp artması bekleni
len ihracat gelirleri, yanlış ekonomik tedbir
lerle neticesi istenilen ve beklenilen seviyede 
gelişememiştir. 

Devalüasyondan sonra yeni ve mâkûl bir 
seviyede teşekkülü lüzumlu fiyatlar umumi 
seviyesi, gerekli tedbirlerin zamanında ve rea
list ölçüler içinde alınamaması neticesi yüksel
meye devam etmiştir. Fiyatların umumi sevi
yesindeki bu tehlikeli yükselmeler önleneme
diği takdirde, Türkiye'nin yeni devalüasyon
larla karşı karşıya kalması kaçınılmaz bir neti
ce olacaktır. 

Her Hükümetin gerçekleştirmeyi va'adet-
tiği sosyal adalet, her geçen gün biraz daha 
bozulmaktadır. Ekonomimiz, büyük bir dur-
gunlıik içine düşürülmüştür. Emisyon hacmi, 
sıon aylarda görülmemiş bir şekilde artmıştır. 

Yatırımların azalması ve ekonomlimizdeki 
durgunluk neticesi işsizlik, tehlikeli ufuklara 
süratte yol almaktadır. 

Ülkemiz için büyük bir nimet olan ve tüm 
ihraç gelirlerimize yakın bdr döviz kaynağı 
haline gelmiş bulunan yurt dışında çalışan iş
çilerimizin yurda getirdikleri dövizler, bece
riksiz ellerde bir şikâyet konusu haline geti
rilmiştir. 

Allanın bir lûtfu olarak bu yıl idrak edil
miş bereketli mahsul de resmî ağızlarda fi
yat yükselmelerinin bir diğer müsebbibi ola
rak ifadesini bulmakta, mahsulün bolluğuna 
âdeta hayıflanılmaktadır. 

Bütün bu meselelerin Meclisimizde enine bo
yuna tartışılmasında, durumun tesbitinde ve 
çözüm yollarının samimî olarak aranıp bu-
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Ilınmasında elbette büyük faydalar vardır. 
Bu hususlarda görüşlerimizi anaJhatlariyle izah 
ve ifade etmek isterim. Genel görüşme açıldığı 
takdirde yapılacak müzakerelerde, meselenin 
bütün cepheleriyle ve detaya inilerek müzake
resi mümkün olabilecektir. 

Muhterem milletvekilleri; 
ıSayın Brim'in 2 nci Hükümeti, 1 ncisinden 

devraldığı hu karışık duruma bir çare bulabi
lecek, fiyat istikrarını sağlıyarak geçim sıkın
tısını hafifletecek, ekonomik gelişmenin sıhhat
li bir şekilde temiiniini sağlıyabilecek midir? 
Ekonomik istikrar bakımından en önde gelen 
şart olan güveni, iş çevrelerine verebilecek mi
dir? İşçji dövizleri, hol mahsul ğiibi ele geçen 
büyük imkânları, ekonomik kalkınma yolunda 
müessir bir vasıta olarak kullanmak basireti
ni gösterebilecek midir? Yatırımları hızlandıra-
bileoek, üretimi artırıcı, ihracatı geliştirici, dış 
ödemeler dengesini sağlayıcı yönde gerekli* ted
birleri alabilecek midir? Piyasada görülen dur
gunluğu giderip istihdam sorununa bir çözüm 
yolu bulabilecek midir? 

Bütün bu suallere müsbet cevap verebilme
yi çok isterdik. Ancak, ilk görünüş ve intiba 
hiç de ümit verici değildir. 

Hk büyük hata, Hükümetin kuruluşunda ya
pılmıştır. Kanaatimizce, Hükümetin teşekkül 
tarzı, Hükümet Programının müzakeresinde 
açık olarak belirttiğimiz veçhile, güven verici 
olamamıştır. iSekâz buçuk aybk ilk Erim Hü
kümeti tecrübesinden ders alınmamış, partiler-
üstü diye nitelendirilen nevicat bir Hükümet 
tarzı üzerinde ısrar edilmiştir. Hükümetin, par
tilerin üstünde olmasından 'belki bâzı faydalar 
umuluyor; ama güven oyu vererek Hükümeti 
omuzîayan partilerden birisi veya birkaçı kı
mıldamaya başlayınca, partilerin üstündeki Hü
kümet sallanıyor. Ve bu durumda ayakta ka
labilmesi güç ıoluyor. Nitekim, Hükümetin gü
ven oyu almasından beri çok kısa bir süre 
geçmiş olmasına rağmen, Hükümete üye ve gü
ven oyu veren partilerde kımıldamalar başla
mıştır. Yakın bir gelecekte bu kımıldamaların 
artması neticesi Hükümetin boşlukta kalması çok 
muhtemeldir. Boşlukta kalmanın kaçınılmaz neti
cesi İse düşmektir. Her gün bir Hükümet buhranı
nın patlak vermesi muhtemel bir zeminde eko
nomik salah beklemek, boş bir hayâldir. 

Yeni Hükümetin ilk tutum ve davranışları 
da ümit verici istikamette olmamıştır. Bütçede 
tasarruf sağlamak gerekçesiyle, Bütçe Kanu
nuna bir madde ekliyerek Devlet memurları
nın derece ve kademe ilerlemesini hür yıl erte
lemek, ciddî Devlet anlayışı ve Anayasa ile bağ-
daştırılamaz. Bu kolay yoldur; ama salim yol 
değildir. İleride meydana gelecek reperküs-
yonlar, sağlanmak istenilen faydadan çok da
ha büyük mahzurlar getirecektir. Fedâkârlık, 
sadece bir zümreden beklenilmemeldir. 

Değerli milletvekilleri; 
Hükümet Programı, yeni birçok verginin ha

bercisi olmuştur. Bu programla Parlâmentonun 
karşısına çıkan Hükümet, büyük bir çoğunluk
la güven oyu almıştır. Bu sonucu, getirilen bu 
vergilerin meclislerimizden kolaylıkla geçece
ği şeklinde değerlendirmek, normal bir düşün
ce silsilesinin tabiî neticesidir. Aksini düşünmek 
doğru olamaz. Zira, Hükümete güven oyu ve
ren partiler, kendi partilerine mensup bakan
ların da imzasını taşıyan Hükümet Programı
nı tetkik etmişler ve tasvibe şayan görmüş ol-
imalidırlar ki, Hükümete güven oyu vermişler
dir. Hükümet, elbette programını tatbik etmek 
istiyecektir. Bu, onun hem hakkı ve hem de va
zifesidir. Güven oyu verenler de, tasvibettükleri 
program çerçevesindeki tasarıları kanunlaştır
mak yolunda yardımcı olma durumundadır
lar, normal yol budur. Aksi hareket, Hüküme
te bakan ve güven oyu vermiş olmayı izahsız 
bırakır. Hükümet mesnetsiz kalır ve iş yapa
maz duruma düşer, bundan zarar görecek olan 
memlekettir. Bu tutum ve davranışlar tekerrür 
ederse, yeni yeni Hükümet buhranları kaçınıl
maz olur. İktisadi ve sosyal bünyemizin buna 
tahammül etmesi güçtür. Devlet idaresinin 
mesuliyetine iştirak etme durumunda olanlar, 
hareketlerinin neticesini başlangıçta iyi ölçmek
le yükümlüdürler. 

Hükümete güven oyu veren partilerin, gü
ven oylamasından sonra, tbir ay dâhi geçme
den Hükümetin getirdiği tasarılara, Hükü
met Programında derpiş edilmiş olmasına ve 
altında kendi partili bakanlarının da imzası 
bulunmasına rağmen sahip çıkmadıkları gö
rülmektedir. Hükümet taşanlarını görüşecek 
komisyonların başkanlık divanını teşekkül et
tirmek bile bir problem olmaktadır. Bu çeliş
kili duruma bir çare bulunması gereklidir. 

- 1 9 6 — 
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Demokratik Parti olarak güven oyu ver
mediğimiz bu Hükümete, güvenoyu ve üye ve
ren partiler ya sahip çıkmalı veya normal ve 
sağlam bir Hükümetin kurulabilmesine imkân 
vermek üzere (bu Hükümeti düşürmelidirler. 
Tereddütler yaratan bu durum, ekonomimize 
ileride telâfisi güç zararlar verecektir. Bu ha
vayı süratle dağıtacak ve duruma açıklık ka
zandıracak bir tutum ve (Javranışa girmok, Hü
kümete iştirak eden partilerin vazifesidir. 

Yeniden getirilecek vergiler, ekonomik ha
yatımıza hangi istikamette tesir edecektir? Bu 
hususun incelenmesinde fayda vardır. Biz, bu 
yeni vergilerin ekonomik durumu düzelteceği, 
sosyal adaleti sağlıyacağı kanaatinde değiliz. 
Bilâkis, bu vergilerin, orta sınıfın, sabit ve 
dar gelirlilerin sırtına biraz daha yük yükli-
yeceği, yatırımları köstekliyeceği, hayat paha
lılığını daha da aktıracağı ve sosyal dengeyi iyi
ce bozacağı kanaatindeyiz. 

52 Milyar liraya yükseltilmiş bir bütçe ile 
fiyat artışları önlenemez, hayat pahalılığına en
gel olunamaz. Parlâmentoda görüşülmekte olan 
belediye gelirleri Kanununun çıkarılması, Hü
kümet Programında derpiş edilmiştir. Gerek
çesiyle tam bir tezat halinde olan bu tasarının 
kanunlaşması, ekonomik ve sosyal hayatımız 
üzerinde menfi tesirler icra edecektir. Yük, 
yine orta sınıfın omuzlarına yüklenecek, sosyal 
adaletten biraz daha uzaklaşılacaktır. 

Belediyelerimizin büyük malî sıkıntılar için
de olduğu ve bu sebeple kendisine mevdu hiz
metleri ifada müşkülâta mâruz bulunduğu bir 
hakikattir. Bu duruma süratle bir çözüm yolu 
bulmakta, belediyeleri malî bakımdan takviye
de elbette büyük zaruret vardır. Çözüm kanu
nun gerekçesinde ifadesini bulan istikamette 
olmalıdır. Mesele, malî tezyin esası ve nizamı 
içinde halledilmelidir. Yeni zamlar ve vergiler 
getirilerek mevcut geçim sıkıntısı ve hayat pa-
halılılğı daha da körüklenmemelidir. 

Gıda maddeleri dışındaki her şeyden yüzde 
5 işletme Vergisinin alınmasının ise, şikâyetçi 
olduğumuz hayat pahalılığını daha da artıra
cağı aşikârdır. Bu suretle İşletme Vergisi mo
dası geçmiş ve aşağı-yukarı bütün dünyada 
terkedilmiş bir Genel Harcamalar Vergisi ma
hiyetini almaktadır. Bu vergi parakende satış
larda tatlbik edileceğine göre uygulama bakı

mından da büyük müşkülât arz edecektir; 
alıcıyı da, satıcıyı da sıkıntıya sokacak, bün
yesinde hiçte otokontrol mekanizmasına sahi-
bolmadığı için de umulan geliri Devlet Hazine
sine sağlamıyacaktır. Polisiye metotlarla çalı
şacak kontrol organının ise netice alması kolay 
olamaz. 

Bu verginin Katma Değer Vergisine geçiş 
için bir merhale olduğu hususunda yetkili ağız
ların beyanlarını ise pratik değeri haiz bulma
dığımızı belirtmek isterim. Katma değer vergi
sine geçiş kontrolü en güçolan parakende satış
ları vergilendirmek suretiyle olamaz, kanaatin
deyiz. 

Yüzde 3 oranındaki Tasarruf Bonosu yerine 
yüzde 8'e kadar yükseleibilecek bir vergi ikâ
mesi, Devletin vatandaşa olan borcunu daha 
büyük oranda vatandaşa ödetmek mânasını ta
şımaktadır. Bunu, Devletin itibarını sarsabi
lecek mahiyette gördüğümüzü belirtmek iste
rim. Malî Denge Vergisi olarak isimlendirilen 
bu vergi tipik malî amaçlı vergidir. 20 nci as
rın başlarından itibaren tamamen terkedilmiş 
bir görüşü yansıtmaktadır. Modern vergicilik 
anlayışında verginin ekonomik ve sosyal fonk
siyonları malî fonksiyonuna nazaran çok daha 
büyük bir önem kazanmıştır. Modern vergi sis
temleri masif randımanlı ve mahdut sayıda 
birkaç vergi ile bunları tamamhyan sosyal ve 
ekonomik gayelere yöneltilmiş talî vergilere 
istinadetmektedir. Malî Denge Vergisinin böyle 
bir sistemde yerini bulmak imkânsızdır. Bu 
vergi orta sınıfın sırtına yüklenecek, artan fi
yatlar muvacehesinde geçim sıkıntısı daha da 
artacaktır. Zaten büyük bir durgunluk içine 
düşmüş olan inşaat sektörü daha da durgunla
şacak ve işsizliğe sebebolunacaktır. 

Yetkililer, vergi alınmadan Devletin idare 
edilemiyeceğini sık sık tekrarlar olmuşlardır, 
sanki şimdiye kadar vergi alınmıyormuş gilbi. 
Türkiye'de vergi alınmaktadır ve hem de yük
sek nisbetlerde alınmaktadır. Ancak, Devlet 
etkili bir vergi kontrol sistemi kuramamış olma 
neticesi vergi verimindeki düşüklüğün hıncını 
namuslu vergi mükellefinden almak yolunu ter
cih etmektedir. 

BAŞKAN — Sayın önsal, bir dakikanızı 
rica edeceğim. 

Sayın D. P. Grupu sözcüsünün yazılı konuş
ması 20 dakikayı bulmuştur, görüşmeleri bitin-
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ceye kadar konuşması hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiy enler... 
Kabul edilmiştir. 

Buyurun, ıSayın önsal. 
MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Devamla) — 

Teşekkür ederim. 
Bu sefer de öyle olacak; namuslu vergi mü

kellefi biraz daha ezilecektir. 
Sayın Maliye Bakanı vergilerin müdafaasını 

yaparken, dergilerin, kitapların bunu böyle 
yazdığını tekrarlar olmuştur. Memleket gerçek
leri hesaba katılmadan dergi ve kitapların yaz-
lariyle koskoca bir Devletin maliyesi idare 
edilemez. 

Birinci Erim Hükümeti zamanında Emlâk 
Alım Vergisinin yüzde 7 den yüzde 3,5'e in
dirilmesi yolunda bir kanun tasarısı Meclise 
ısevkedilmişti, gerekçe olarak da duraklıyan in
şaat sektörünün bu yoldan hareketlendirileceği 
ifade edilmişti. İkinci Erim Hükümeti bu tasa-
sarıyı geri almıştır, Malî Denge Vergisi Kanu
nuyla da emlâk alım - satımlannda yüzde 8 
oranında vergi getirmektedir. Emlâk alım -
satımlannda vertgi indirimi bir yana, bu tasan 
ile yüzde yüzden fazla zam yapılmaktadır. Bi
rinci Erim Hükümeti zamanında yüzde 50 in
dirimli ilk. tasanyı Meclise sevkeden Maliye 
Bakanı da, tasanyı geri alan da, yüzde yüzden 
fazla zam öngören Malî Denge Vergisini getiren 
de aynı zattır. 

Şimdi, Sayın Bakana sormak istiyorum: 
Bahsettikleri dergi ve kitaplar birbirine zıt bu 
iki tatbikattan hangisini yazmaktadır? 

Bütçedeki büyük genişlemenin sebebinin 
Devlet Memurlan Kanunu 'olduğu ve bu sebep
le genişliyen bütçeyi denkleştirmek için yeni 
vergilere gidildiği ifade edilmektedir. 

Ancak, Devlet Memurlan Kanunu 1971 yı
lında da tatbik edilmiştir. Sebep sadece bu ol
saydı, Devlet memurlannın derece ve kademe 
terfilerini bir yıl erteleme teklifini getiren Hü
kümet böylece 1971 e nazaran personel gider
lerinde yeni bir artma olamıyacağına göre yeni 
vergi tasanlannı da birlikte getirmek lüzumu
nu hissetmezdi. Kaldı ki, Hükümet mevcut ver

gilerle gelirin bu yıl 7,ı5 milyar lira daha ar
tacağını defaatle beyan etmiştir. Sebep, Dev
letin her gün biraz daha pahalı bir Devlet ha
line gelmekte olmasıdır. Bunu önliyeoek tedbir
lerin ise, Hükümet tarafından alınmasını bekle
mek hakkımızdır. Hükümetler dar mânada Ha
zine menfaati ve kısa vadede Devlet gelirleri
ni arttırma zihniyetinden kurtulmalıdırlar. An
cak, Sayın Erim'in İkinci Hükümeti de bu 
zihniyette görünüm vermektedir. 

Bu tehlikeli gidişe Meclis olarak elkoymak 
ve çözüm yollan aramak yegâne tedbir gibi 
görünüyor. Bu bakımdan genel görüşme açıl
masında fayda olacağı mütalâasındayız. An
cak, tasvibetmediğimiz ve memleket ekonomi
sini daha büyük çıkmazlara sürükliyeoek ma
hiyette gördüğümüz yeni vergi tedbirleri Hü
kümet programında belirtilmiş ve Hükümet 
Programı da çok kısa bir süre önce Meclisimiz
de müzakere edilmişti. Bu müzakereler netice
si, önerge sahiplerinin de dâhil bulunduklan 
siyasi parti gruplannın oylan ve büyük bir ço
ğunlukla program tasvilbedilmişti. Bu sebeple 
yegâne tedbir olarak görünmekte olması dola-
yısiyle müsbet oy vereceğimiz önergeler sonu
cu genel görüşme açılırsa yurt ekonomisi bakı
mından büyük yararlar sağhyacak neticelere 
vanlaJbileceği hususunda fazla ümit beslemedi
ğimizi de belirtmek isterim. 

Yüce Meclise D. P. Grupu adına saygılar 
sunanm. (D. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Açık oylama sonucunu arz 
ediyorum: 

Nüfus kanunu tasansmın açık oylamasına 
94 sayın milletvekili katılmış; 91 kabul, 1 ret, 
2 çekinser oy çıkmıştır. Yeterli sayı sağlana
mamıştır, tekrar açık oylannıza arz edilecek
tir. 

Genel Kurulumuzda çoğunluğun kalmadığı 
ve çalışma süresinin de bitmesine az bir zaman 
bulunduğu cihetle 14 Ocak 1972 Cuma günü 
saat 15,00 te toplanmak üzere Birleşimi kapa
tıyorum. 

Kapanma Saati : 18,25 
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ISOEULAR VE CEVAPIiAB 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Manisa Milletvekili Hilmi Okçu'nun, Sa
lihli Valeks Fabrikasının mevcut durumuna dair 
soru önergesi, ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mesut Erez'in yazılı cevabı (7/598) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıda arz edeceğim hususların yazılı ola
rak TJcaret ve Sanayi Bakanınca cevaplandırıl
masını dilerim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Okçu 

Manisa Milletvekili 

Türkiye'de Karma İktisadi Teşebbüsleri 10 
seneden bu yana muhtelif kanunlara mevzu 
teşkil etmiş ise de, karma teşebbüste hisseleri 
birbirine yakın kuruluşlar 440 sayılı Kanunun 
6 ncı maddesi gereğince işleme tabi olmadığı ka
naatini taşıyorum. 

1. Salihli Valeks Fabrikası karma bir ikti
sadi teşebbüsüdür. 23 sayılı Kanundan bu yana 
şirket statüsüne veya yönetim kurulu şeklinde 
mi idare edilmektedir? Halen mevcut idare t|ar-
zı yukarda bahsettiğim Kanunun 6 ncı maddesi
ne uymakta mıdır? 

2. Mezkûr madde iktisadi Devlet Teşekkü
lü haline getirilir dediğine göre âmir hüküm mu
vacehesinde bu formalite tamamlanarak kanun 
hükmü yerine getirilecek müdir? 

3. 1961 -senesinde muhasebe kayıtlarına gö
re mezkûr kuruluş zarar etmez iken devir de 
böyle olduğu halde o tarihten bu yana zarar 
etmiş olmasına göre bunun mesulleri Mimlerdir? 

4. Fiilen serbest teşebbüsün hisseleri kamu-
laştınldığı, buna mukabil serbest teşebbüsün pa
raları verilmediğine göre ortada kamu menfa
ati gibi hususlarda nazarı itibara almaksızın 
kanunsuz 'bir kamulaştırmanın hukuka uygun 
ölüp olmadığının, 

5. Bu şartlar altında mezkûr kuruluşun 
Sümerbankça satınalımp alınmıyacağının, cevap
landırılmasını. 

T. C. 27 .12 .1971 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Müsteşarlık Yazı İşleri Bürosu 

Sayı : 9/475 

Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : 10 . 6 . 1971 tarih, 7/598-3801/28475 
sayılı yazınız. 

Manisa Milletvekili Hilmi Okçu'nun Salihli 
Palamut ve Valeks Sanayii A. Ş. ile alakalı ya
zılı soru önergesi hakkında Bakanlığımız cevabı 
2 nüsha olarak ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygı ile arz ederim. 
Mesut Erez 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

Manisa Milletvekili Hilmi Okçu'nun yazılı soru 
önergesine Sanayi ve Teknoloji) Bakanlığı 

cevabıdır 

1. 3 .11 .1955 tarihinde 1 000 000 lira ser
maye ile kurulan şirkete Sümerbankm iştiraki 
26 000 lira olup, 28 . 3 . 1959 tarihlinde şirket 
sermayesi 7 000 000 liraya tezyddedilerek Sü
merbankm iştiraki 3 570 000 liraya çıkmıştır. 

Böylece şirketteki kamu hissesinin % 51 nis-
betine yükselmesi, 440 sayılı Kanunun yürürlüğe 
girmesinden evvel olduğundan, mezkûr kanunun 
6 ncı maddesine tâbi tutulmamıştır. 

440 sayılı Kanunun geçici 5 ncı maddesinin 
4 ncü fıkrasındaki «3460 ve 23 sayılı kanunlara 
tabii olup da bu kanunun şümulüne girmiyen 
Kamu iktisadi Teşebbüsleri ve kurumları kuru
luş ve işleyişlerini düzenliyecek kanunlar yürür
lüğe girinceye kadar 23 sayılı Kanuna göre ku -
rulan organlar tarafından yönetilir» hükmüne 
binaen şirket 23 sayılı Kanun esasları dâhilin
de Müdürler Kurulu tarafından idare edilmek
tedir. 

2. 440 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi âmir 
hükmünde kuruluş iktisadi Devlet Teşekkülü ha
line getirilmesi öngörülmekle beraber, Salihli 
Palamut ve Valeks Sanayii A. Ş. nin kapasitesi, 
sermaye ve iştigal konusu itibariyle müstakil bir 
İktisadi Devlet Teşekkülü olacak bir nitelikte 
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bulunmadığından şirketteki özel şahıslara ait 
hissenin Sümerbank tarafından devir alınması 
için 1963 yılından itibaren çalışmalara başlan
mıştır. 

Maliye, Sanayi ve Ticaret bakanlıkları ile 
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu ve Sü
merbank temsilcileri arasında bu konuda tanzim 
olunan 28 . 5 . 1971 tarihli protokolda özel şa
hıslara ait hisselerin Sümerbanka devri husu
sunda mutabakata varılmış ise de hisse senetle
rinin hangi değer üzerinden alınacağında anlaş
ma vuku bulmadığından keyfiyetin Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafın
dan halline karar verilmiştir. 

Bilâhara Başbakanlığa gönderilen 1.11.1971 
tarih 13/41-58-958 sayılı bir yazı ile şirketteki 
3 430 000 Tl. lık özel şahıslara ait hisselerin no
minal değeninin % 70 üzerinden Sümerbank ta
rafından alınması için kararname çıkarılması 
hususu teklif edilmiştir. 

3. Şirket 3 . 11 . 1955 tarihinde kurulmuş 
olup, fabrika 20 . 12 .1961 tarihinde esas işlet
meye başlamıştır. Mezkûr tarihler arasında şir
ket kuruluş halinde olduğundan zarar bahi> 
konusu olmayıp, masraflar kuruluş masrafları 
hesabına dâhil edilmiştir. 

Şirketıin devamlı zarar etmesinin sebebi ise 
hammadde temin edilememesi ve bu nedenle 
tam kapasite ile çalışmaması neticesi maliyetin 
yüksekliği, ucuz suni tanenli maddelerin mevcu
diyeti karşısında satış imkânsızlığı, sermaye ki
fayetsizliği dolayısiyle de sağlanan kredilere 
ödenen yüksek faizlerden ileri gelmektedir. 

4. Şahıs ve serbest teşebbüs hisselerinin ka
mulaştırılması söz konusu değildir. 

5. Salihli Palamut ve Valeks Sanayii A. Ş. 
özel şahıslara ait hissesinin Sümerbank tarafın
dan satınalınması şekli yukarda 2 nci maddede 
belir ̂ ilmıiştir. 

2. — Çanakkale Milletvekili Mustafa Çalık-
oğlu'nun, Çanakkale Valeks Fabrikasında stok 
edilen çimentoya dair soru öntrgesi ve Başbakan 
Nihat Erim'in yazılı cevabı (7/633) 

1 . 1 . 1971 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Başbakan 
tarafından cevaplandırılmasının teminini saygı 
ile rica ederim. 

Mustafa Çalıkoğlu 
Çanakkale Milletvekili 

I 1969 yılı seçimlerinden önce Çanakkale Va
leks Fabrikasına tonlarca çimento stok edilmiş
tir. Bu çimentolar seçimde köy ve kasabalara 
bâzı partizan kişiler eliyle dağıtılmıştır. Geri 
kalan çimentolar da seçimden sonra torbası bir 
ilâ üç lira arasında satılmak istendiğinde, taş-
laştığı için satılamadığı söylenmektedir. 

1. Bu çimentolar hangi Bakanlığa aittir? 
2. Kaç ton ve kaç bin torba çimento stok 

edilmiştir? Tutarı nedir? 
3. Stok edilme gayesi nedir? 
4. Kimlerin emriyle, ne maksatla, hangi 

köylere kaçar torba verilmiştir? 
5. Seçimden sonra bir ilâ üç lira arasında 

kimlere, ne miktarda çimento verilmiştir. 
6. Kaç torba çimento taşlaşmıştır ve bun

lar hakkında ne işlem yapılmıştır. 
7. Bu çimentoların taşlaşmasından ve gaye 

dışı sarfından dolayı kimler hakkında, ne gibi 
işlem yapılmıştır. 

T. C. 
Başbakanlık 17 . 12 . 1971 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 77-130/14887 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 6 . 7 . 1971 tarih ve 7/633-3987/29872 

sayılı yazınız. 

Çanakkale Milletvekili Mustafa Çahkoğlu'-
nun, Çanakkale Valeks Fabrikasında stok edilen 
çimentoya ilişkin 1 . 7 . 1971 tarihli yazılı soru 
önergesinin cevabı üç nüsha olarak eklice sunul
muştur. 

Saygıyla arz ederim. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

Başbakan 

Çanakkale Milletvekili Mustafa Çalıkoğlu 'nun, 
Çanakkale Valeks Fabrikasında stok edilen çi
mentoya ilişkin 1 . 7 . 1971 tarihli yazılı soru 

önergesinin cevabıdır. 

1969 yılında Balıkesir Valiliğinin, ilin 
kamu sektörü ve halk ihtiyacı olarak 28 000 
ton/yıl şeklindeki talebi üzerine Umumi Mağa
zalar T. A. Ş. tarafından 12 000 ton çimento it
hal programına alınarak 19.4.1969 - 15.8.1069 
tarihleri arasında muhtelif gemilerle 12 506 200 

I ton Çanakkale limanına getirilmiştir. 
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Önergede yer alan stok çimentolar yukarda 
belirtilen ithal çimentolardan "bir kısmı olup her 
hangi bir bakanlığa aidiyeti söz konusu değil
dir. 

Çanakkale limanına getirilen 12 506 200 ton 
çfıımıemtodıan 8 276 450 itamı gemii sıapanunnıdlan sa
tılabilmiş, son gelen iki gemi hamulesinden tah
liye sırasında 4 229 750 ton çimento alıcı bula
maması nedeniyle sonradan depodan satışı ya
pılmak üzere valiliğin aracılığı ile ücretsiz ola
rak Çanakkale Sümerbank Valeks Fabrikasına 
depo edilmiştir. Bu çimentoların fiyatı 190 
ton/Tl. dır. 

Yukarda belirtildiği üzere, gemi boşaltılması 
sırasında satılamıyan çimentonun depodan sa
tışının sağlanması gayesiyle söz konusu depola
ma yapılmıştır. 

Depolanan çimentolardan 2 044 tonu Umumi 
Mağazalar T. A. Ş. tarafından peyderpey satıl

mış, depoda kalan ve tamamen taşlaşmaya yüz 
tutan ve içinde ancak 800 - 900 tonu önemsiz 
yerlerde kullanılabilecek 2 185 750 ton çimen
tonun tamamı, Çanakkale Bayındırlık Müdürü
nün de müşahit olarak imzaladığı protokolle 
Çanakkale tüccarlarından İrfan Aras'a 100 000 
Tl. karşılığı satılmıştır. Tüccar İrfan Aras'a 
devredilen kısmın dışında kalan 2 044 ton çi
mentonun Umumi Mağazalar T. A. Ş. tarafın
dan kimlere satıldığı ilişik çizelgelerde göste
rilmiştir. 

Adı geçen valilikçe yapılan incelemede, inşa
at demiri yokluğu nedeniyle depolanan çimen
tonun satılamadığı için taşlaştığı ve bu duru
mun meydana gelmesinden kimsenin hata ve 
kusurunun bulunmadığı sonucuna varılmıştır. 

Prof. Dr. Nihat Erim 
Başbakan 

Çanakkale'de depolanan çimentolardan yapılan satışa ait listedir. 
Teslim edilen Banka maMnızunun 

Firma ismi 

Radar Komutanlığı 
îlyas Kaya 
Devlet Hastanesi 
Talip Göçmen 
Necippaşa Camii 

» » 
» » 

Muammer Bilgin 
» » 

Rifat Heri 
Ahmet Cansız 
Ahmet Sağlam 
Tahir G-ürel 

Devlet Hastanesi 
YSE Müdürlüğü 
Hasan Türbanlı 
Mehmet Kızılkeçeli 
Yapıldak Köyü îh'tiyar Heyeti 
YSE Müdürlüğü 

ton 

23 
10 
50 
10 
5 

17 
5 

25 
25 
80 
18 
20 
30 

120 
465 

10 
5 
8 

150 

1 070 

3 
9 

15 
8 

10 
6 
5 

21 
25 
27 
25 
25 
10 
(12 

Tarihi 

.10. 1969 

.10. 1969 

.10. 1969 

. 1 1 . 1969 

. 11. 1969 

. 1 1 . 1969 

. 11. 1969 

. 1 1 . 1969 

.12. 1969 

.12. 1969 

.12. 1969 

. 12. 1969 

.12. 1969 

No.su 

701991 
702030 
702063 
702226 
702248 
702221 
702194 
702338 
Vadeli 

»' 
» 
» 
» 

Tutarı 

4 600 
2 100 

30 000 
2 000 
1 000 
3 400 
1 000 
5 000 
§ 000 

116 000 
3 000 
4 000 
6 300 

İş Bankası 
» 
» 
» 
>» 
» 
» 
» 

Tl. bono 
» 
» 
» 

bonosu 
. 11 . 1969 tarihinde 2559/845 sayılı yazımız 

ekinde gönderilmiştir.) 
tanzim edilmişti r. 

Faturası 

Bedeli bilâhara ödenecektir. 
Bedeli bilâJbara ödenecektir. 
Bedeli bilâhara ödenecektir. 
Bedeli Şubeye yatırılmıştır. 
Bedeli Şubeye yatırılmıştır. 
Bedeli henüz tahsil edilmemiştir. 

makamlarınca 
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İlişik : 8 banka makbuzu, 4 adet bono. 

Çanakkale'de depolanan (çimentolardan yapılan satışa ait listedir. 
Teslim edilen Banka makbuzunun 

Firma ismi 

Selçuk Karasuil 

Muzaffer Bilgin 
Cevat Yaltırak Devlet Hastanesi 

Süleyman Suda 

Rafet Bilici 
Abdürrahim Yazan 
Belediye Başkanlığı 

ton 

370 

50 
50 

30 

90 
20 % 
89.900 

708.900 

Tarihi No. su Tutarı 

1 . 6 . 1970 Vadeli 38 00O 
15 . 6 . 1970 > 38 000 
20 . 6 . 1970 » 10 000 
1 000 Tl. Şubeye yatırıldı. Dekontu 5.5.1970 te 
gönderildi. Bakiyesini ayrıca gönderecek. 
7 . 4 . 1970 tarihli 602/149 sayılı yazımıza ekli 
6 000 liralık banka makbuzuna karşılık. 
Bedeli bilâhara ıgftnderîlecektir. 
Bedeli biMibara igönderîleoektir. 
Bedeli büâbara ıgönderîleoektir. 

ÎKşik : 8 fatura sureti, 3 bono tam pullu 
NOT : Selçuk Karasuil'in 30 tonluk faturası 7.4. 1970 tarih ve 602/149 sayılı yazımız ekin

de gönderilmiştir. 

Çanakkale'de depolanan çimentolardan yapılan satışa ait listedir. 
Teslim edilen Banka makbuzunun 

Firma ismi 

YS Müdürlüğü 
Devlet Hastanesi 
Selçuk Karasuil 
Belediye Başkanlığı 

Recep özsoy 
Muzaffer Bilgin 

ton 

55 
65 
30 
48.800 
26.300 

10 
30 

265.100 

Tarihi No. 'su Tutarı 

Bedeli bilâhara yatırılacaktır. 
Bedeli bilâhara yatırılacaktır. 
Bedeli bilâhara yatırılacaktır. 
T. İş. Ban. 25 . 3 . 1970, 700571 9.477.90 
Gn. Müdürlüğünün 20 . 3 . 197İ tarih ve 1018/86 
sayılı yazısı. 
30 . 4 . 1971 Vadeli 2 000 Tl. bono 
10 . 5 . 1970 » 6 000 » 

Süleyman Suda Yüz ton alacaktır, henüz teBİimata başlamamakla beraber bankaya 4.4.1970 
tarih 7701637 sayılı makbuzla 6 000 lira yatırmıştır. 

İlişik : îki bono (Muammer Bilgin ve Recep özsoy'a ait) tam puülu iki banka makbuzu 
(9 477.00 ve 800 liralık) yedî fatura sureti. 

NOT : Belediye çimento bedelinden pul parası kesmektedir. 
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5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Mersin Gübre Fabrikasının 1 Ağustos 1971 ta
rihinde açılmamasının sebeplerine dair soru öner
gesi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mesut Erez'
in yazılı cevabı (7/662) 

Ankara; 4 . 8.1971 

MİLLET MECLİSİ YÜKSEK BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Sanayi ve Ticaret Baka
nı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
rica ederim. 

Reşit Ülker 
İstanbul Milletvekili 

Soru : 
Sayın Başbakan Yardımcısı Karaosmanoğlu 

bir süre önce verdiği bir demeçte Türkiye'ye yıl
da 20 milyon dolar (300 milyon Tl.) civarında 
döviz tasarrufu sağlıyacak olan ve normal ola
rak Haziran 1970 te açılması gerekirken geciken 
Mersin Gübre Fabrikasının 1 Ağustos 1971 de 
açılacağını bildirmişlerdi. 

Kuruluşta Azot Sanayii A. Ş. nin % 40 his
sesi vardır. % 40 hisse de yabancı firmalara ait
tir. 

Ortada, Ortak Kuveyt Firmasının 36 dolar
dan vermek istediği ilk madde Amonyağı, yap
mayı tasarladığı Amonyak Fabrikasını bitireme-
miş olması nedeniyle tonu 42 dolardan satmaya 
kalkıştığı, bu yüzden birtakım olaylar cereyan 
ettiği bundan dolayı da Mersin Gübre Fabrika
sının faaliyete geçmesinin geciktirilmesi suretiy
le zaman kazanılmak ve dedikodulardan kurtul
mak istendiği söylenmektedir. 

Mersin Gübre Fabrikasının yılda 250 bin ton 
civarında Amonyağa ihtiyacı olduğu da bilin
mektedir. 

Mersin Gübre Fabrikasının resmî demeçlere 
rağmen 1 Ağustosta açılmamasının gerçek se
bepleri nelerdir? 

Gecikmeye sebebolan sorumlular var mıdır? 
Fabrikanın kaç yıl sonra açılacağını ummakta
sınız? Bu gecikmenin karşılığı olarak milyarla 
döviz kaybına uğrayacağımız iddiası doğru mu
dur? 

T. C. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 8.1.1972 
Müsteşarlık Yazı İşleri Bürosu 

Sayı : 9/14, 7/662 

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : Tarihsiz, 4176/31686 sayılı yazınız. 
istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Akdeniz 

Gübre Sanayii A. Ş. ile alâkalı yazılı soru öner
gesi hakkında, Azot Sanayii T. A. Ş. nden alı
nan bilgilere dayanılarak hazırlanan Bakanlığı
mız cevabı 2 nüsha olarak ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygı ile arz ederim. 
Mesut Erez 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

iafcamlbul Mffld&vekülii Reşit Ülker'im Akdemiz 
Gübre iSanıaytfli A. Ş. iıle lilgüi ®oru ömteırıgeslimfc 

ISamayi ve Teknoloji BaJkanOıığınıım cevabı 
1, Akdeniz Gülbre Sanayıil' A. Ş. Azot Sa*. 

Bayii T. A. Ş. Pıötjrodh&Mioal İndıuistaıiıes Oonm 
of Kuwadit ve Türkiye tş ©arnikası ajnasmnda 
14 E'ylül 1967 tarihlinde iJımaa edllmliig 'butaam 
Kuruicullar lamamulkaıvelesiimıe uygum olarak ku
rulmuş Ibiır 'anonim şMseittûr. Kurucular ımuJka-
velesimim 10 mou miaddıesiind© Haildoır Tfopsoe Fıilr-
mıasımım müşavü/r - m/üJhemıdMilk fünması olarak 
seipjüeıaeği öngörülmüştür. 

IBumum üzerilnıe Haldior Topisoie Finmıasa. Mer
sin ıSumii Gülbre tiösMıeıriınân fiızifbiilibe çalışma
larınla toşjllamiş ve 1968 Şujbat ayımda flziMiiıtıe 
çalaijimıalamnı belnfcmlilşıtlijr. 

ıBallıdor Topisoe Fiırmiası fizlilbfflbe naıpoıruınıa 
îfoir termüm programı dMmmikştfilr. Eldie (haıçjbiir 
avam prtojıe ibulumimıadıığı içlim,, 

— Proje yapıım unlüdidetü 
— imışiaıalt yapım mnüddeıti 
— 6 ayrı ünDte ve yardımla teslislerde, ya

bancı muaınlelketlerdıen getiirtliilerielk mnomıt© edale-
cek olan mualkima ve tieçhüzatın iım/aülâlt «ntüd-
dlötleri, bu termim programımda gerçeğe uygum 
bir ışısIMiMie lalksiatıtliır'IİIIeıınıamliış.tiiır.. 'Şöyle M; 

ıa) AmaSıstöilhsaıl ünlütaleıri taıtibilkat prüjelle-
rMm yapılan süresi mıulkaveüleilerıde 9 ay olia-
raJk ömıgörülıdüğü halde bu müddet fiızMiıte 
raporumda hiç miaaan diklkate 'alajEdmıaımiŞifeıır. 

ib) Am/aüıs'tteall ümd'fce maikünıa vıe teiçlhiızat-
lanmn Avrupa'da nyulhteiLüf fÜirmıaHardia tonllâit 
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müddetleri fdlZilbÜiıbe riapiörunda 12 <ay lolıarak 
konmuştur. Halbuki fizilbilite raporunun ha
zırlanmasından sonra yapılan ilhalelerdie, !bu 
imialat ımiüddetlerıinin, 16 ay olduğu (gömülmüş
tür. 

ic) Malzeme ve teçihizatm gümrüklerden 
çelkilmesli ilçdm fiizilblifce raporuna biır müddet 
IkoıımıaraMiitıır. Halbuki yabancı ülkelerden 
g>elem ımialzemıe ve teçfoüzatın gümrüklerden çje-
kilmiösiindâ 'binçiofk güçlüklerle ikarlaşılmıış ve 
analların gümrüklerden ıçekilmsesi 2 - 4 ay gibi 
uızun müddetlerde tamialaınaibitai$tliır. 

d) Gerek ünite inşaat işlerli v© gerekse 
palketlemıe - depolama l̂ eısîiisrLeTüııı'iJii5 'iinşaM âşle-
atâniün yapıllimıası ıfMlbfiüiıte raporunda 18 ay 
olarak öaılglöriiimıüjştiüır. Anoalk [inşaat dişlerinde 
(kullanılacak tarçıellllk ıvie profil deimiilrleıriinlkı Keu-
tfaJbük'ten teımilninde 6 aya ulaşan gecikmişler 
olmıulş ve bu gıedilkmıöleır de fizllbililte raporcunda 
nazarı dikkate >alıınmaınıı$tıır. Büliaıdıiğli gibi ge
rek inşaat deımlMerli ve gerekse priotfül demSır-
leılilnin feömünd Karalbük Demlir ve Oelilk Fıalbri-
Ikallamnun imalâtmıa (bağlı butomıaMa ildi. 

2. 'Görüldüğü iğilbi Mblilite raporu termllıı 
programında, proje hazırlamıa müddeti, inşaat 
işleri yapımı ımiddöti, mıaikina ve teçlbizıat fonla! 
müddetleri, gıeô elk ve normal ölçüler içlinde tu-
tulmıa/mıııştır. Alyrıoa mıeimleketi/mtod® büyük 
ımilktardalki İnşaat demiri ve prtotfiil temliı-
mlindelki güçlükler ile malzeme ve teçlhi-
mtm ıgüınrülklerden çelkilmesiinde güçlüklerde 
yıine ayrı gebüdıe fizibilite raporunda hiç na
zarı dikkate lalınlmiamaşltır. 

(Bu sebepledir ki, teslistin işletmeye almnmıa-
ısında Ibir ısenelifk bir geciilkmıe mıeydana gıelmliş 
ığibi görülmüştür. 

IBununla beraber f.albrikaların iınlşıaat vle 
montaj iişlerlmliın yavaşlamasını ve dolayıısiyle 
gecikmesini eiMliyen ibeli başlı ıselbepler §|öyle 
Ihulâsa edilöbilir : 

ıa) '933 sayılı Kanunun iptali neticesinde 
ıgelilştirme ve teşıvlilk flonundan dlsftiifıade imkâ
nımın kalkması nedenliyle ortaya çılkam fi
nansman temlinindelki gülçlük, 

Ib) PİC'nlin 'iş ve lorlganiiaaisyom ilişiklerini 
etklilyen ve zaman zaman had sıaflhıalar göste
ren liihfâlâıfllar doğurulcu flş tutumları, 

)c) ı'FizMlite raporunda 396 ımiilyıon lira 
olarak 'düşük teslbit edilmliş bnlünan yatırım
larda üiizilik yönden artışların husule gelmesi 

vle dolaylsiiyle mieydana gielen keiglüf artişlaırınıııı 
gerektirdiği ek flinamısaıuanııın tanaıfllaroa ortak-
Ms, lanlâ onasaaııda Ibeliııitllldiği gıelküjlide karşı^ 
lanmıaaı Jıusıısuında PİC nin gösterdliği ilgisiz
lik,, 

Miarsıim Suni Grülbre falbrlikaJlanmn gençıelkıcji 
Ibir anliayış iülıe ırevülae ledlühnûş (bulunıaoı teırmllaij 
prlqgıramjıınia gtöıre : 

— Kıalıdiiyuını Almionyüm Nitrat ünüfeesanin 
Ağustos (1971) içünde, 

— Dilaımıomyum fostfalt ünitıesljnlin ilse Ooak 
'1972 İlcinde işleıtlmeyie !alınaoaği! 'teslbüt ediükniştii". 

f)' PaJbriüaalarMi Teimlmuz 1971 stonu itiba-
rliyle ımontıaj ve igûötumeyıe lalınma duruımları aşia-
ğıdalki ıgıitbliıdliır. 

Yıardumcı tes'Meir : 
1. ISu iselHe ıhatt ve kuyuları. 
4şlelbms(ye atamıılşitair ve çalıımaktadır. 
2. Enerji nakil ıbıaittta.. 
İşlötimieye ıalmmi!§tır vle çallşmualkbadır. 
3. Elelktrliık enerji dağıtım öüstıeımıi : 
âşlötmeye aJhınımıişıtır ve çabt|mafktadır. 
4. ıSloğulbma suyu slisıtı&mii ve pompaları : 
İşlletoeye lalınmıişitar Ve çaüşmuaktıaidır. 
5. ISu tasifiye telisleri :• 
tşlelbmlsys ıalınmü]§ltir ve Cjalıi|miakfadır. 
6. T'üjr'biiın jcmıeınaıtlöır grupu :; 
Mcaıltajı tamamlanmış olup E^Dül <1971) 

feaj-mda LişLİsllirnıeye lalını-dı. 
7. 'Bulbar kazanllıarı : 
İşlötmlEya alaunmışltaır ve çalişsmlalktadiür. 

8. 'Salhıa (boru sistemli : 
ftşlıe'tmeye Ihıaızıırdır. 
9. Yanlgım ömleanıe tasiısled :< 
[tşlletımıeye ailınmaı̂ tır ve çatoşımalktıadîur. 
110. İçimle suyu ısilstetmi lişlıabmleye almımıtltiir 

ve çalmşmıaJktadır. 
11. K'iımyevi (kanalizasyon ıslistetm'i : 
İşllefınsye ıalknmıi|tır vfö çalışımalkbadur. 
!12, iAmonyiak ıdepolalma testislerli : 
Üşleltımeye toaımır durumdadur ve aJmlonyağımı 

gelmiesM beklıemektieıdlir. 
\g) İmalât üniteleri : 
'1. Mlilttrliit laslilt ünSfbeaii : 
IşOlelttneyie hıaızaır dlıruımda amlotnyağıoı gd-

ımıeölııö bekleîmıelklbö'dir, 
2. Kalsiyum lalmonyulm nitrait üniilteısi : 
İşletmeye hazır durumda amonyağın gel

mesini ibeklemıelktedir. 
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d. Netice 
iKaJMjyuim Anfionym Nitrat gübre üniiıtesinliin 

fişletmeye »alıınmıası amonyağın süratle sipa
rişe bağlamması ve ıgetMlmesline bağfkdıır. 

Petooheımiioal Inıdm^tries Ooınupany Of Ku-
wai!t (PtC) üe Azot Sanayii T. A. Ş. arasında 
akdedilmiş bulunan mukaveleye göre Kuveyt 
35 illâ 38 $ amonyağı vermıeyüı taahhüdelt-
tiği halde Süveyş Kanalının kapalı olduğunu 
ileri sürerek 'bu füyafcla amonyak verimli^ 
değini beyan etlmlilşit'iır. Oysaki, Şirketin kuru
luşu ve amonyak anUaşmıasımn aıkdü surasınıdia 
Süveyş Kaınab zaten kapıalı idi. Yukarıda 
arz ve izah edildiği gaibi Sayın Karaosmianoğ-
lunum beyan etöiği talihte fabrikanın işet
meye 'ataması ve Kalsiyum Amonyum Nitrat 
gülbre istahsali mlülmkün bulunanıaJMıa beraber 
sırf Kuıvieytt ortağtmuzın bidayette taalhhüdatiti-
ği amıonyağı temlin etmek vecliIbıasM yarünı» ge-
türmieai ve diğer kaynaklardan dıa lüızulmilu 
amıoniyağm derhal temlin edilmeısIMn imkânsız
lığı dolayısülyle fabrika balen işletme faaliye
tinle bafhyamıamışltır. Ancak, Azot iSanayl 
T. A. Ş. Amonyalk temllini husuısunda önetmffli 
ç/ahışmıajlar ya^maştır. Netlicede sdparlllş edilen 
45 000 ton amonyaktan 40 000 tonu temin 
edilmiş 5 000 tonu da getirtilmek üzeredir. 
Kararname ille taalbâJt olunan fiyattan fazla ödeı-
neoek amonyak bedel PtC firmasına aJiıdüflla-
oaktaır. Fabrİfcanım yıfllak tam kapasiltıesi esas 
alınarak bilr yılılk lisitiflbsal kaybımın dolar cin
sinden değeri 29 000 000 $ ollacaktır. 

Talbidir ki, istiltosailde butaruillsa idi 1971 
yıEtada ithal edlen yaklaşık 52 000 000 $ lık 
gübre ithalâtı 29 000 000 $ daha az olacaktı 
Ancak bu gübrelerin İstihsali balkımandan ge
rekli anahammadde ithal değeri, nakliye mas
rafı işletme malzemesi! ithal değeri v. s. için 
ödenecek döviz nazara alınarak fabrtikanın 
çahışmamıasa haflliınde uğranacak döviz kaybı 
20 000 000 $ civarında bulunacaktır, 

fabrikanın Ocak 1972 de çahıştaaya başto-
yacağı talhmün ediHmekbödiir. 

4. — İçel Milletvekili Celâl Kargilı'nın, hayati 
pahalılığının artış nedenlerine ve bu artışı önle
mek maksadiyle «Devlet satış ve alış pazarları» 
kurulup kulumıyacağına dair soru önergesi, ve 
Başbakan Nihat Erim'in yazılı cevabı (7/669) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve tek
lif ederim. 12 . 8 . 1971 

Celâl Kargıh 
İçel Milletvekili 

Birbirini takiben alınmış ve alınmakta olan 
hatalı siyasal ve ekonomik kararlar neticesi dar 
gelirli vatandaşın ateşten bir gömlek olarak sır
tına giydirilen hayat pahalılığı halkın asla ta
hammül edemiyeoeği bir seviyeye yükselmiş bu-
bulunmaktadır. Artık Türkiye'de milyonerler 
dahi hayat pahalılığından şikayetçidirler. 

Kapısında, üreticiden tüketiciye yazılı olan 
ve halka ucuz mal satacağı gerekçesiyle Dev
letten destek gören TARKO gibi kooperatifler 
bile, bugüne kadar hemen - hemen, halka, hiç
bir zaman en lüks manav ve bakkallarda görü
len fiyatlardan aşağıda mal satmamışlardır. Bu
gün örneğin, üreticinin kilosunu 50 kuruştan 
sattığı, sebze, ve meyvanın vatandaş kilosunu, 
bırakınız bakkal ve manav, TARKO ve GUVLA 
gibi mağazalardan dahi ortalama 250 kuruşla 
500 kuruş arasında saıtınalmaya mecbur kal
maktadır. 

Yabancı firmaların Türkiye'de imal ettiği 
bir otomobil vatandaşa 60 bin lira civarında sa
tılırken, bu firmaların İran ve İspanya gibi ül
kelerde imal ettikleri aynı tipteki otomobille
rin, o ülkelerde 25 bin Türk lirası civarında sa
tışa arz edildikleri söylenmektedir. O ülkeler
le, Türkiye arasındaki bu fiyat farklarının ne
denleri nelerdir? 

Baş döndürücü ve şaşırtıcı bir şekilde her 
gün yükselen bir oranda gelişmekte olan hayat 
pahalılığı, bugün topyekûn Türk halkını hızla 
bir sosyal patlamanın eşiğine itmektedir. Kısa 
bir müddet önce Polonya'da gıda maddeleri üze
rine konulan zamların Polonya halkını isyana 
sevk etmiş olması da, bizim bu konuda ders al
mamız lâzımgelen ciddî bir örnektir. 

Hayat pahalılığını derhal önlemek için 
«Devlet Satış ve Alış pazarlarının» kurulması 
kesin bir zaruret haline gelmiştir. Kurulacak 
bu pazarlar üreticiden, tüketiciye malı devret
mekte olan vurguncu komisyoncular ile vur
guncu aracılara son vereceği gibi hayat paha
lılığının düşmesinde de büyük rol oynıyaoak ve 
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fiyatların beMrl seviyede dondurulmasını Bağ
lıyacaktır. 

Bu nedenlerle, hayat pahalılığının önlenme
si için «Devlet Satış ve Alış Pazarları» kurmayı 
düşünmekte misiniz? Böyle kuruluşlar kurma
yı düşünmemekte iseniz, hayat pahalılığını en 
kısa zamanda önlemek için almayı düşündüğü* 
nüz tedbir ve çareler nelerdir, bunları açıklar 
tmısınıız? 

TARKO Kooperatifleri ile, buna benzer bâzı 
müesseselerde görülen fiyat yüksekliklerine se-
bebolan nedenler nelerdir? 

T. C. 
Başbakanlık 31.12.1971 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı: 77 - 66/15398 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 16 . 8 . 1971 tarih ve 7/669-4216/32086 
sayılı yazınız. 

İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, hayat pa
halılığının artış nedenleri ve bu artışı önlemek 
maksadiyle «Devlet Satış ve Alış Pazarları» ku
rulup kurulmıyacağına ilişkin 12 . 8 . 1971 ta
rihli yazılı soru önergesinin cevabı iki nüsha 
olarak eklice sunulmuştur. 

Saygıyla arz ederim. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

Başbakan 

İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Hayat pahalı
lığının artış nedenlerine ilişkin 12 . 8 . 1971 ta

rihli yazılı soru önergesinin cevabıdır 

Memleketimizde satış fiyatları, 1580 sayılı 
Belediyeler Kanunu ve ilgili bakanlıklar ve Ba
kanlar Kurulu kararları ile tesbit edilmekte, bu
nun dışında kalan bütün fiyatlar tamamen ser
best piyasa şartlarına ve arz - talep durumuna 
göre teşekkül etmektedir. 

Fiyatlardaki yükselme eğilimini mümkün ol
duğu kadar bertaraf etmek gayesiyle, tüketici
lerin kendi aralarında, gerek tüketim koopera
tifleri kurmak suretiyle doğrudan doğruya eko
nomik mahiyette, gerekse mensuplarını ve men
supları yanında halk tüketim ve tüketici sorun
ları ile ilgili olarak aydınlatacak ve eği
tecek, bu sorunlara çözüm yollan arıyacak 
birlik kurmak suretiyle daha ziyade sosyal ma

hiyette teşkilâtlanması; öte yandan büyük yer
leşme merkezlerinde olmak üzere büyük mağa
zacılığın tesisi, gelişmenin teşviki ve desteklen
mesi hükümetimizce üzerinde önemle durulmak
ta olan hususlardır. 

Tüketicinin de teşkilâtlandırılması konusun
da uzun süreden beri devam eden yoğun çalış
malar yapılmaktadır. Ancak, bu çalışmalar sa
dece memurlar kademesinde revaç görmüş olup 
bugün pek çok resmî ve özel kuruluşlar perso
nelinin bu tüketici kooperatiflerine ortak olduk
ları bilinmektedir. 

1971 Ağustos ayı sonu itibariyle yurdumuz
da kurulmuş bulunan tüketici kooperatiflerinin 
sayısı 618 i bulmuş olup, bu rakam 10 senelik 
bir devre içinde % 300 lük bir artışı ifade et
mektedir. 

Ayrıca ticaret konusu olan mal ve hizmetle
rin en iyi ve en uygun şekilde tüketiciye inti
kalini sağlıyarak onu korumak, malların maliyet 
unsurları ve maliyet fiyatları, mal ve hizmetle
rin niteliklerini ve bunların ticaretine ilişkin 
usul ve esasların tesbitiyle iç piyasanın düzen
lenmesi konularını kapsıyan «Tüketicinin ko
runması için ticaret konusu mal ve hizmetlerle 
ilgili faaliyetlerin düzenlenmesi hakkında ka
nun tasarısı» 15 . 11 . 1971 tarihinde Millet 
Meclisi Başkanlığına sunulmuş bulunmaktadır. 

Devlet satış ve alış pazarları kurulması dü
şünülmektedir. önergede yer alan TARKO da 
bu amaçla kurulmuştur. Bu kuruluşun malların
da piyasaya nazaran görülen fiyat eşitliği ortak
larından temin ettiği mallarda olmayıp her şey
den önce ticaret ve rekabetin gerektirdiği diğer 
ihtiyaç maddelerinin mağazalarında bulundu
rulması zaruretinden doğmaktadır. 

Türkiye'de imal edilmekte olan otomobil sa
tış fiyatlarınm yüksekliği ise, otomobilin zaruri 
ihtiyaç maddesi kabul edilmemesi sebebiyle bü
yük ölçüde vergilendirilmiş olmasından ileri gel
mektedir. 10 Ağustos 1970 kararlarından sonra 
otomobillerden evvelce alınmakta olan vergilere 
ilâve olarak; Gider Vergisi, Taşıt Alım Vergisi 
ve bir kısım parçaları itibariyle İşletme Vergi
sine tabi olması otomobil satış fiyatlarını 15 000 
liradan fazla artırmış bulunmaktadır. 

Prof. Dr. Nihat Erim 
Başbakan 
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5. — Kayseri Milletvekili Mehmet Türkmen
oğlu'nun, biçer - döver, tohum ve gübre yeter
sizliğine dair soru önergesi, ve Tarım Bakanı 
Orhan Dikmen ile Ticaret Bakanı Naim Talu'-
nun yazılı cevapları (7/694) 

Millet Meclsli Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Tarım ve Sanayi 
ve Ticaret bakanları tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasına delâlet buyurulmasını derin . 
saygılarımla arz ederim. 

Mehmet Türkmenoğlu 
Kayseri Milletvekili 

1. İyi bir mahsûl yılı idrak etmemize rağ
men maalesef organizasyon noksanlığından do
layı ve geçen sene biçer - döver ithal edinmeme
sinden mütevellit mahsûllerin bir 'kısmı hasat 
edilemiyerek zayiyatlara sebebolmuştur. 

2. Tohum ve gübrenin ekim mevsiminden 
önce Devletçe temin edilerek çiftçiye erken da-
ğıtalmamasından dolayı ekim noksanlıkları ve 
verim düşüklüğü giımdiye kadar olan hâdiseler
dendir. 

Türkiye'de biçer - döver imâlatının artırıl
ması ve dışardan ithaline kolaylık gösterilmesi; 
tohum ve gübrenin ihtiyaç sahiplerine zamanın
da dağıtılması hakkında Bakanlığınız ne gibi 
tedbirler almıştır ve alacaktır 

T. C. 
Tarım Bakanlığı 22 . 9 . 1971 

Ziraat İş. Gn. Müdürlüğü 
698-78124 

Konu : Kayserüı Milletvekili Sa- I 
yın Mehmet Türkmenoğlu'nun 
soru önergesi hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 15 . 9 , 1971 gün Kanunlar Müdürlüğü, 

7/694-4359/33628 sayılı yazı. 

Biçer - döver, tohum ve gübre yetersizliğine 
dair Kayseri Milletvekili Sayın Mehmet Türk
menoğlu'nun yazılı soru önergesüne Tanm Ba
kanlığı yönünden hazırlanan cevabın İM nüsha 
olarak eklice sunulduğunu saygılarımla arz ede- \ 
rim. 

M. Orhan Dikmen 
Tanm Balamı 

Biçer - döver, tohum ve gübre yetersizliğine dair 
Kayseri Milletvekili Mehmet Türkmenoğlu tara
fından verilen yazılı soru önergesinin Tanm 

Bakanlığı yönünden cevabı 

1. Plânda öngörülen miktarda biçer - döver 
temlini üçün yeteri kadar döviz ayrılmaktadır. 
Yerli imâl edilen biçer - döverin memleketimiz
de yapılamıyan parçalan için ayrılmış olan dö
viz, montaj sanayii talimatına uygun olarak 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Bakanlığımızca 
müştereken dağıtılmaktadır. 

Yerli imalâtla fcarşılanamıyan biçer - döver 
miktarının temlini için, kotada bu maksatla ko
nulmuş olan döviz Bakanlığımızca her kota dev
resinde yayınlanan tebliğ esaslarına uygun ola
rak ithalâtçılara verilmek üzere Dıs Ekonomik 
İlişikler Bakanlığına mütalâa verilmektedir. 

Plânda 1971 yılı içün 400 olarak tesbit edil
miş olan biçer - döver ihtiyacının 213 adödi yerli 
imalâtla, 94 adedi 25 nci kotadan verilen tahsis
le, 20 adedi 26 ncı kotadan verilen tahsisle, 10 
adedi 1970 yılı İzmir Fuan kotasından karşı
lanmıştır. Yine 1970 yılında, ithalâtçı elinde bu
lunan 9 adet biçer - döverle beraber bunların 
toplamı 348 adettir. 

Aynca 1971 İzmir Fuan kotasından 13 adet 
biçer - döver için döviz verildiği gibi 2 adet çe
kilir biçer - dövere ilthâl müsaadesi verilmiştir. 
Bunlar da eklenince toplam 361 e yükselmekte
dir. 

Biçer - döver temini 1971 yılında evvelki yıl
lara n'isbetle az olmamış ancak mahsulün bu yıl 
bereketli olması ve yazın beklenmedik şekilde 
yağışlı, serin ve rutubetli geçmesi hasat makiina-
lannın iş verimini azaltmıştır. 

Memleketimizde biçer - döver imalâtına baş
lanılmıştır. İhtiyacın tamamı yerli imalâtla kar
şılanamadığı takdirde noksan olan nisbette it
halâta devam edilecektir. 

Yerli imalât miktar ve kalite bakımından 
memleketlin ihtiyacım karşılıyacak duruma gel
mediği sürece ithalâtın durdurulması söz konusu 
değildir. 

2. Türkiye'de yılda iki milyon ton tohum
luk ekilmektedir. Teknik olarak bu tohumluğun 
beş yılda bir sertifikalı tohumlukla değiştiril
mesi gerekli görülmektedir. 

Bu maksatla tohumluk üretim programlan 
400 bin ton üzerinden hazırlanmakta ve buna 
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göne gereken tedbirler alınmaktadır. Ancak 
çiftçüeriımiziiin maddi olanakları bu miktar to
humluğu almaya müsaidolmadığından üretilen 
tohumluklar peşin,, kredili ve 5254 sayılı Ka
nuna göre çjiftçilerliımize intikal ettirilmektedir. 
1963 yılından beri yapılan uygulamalara göre 
çiftçilerimizin kredili ve 5254 sayılı Kanuna 
göre aldıkları tohumluk bedellerinin pek az bir 
kısmını ödemiş olmaları (1970 yılında ödeme 
nisbeti % 9,6 dır) sebebiyle kredilemede bir 
tıkanıklık meydana gelmiş olduğundan 1970 yı
lında üretilmiş olan 201 000 ton tohumluktan 
70 000 tonu dağıtılamıyarak elde kalmıştır. 

îyli bir mahsûl idrak edilen 1971 yılında çift
çilerin borçlarım ödemeleri teşvik ©dlilmiş ve il
lerden alınan tohumluk talepleri aynen karşıla
narak tahsis emirleri 23 . 8 . 1971 tarihinde il
gili kuruluşlara gönderilmiştir. 

1971 yılında üretilen 160 000 ton buğday, 
16 000 ton arpa tohumluğuna mukabil fillerden 
alınan taleplere göre kredili 77 377 60O ton buğ
day 6 803 ton arpa ve 5254 sayılı Kanuna göre 
16 506 130 ton buğday, 1 114 064 ton arpa ih
tiyacı aynen karşılanmış ve bu tohumlukların 
biran önce üretim merkezlerinden celbiyle ekim 
mevsiminden evvel çiftçiye 'intikal ettirilmasi 
hususunda ilgili kuruluşlara talimat verilmiştir. 

3. Türkiye'de kullanılan kimyevi gübre her 
yıl önemlüı ölçüde artarak 2,5 milyon tona ulaş
mış bulunmaktadır. 1971 yılı uygulama prog
ramı 3 845 000 tondur. Üçüncü Beş Yıllık Kal
kınma Plânı sonunda 6 milyon tona ulaşması ön
görülmüştür. 

Kimyevi gübrelerin yurt içinde tedarik ve 
dağıtımı Devlet kuruluşu olan T. Zirai Donatım 
Kurumu ve Tarım Kredi Kooperatifleri Yardım
laşma Birliği ile T. Şeker Fabrikaları A. Ş. ince 
yapılmaktadır. Bu kuruluşların yanında bâzı 
çjjftçi teşekkülleri ve koopertifler gübre dağıtı
mında görev almaşlardır. 

Yıllık programlarda tüketimi öngörülen mik
tarların, yerli üretimle karşılanamıyan kısım it
hal yolu ile karşılanmaktadır. Yıllık gübre 
programlariyle illerin gübre tüketim hedefleri 
tesbit edilerek dağıtıcı kuruluşların ne miktar 
ve ne zaman bu illerde bulunduracağı gübre 
miktarı tesbit edilmektedir. 

Gerek ithalâttaki güçlüklere ve gerekse yerli 
gübre fabrikalarımızın daha henüz yeni imalâta 
geçmesi sebebiyle, zaman zaman kullanma prog

ramına uygun olarak tedarik edilmesinde güç
lük çekilmekte ve alınan tedbirlerle bu güçlük
ler imkânlar ölçüsünde giderilmekledir. 

önümüzdeki yıllarda gübre ihtiyacımızın ta
mamının yerli üretimle karşılanması öngörül
mektedir. Plân ve programa uygun olarak güb
relerin tedarik ve yurt sathında dağıtımında 
Devlet kuruluşları yanında diğer ilgili teşekkül
lere de görev verilmesi üzerinde önemle durul
maktadır. 

Züıraat işleri Genel Müdürü 
Nurettin Madran 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 30 . 12 . 1971 

iç Ticaret Genel Müdürlüğü 
Şube remzi ve No. 4 (140.2) 

Banka ve kredi 
20125 

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

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlü
ğü ibareli 15 . 9 .1971 gün ve 7/694, 4359/33268 
sayılı yazınız. 

Kayseri} Milletvekili Mehmet Türkmenoğlu'
nun biçer - döver yetersizliği, tohum ve gübre
nin ihtiyaç sahiplerine zamanında dağıtılması 
hakkındaki yazılı soru önergesinin Bakanlığımı-

, zı ilgilendiren kısmı hakkındaki cevaplar aşağı
ya çıkarılmıştır. 

Malûmları olduğu üzere, tohumluk ve gübre 
peşin ve kredili olarak çiftçilerimize intikal et
tirilmektedir. 

Vadeli satışlar T. C. Ziraat Bankası kredi
lerine konu teşkil ettiğinden, önerge bu nedenle 
adı geçen Banka Genel Müdürlüğüne de incelet
tirilmiştir. 

Mezkûr Bankadan alınan 20 . 10 . 1971 gün 
ve 313463/1168 sayılı yazıda; Kalkınma plânla
rının tarım üretimi için muayyen hedefler gös
terdiği bunların gerçekleşmesli! hususunda ilgili 
kuruluşlar yanında, bakanlarına da belirli veci
beler yüklediği, 

önceki yıllarda olduğu gibi, bankalarının 
plân hedeflerinin tahakkuku maksadiyle mevcut 
imkânlarım bu hedeflerin icabettirdfrği ziraat 
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kollarına ayırdığı, istihsal artışının önemli fak
törlerini teşkil ©den ihtiyaçların aynî kredi esas-
lıarınoa tevziini prensip âttihaz ettiği, bu bakım
dan, 'kısa vadeli kredilerin dağıtımında, suni 
gübreye, sertifikalı ve kontrollü tohumluğa ön
celik tanındığı ve bunların müstahsıla aynen in
tikal ettirildiği, 

Ayrıca, tohumlukların zamanında çiftçinin 
eline geçmesini sağlamak için bir taraftan Ta
rım Bakanlığına illerin tohumluk ihtiyacı bildi
rilirken, diğer taraftan bu ihtiyaçların istinad 
tiftiği köy ve mahallî ihtiyaç listelerinin birer 
suretinin Ziraat Teşkilâtınca, mahallî şubele
rine ve Tarım Kredi Kooperatiflerine verildiği, 
banka ve kooperatif yetkililerinin bu listelerde 
isimleri bulunan çiftlilerin kredi durumlarını 
en kısa zamanda tetkik ederek, kredili tohum
luk almalarında sakınca görülm&yenlere kredi 
verildiği, 

Keza, kimyevi gübre taleplerinin de derhal 
incelenerek hakiki ihtiyaca göre gerekli kredi
lerin açıldığı, 

Yine, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının 
öngördüğü, tarımda teknolojik gelişmelerin ge
rektirdiği makina ve ekipmanların intikalini 
sağlamak, ziîrai işletmeleri, uygun toprak işleme, 
ekim âlet ve makinaları ile teçhiz etmek maksa-
diyle, şubelerinin teçhiz kredileri plasmanlarının 
1971 yılında 100 milyon lira daha artırıldığı ve 
bu konuya cem^an 1 milyar lira plasman tahsis 
edilmiş olup bu konudaki' taleplerin derhal kar
şılanmakta olduğu, 

Bildirilmiştir. 
öte yandan, suni gübre sanayii memleketimi

zin kimya sanayii sektörü içinde büyük yer işgal 
eden ve hızla gelişen bir sanayi kolu olması ha
sebiyle yerli üretimi birkaç misline çıkaracak 
yeni tesisler, tevsiler ve projeler yanında itha
lâta da yer verilmektedir. Bu cümleden olmak 
üzere gübre tedarik ve tevziatı Tarım Bakan
lığının yönetiminde ilgili Bakanlık ve kuruluş
ların iştiraki ile yapılan toplantılarda planlan
makta ve programa bağlanmaktadır. Bu prog
ramlarda, plânlanan çeşitli tarım sahalarının ih
tiyacı olan gübre, talep miktarı olarak alınmak
tadır. Gübre fabrikalarımız gübreyi esasen da
ğıtıcı kuruluşlara aylara, bölgelere ve cinslere 
göre. programlanan şekilde vermekte olup ayrı
ca az miktarda gübreyi! fabrika civar çiftçileri

nin ihtiyacına cevap vermek üzere direkt sat
maktadır. 

Bunun dışında gübre dağıtımını Tarım Ba
kanlığı organize etmekle görevli ve yetkilidir. 

Kurulmakta olan sülfat asildi tesislerinin ge
cikmesi, Kütahya tevsii tesislerinin tam kapa
siteye erişememiş olması ve bu yıl tesislerde mey
dana gelen teknik arızalar, gübrenin Karayol
ları ile taşınması zorluğu yanında Devlet Demir
yolları imkânlarının darlığı gibi nedenlerle ba
zen lokal olarak gübre sıkıntısı görülebilmekte^ 
dir. 

Yıllık programlarda öngörülen tüketim he
deflerine göre tesbit edilen azotlu ve fosforlu 
gübrelerin yurt içinden temin edilemiyen kısmı 
ilthal edilmek, tedarik ve dağıtımda görev alan 
kuruluşlarca gerekli tedbirler alınmak suretiyle 
bahiiis konusu edilen güçlükler imkânlar ölçüsün
de giderilmektedir. 

Keyfiyet bilgilerine arz olunur. 
Naim Talû 

Ticaret Bakanı 

6.— Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nm, 
Güneş Matbaacılık A. §. nin satılacağı haberine 
ve son kâğıt zamlarına dair soru önergesi ve 
Başbakan Nihat Erinn'in yazılı cevabı (7/699) 

MİLLET MECLİSİ SAYIN BAŞKANLIĞINA 
Ankara 

Malûmumuz olduğu gibi, Türk umımmi efkâ
rının teşekkülünde en büyük hizmeti, gerek 
{kültürel gerek millî sahada ifa eden, gaızete ve 
mevkutelerim yeri Ibüyük ve eneımmdyeıtlijdir. 

Bu ıbaikımdan münfesih Demokrat Parti şah
siyeti man'eviyesinden Hazineye initükal eden 
Güneş Matbaacılık Anonim Şif ketlinin, satılaoa-
ğıana dair bâzı gazetelerde haberler çıkmakta
dır. 

Bu bakımdan metmleketimiziın ve milletimi
zin irfan ve kültürüne hizmeti vazife edinmesi 
lâznngeüen Hükümettin mezkûr hizmetleri ço
ğaltması ve yayması icabederken bunu yapmı-
yarak mezkûr maitlbaıayı satışa çıkarması hükü
metlerim hizmet aniayışlariyle ters düşmekte
dir. 

Bu sebeple aşağıdaki sorularımın Başbakan 
tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını 
arz ederim. Saygılarımla. 

Ahmet Buldanlı 
Muğla Milletvekili 
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1. 'Güneş Matlbaacıllak A. Ş. nin satışa çı
karıldığı ıdoğru mudur? Doğru ise bu Ikarann 
atamasına müessir mucip sebep nedir? 

2. Adı geçen matbaada kaç adet gazete, 
mecmua Ye sair mevkute basılmaktadır isim
leri ve trajları ile bildirilmesi. 

3. Bu şirkette Devlet hissesinin miktarı 
nedir? 

4. Şirketin (bugüne kadarki faaliyetlerinde 
zarar edilip edilmediği, kâr edilmişse hissedar» 
lana ödenen temettü miktarı nedir? 

i5. İçinde Kültür Bakanlığının bulunduğu 
bir Kabinemin gazete ve kitap basımımla engel 
olucu faaliyet İçerisine girmesini ıdoğru (bulu
yor musunuz? 

6. Mesuliyet deruhte ettiğimiz Hükümetiniz-
ce alınan bir karar üzerime kâğııda zam yapı
ldığı malûmunuzdur. Meclislerimizde ve mat
buatta büyük yankılar uyandıran bu zamımim, 
gerek gazete kâğıtlarında ve gerekse lokul def
ter ve kitaplarıma aksi büyük olmuştur. Fakir 
ve orta hali halkım gocuklarıma ders kitabı, ya
zı malzemesi, temininde güçlük çektikleri hal-
knrnzım bize kadar intikâl eden şikayetlerimden 
anlatılmaktadır. Bu Ibakımdan gazete kâğıdı 
ille ıdiğer her türlü kâğıda yapılanı zamların 
kaldırılıp kaldınüamıiyaoağımım HldMlmesâ. 
Kaldınlmayaoaksa Hükümeti bu kararı almaya 
sevk edem mucip sebebim bildirilmesini 

7. Kültür Bakamınım vâki bir beyanatımda 
kâğıt zamlarının bâzı gazete patronları tarafım
dan talebedildiği açıklanmıştı bu beyanım doğ
ru olup olmadığı ıdoğru ise gaaetetaimMm bü
yük malî zorluklara duçar eden bu kararım 
alımmasıma ömayak olanı gazete patronlarımın 
kim olduğunum bildMIımıeısi. 

T. 0. 
Başbakanlık 18 . 12 . 1971 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Başkanlığı 
Sayı : 77 - 77/14940 

Konu : Muğla Milletvekili Ah
met Buldanlı'nın yazılı soru 
önergesi. 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi : 17 . 9 . 1971 tarih ve 7/699-4375/33441 

saydı yazınız. 

Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Gü
neş Matbaacılık T.A.Q. nım satışa çıkarıla
cağı haberime ve som kâğıt zamlarıma ilişkim 
yazılı soru önergesinin cevabı üç nüsha olarak 
eklice sunulmuştur. 

Saygiyle arz ederim. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

Başbakan 

Muğla Milletvekili Ahmet Buldamîı'mım Gü
neş Matbacılık T. A. O. nın satışa çıkarılacağı 
haberine ve son kâğıt zamlarına ilişkin yazılı 

soru önergesinin cevabıdır. 

Güneş Matbaacılık T. A. O. nın tamamı değil 
yalnız Ankara Müdürlüğü elimdeki rotatif tesis
leri (gazetecilik ve klişecilik) ile İstanbul şube
si bina ve tesislerinin satışına aşağıdaki neden
lere dayanılarak, Ortaklık Genel Kurulunun 
30 . 9 . 1971 tarihinde yapılan fevkalâde top
lantısında karar verilmiştir. 

a.) Anılan Ortaklığın gazetecilik bölümü 
ilişik (1) sayılı çizelgede belirtildiği üzere, za
rar etmekte, diğer bölümlerden elde edilen kâr
la bu bölüm işletilmekte idi. 

b.) Ortaklığın 1500 adet hissesinden 1500 
adedi Hazineye intikal ettiğinden, iştirakli bir 
Devlet teşebbüsü halini alan bu ortaklık mat
baalarında çeşlitli eyilimli şahıs ve ortaklıklara 
ait gazetelerin basımı, Devletin bu konudaki 
tarafsızlığı yönünden sakıncalı görülmektedir. 

Ankara ve istanbul matbaalarında basılan 
gazete, mecmua ve sair yayımların adlan ve 
tirajları ilişik (2) sayılı çizelgede gösterilmiş
tir. 

1 560 000 Tl. sermayeli Güneş Matbaacılık 
T. A. O. nın her biri 1000 Tl. olan 1560 hissede 
H590 hissesi Hazineye aittir. 

Yine bir örneği ilişik (3) sayılı çizelgede belir
tildiği üzere adı geçen ortaklık 1960,1961,1962 
ve 1965 yıllarında zarar, 1960 tan 1970 yılına 
kadar gecem düğer yıllarda kâr etmişse de or
taklığım kuruluş tarihi olan 1949 yılımda başlı-
yan borçlarına, elde edilen kârların mahsubu 
yapılmış olduğundan ortaklara temettü ödene
memiştir. 

Memleketimizde kâğıt fiyatlarının artışı eko
nomik bir zorunluluğun sonucu olarak ortaya 
çıkmış bulunmaktadır. Kâğıt fiyatlarının artı
şı ile birlikte gazete, dergi ve kitap fiyatları
nın belirli bir ölçüde artması tabiîdir. Buna 
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rağmen geniş okuyucu kadrosuna sahibolan ve 
yayınlarını basan ile sürdüren gazete ve dergi
lerle kaliteli eserlerin tirajında hissedilir bir dü
şüş olmamıştır. Alman bilgilere göre, son kâğıt 
fiyatlarının artışından sonra ve geçen yıla 
oranla üç aylık basılan kitap sayısının muka
yesesi ilişik (4) sayılı çizelgede gösterilmiştir. 

Kâğıda yapılan zamların gerekçeleri aşağı
dadır. 

Beş Yıllık Kalkınma plânları, bugün malî 
portesi 2,1 milyara ulaşan Aksu, Dalaman ve 
Çaycuma projelerinin gerçekleşmesini kredi 
ile finanse edilmek üzere SEKA ya görev olarak 
vermiştir. 

(Bu projelerin kredi ile finanse edilmesi so
nucunda SEKA 1971 - 1985 yılları arasında 
943,4 milyon Tl. faiz ödemek zorunda kalmış
tır. Bu faizin SEKA ya yüklediği külfet 1971 
yılında 76,3 milyon Tl. 1972 yılında 121,2 mil
yon Tl. dır. Söz konusu 2,1 milyar Tl. borcun 
15 yılda ödenmesi gerekmektedir. 

Bununla beraber, Türk parasının dış kıy
metinin % 66,6 oranında düşürülmesi, akarya
kıta, elektriğe ve diğer temel mallara, faiz had
lerine zam yapılması ve finansman kanunlarının 
yürürlüğe girmesiyle Eylül 1970 i takibeden 
aylarda ham ve yardımcı madde ile yedek par
ça ve malzeme fiyatlarında genel olarak yük
selmeler meydana gelmiştir. Yine aynı dönem
de 1327 sayılı Personel Kanununun yürürlüğe 
girmesi personel giderlerini artırmıştır. 

Bu devre hazırlanmış SEKA nın 1971 yılı iş
letme bütçesinde gazete kâğıdının ticari mali
yeti (bobin) 3 290 Tl. ton, kraft kâğıdının ti
cari maliyeti 3 505 Tl. ton, diğer kâğıt ve kar
tonların ticari maliyeti ise 4 350 Tl. ton olarak 

hesaplanmıştır. Bu ticari maliyete faiz ödeme
lerinden isabet eden hisse dâhil değildir. 

15 Temmuz 1971 tarihini kovalıyan günler
de yapılan zamların SEKA ya yüklediği külfet 
160 milyon Tl. olarak hesaplanmıştır. Bu külfe
tin kâğıt maliyetlerinde meydana getirdiği 
munzam artaış : 

a) Gazete kâğıdında 615 Tl. ton, 
b) Kraft kâğıdında 750 Tl. ton, 
c) Diğer kâğıt ve kartonlarda 910 Tl. ton

dur. 
Bu suretle sön durumda kârsız ticari maiyet 

(SEKA nın ödiyeceği faiz ve komisyon hissesi 
hariç) 

a) Gazete kâğıdı (bffbin) 3 905 Tl. ton 
b) Kraft kâğıdı 4 2Ö5 Tl. ton, 
c) Diğer kâğıt ve karton (vasati) 5 260 Ttt. 

tona yükselmiştir. Bu durum muvacehesinde 
iSEKA zararını bertaraf etmek için mamûlleniaıe 
zam yapmak zorunluluğu doğmuştur. 

Gazete maliyetin önemli rol oynıyan gazete 
kâğıdı fiyatlarının tesbitinden önce duruma 
muttali olan gazete kâğıdı sahipleri, tarafsız
lığından şüphe edalmiyen İktisat Fakültesi do
çentlerinden Mustafa Alsan'ı konuyu tetMk et
mek üzere görevlendirmişlerdir. Doçent Musta
fa Alsan son zamdan önce Aksu tesisleri için 
yaptığı araştırmada müesses© bütçesinde yer 
alan 60 milyon Tl. yıllık zararın gerçeklere uy
gun olduğunu görmüş ve gazete kâğıdı fiyatla
rının 4 000 Tl. ton olarak tesbit edilmesi zorun
luluğunu önermiştir. Bu durumu gazete sahip
lerine açıklamış ve bâzı gazete sahipleri fiyat 
artışını anlayışla karşılamışlardır. 

Prof. Dr. Nihat Erim 
Başlbakan 
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LtK KONULUNDA KÂR VE ZARAR DURUMUNA İLİŞKİN TABLO 

durumu 

Ankara 
Tl. Zarar Tl. 

.426,31 

.878,42 

.429,15 

.998,69 

.409,33 

169.741,50 

İstanbul ve Ankara nıatbaalarının 
ayrı ayrı toplanı genel duranm 

İstanbul Ankara 
Kâr Tl. Zarar Tl. Kar Tl. Zarar Tl. 

65.588,10 
146.107,28 
228.696,85 
57.137,09 

333.547,51 

376.193,09 
844.787,28 
621.806,70 
208.216,67 

2.375,96 

92.080,19 
171.624,39 
562.086,97 
278.709,50 
14.816,96 

— 92,278,30 
— 482.062,98 
— 676.237,33 
— 875.482,39 

3.518,45 2.429.589,68 

560.919,0; 

(1) sayılı çizelge 
Şirketin yıl sonu 

itibariyle genel durumu 

Kâr Tl. Zarar Tl. 

— 284.112,90 
— 673.162,89 
- , 59.719,73 

70.492,83 — 
12.441,— — 

238.385,58 — 
710.759,83 — 
733.374,42 — 

1.209.029,90 — 
2.426.071,23 — 
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Güneş MaJtibaacılık T. A. O. nın Ankara ve is
tanbul matbaalarında halen tabedilen gazete, 
mıeomua ve diğer mevkutelerin adları ve trajlan 

(2) Sayılı çizelge 
(Ank.) .(Üst.) 

Gazetenin adı Traj Traj 

TasVir 
Akşam 
Gündem 
Ankara - Ticaret Postası 
Memleket 
Halkçı 
Yeni T anin 
Hüryol 
Eadıemımi 
Devlet 
Türkiye ve Dünyada Turizm 
Demokrasi 
CB. Anadolu 
Hakikat 
Ekspres 
Haber 
(M. Mücadele 
Şoför 
Çağın Öğretmeni 

20 000 
20 000 

3 000 
10 000 
7 500 
7 000 

20 000 
15 000 
10 000 
10 000 

3 000 
2 000 

12 114 
11 200 
11 059 
11 091 

9 600 
4 000 

13 650 

(3) Sayılı çizelge 
Güneş Matbaacılık T. A O. nın 1960 - 1970 yıl

larına ait kâr ve zarar tablosu. 
Yıllar Kâr (Tl.) Zarar (Tl.) 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

—-
— 

70 492,83 
12 441 — 

— 
238 385,58 
710 759,83 
733 374,42 

1 209 029,90 
2 426 071,23 

284 112,90 
673 162,89 
59 719,73 

— 
<— 

495 330,93 
— 
— 

1 

— 
— 

1970 -

1970 yılı 

Ağustos 
Eylül 
Ekim 

1971 yılları üç 
ısayısı 

Basılan 
kitap 
sayısı 

402 
418 
509 

(4) Sayılı çizelge 
aylık basılan kitap 
oranı 

1971 yılı 

Ağustos 
Eylül 
Ekim, 

Basılan 
kitap 
sayısı 

768 
427 
410 

Toplam 1 329 1 e05 

7. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, Afyon - Çay ilçesine bağlı Karamik 
Karacaören kasabası ilkokulunun noksanlarının 
giderilmesine dair soru önergesi, ve Millî Eğitim 
Bakanı İsmail Arar'ın yazılı cevabı (7/726) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandınlmıasına 
tavassutlarını sayigı ile arz ve rioa ederim. 

,21 . 10 . 1971 

Afyon Milletvekili 
Süleyman Mutlu 

Afyon - Çay ilçesine bağlı Karamik Karaca
ören kasabasının ilkokulu ilgisizlik sebebiyle ba
sı noksanlıklarının giderilemeyiışiniın sebepleri 
anlaşılamamıştır. 

1. îlkoıkula su ne zaman alınacaktır? 

2. Okulun elektrik tesisatı ne zaman yapı
lacaktır? 

3. 'Okulun ders araç ve gereçleri ne zaman 
tamamlanacaktır? 

4. Okulda sınıfların mevcudu çokluğu se
bebiyle çift tedrisatlı öğrenim yapılması düşü
nülüyor mu? 

5. Ortaokul ne zaman yapılacaktır? 
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T. 0. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Özel 
25 . 12 . 1971 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 27 .10 .1971 tariih ve 7/7126-4566/35070 
sayılı, yazıları. 

Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mut-
lu'nun, Afyon - Çay ilçesine bağlı Karamık Ka-
racaJören kasabası ilkokulunum noksanlarının 
giderilmesi ve ortaokulunun ne zama yapılaca
ğına dair yazılı soru önergesi ile ilgili, cevabımız 
ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
İsmail Arar 

Millî Eğitim Bakanı 

Afyon Karahisar Milletvekili Sayım Süley
man Mutlumun, Afyon - Çay ilçesine bağlı Kara
mık - Karacaören kasabası ilkokulunun noksan
lıklarımın ne zaımam yapılacağına dair yazılı so
ru Önergesi ile ilgili cevabımız. 

Afyoın ili Çay ilçesi Karamık - Karacaören 
kasabası ilkokulunun, su, elektrik, ders araç ve 
gereçleri ihtiyacı, 1972 yılında yeteri kadar öde
nek temin edildiğimde, giderilecektir. 

Afyon Valiliğinim 1971 - 1972 öğretim yılı 
başında ortaokul açılmasını teklif ettikleri yer
ler arasımda, Çay ilçesi Karamık - Karacaören 
kasabası yoktur. Valilik bu kasaJbaya ortaokul 
açılmasını bu yıl uygun mütalâa etmemiş ve 
teklifte de bulunmamıştır. 

Karamık - Karacaören Kasabasının 1965 sa
yımıma göre nüfusu 2 265 tir. Afyon ilimde nü
fusu 2 000 i geçen 35 kasaba vardır. Bunlardan 

ancak, 13 tanesine ortaokul açılabilmiştir. Bu 
durumda dahi Afyon ilinin ortaokul sayısı 
Türkiye ortalamasının üstündedir. Bu ortalama
nın altımda ortaokulu bulunan illere öncelik ve
rilmektedir. 

Karamık - Karacaören kasabası, Çay ilçesine 
10 - 12 Km. mesafede olup asfalt yolla mer
keze bağlı bulunduğumdan Çay ilçesindeki or
ta dereceli okullardan faydalanma imkânlarıma 
sahiptir. 

1972 - 1973 ve sonraki yıllarda Afyon ilinin 
ortaokul durumu incelenirken, Karamık - Ka
racaören kasabasının isteği de dikkate alına
caktır. 

8. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, 
Amasya iline bağlı olan köylerdeki, trafiğe kapalı 
olan köprülerin yapımına dair önergesi ve Köy 
tşleri Bakanı Necmi Sönmez'in yazılı cevabı 
(7/734) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Köy İşleri Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
aracılığınızı saygı ile rica ederim. 

Vehbi Meşhur 
Amasya Milletvekili 

Aşağıda adı geçen köy ve bölgelerde zaman 
zaman trafiğe kapalı olan, ve halkımızın haklı 
olarak şikâyetlerine yol açan köprülerin yapı
mı için bir çalışma var mıdır? Amasya Y. S. E. 
Müdürlüğünde müracaatlarının bulunduğunu 
ifade eden halkımızın bu zaruri ihtiyaçlarının 
temini hangi yıllarda mümkün olacaktır? 1972 
inşaat programında geçen senelere nispeten 
tahsisatta bir artış düşünülmekte midir? 

Amasya Merkez 
ilçeye bağlı 

Kayabaşı Köyü 
Kayacık Köyü 

G-öynücek 

Bekdemir 
Alan 
Kervansaray 
Kışlabeyi 
Tencirli 
Çaykışla 
Cayan 
Sağırçayı 

G. Hacıköyü 

Çayköyü 
Omarca 
Kızılca 
Kuzalan 
Balıklı 
Beden 
Çetmi 

Merzifon 

Alıcık 
Bulak 
Çaybaşı 
Saraycık 
Yeniköy 
(Gümüşsüyü üz.) 
Yeşilören 

Taşova 

Şeyhli Alçakbel 
Kozluca 
Sepetli oba 
Tekke - Esençay arası 
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T. C. 
Köy İşleri Bakanlığı 24.12 .1971 

Müsteşarlık 
Sayı : 3374 

Konu : Amasya Milletvekili Vehbi 
Meşhur'un yazılı soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

llg-i: 9.11.1971 gün ve 7 - 734/4592 - 35307 
sayılı yazınız. 

Amasya iline bağlı köylerdeki köprülerin ya
pımına dair, Amasya Milletvekili Sayın Vehbi 
Meşhur tarafından sunulan ve ilgi yazı ile de 
Bakanlığıma tevcih buyurulan vazılı soru öner
gesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Koy İşleri Bakanı 

Prof. Dr. Necmi Sönmez 

Amasya iline bağlı köylerdeki, köprülerimi 
yapımıma dair, Amasya MiHeltvekit Sayım Veh
bi Meşhur tarafımdan Köy İğleri Bakanlığıma; 
tevciıhem sumulam ve Millet Meclisi Başkamllığı-
öcm 9 . 11 . 1971 ıgüm ve 7-734/4592-35307 sayılı 
yaizılasriyle Bakanlığıma tievdi buyurulan, yazı
lı soru ömergesinıim cevabıdır: 

1. Merkez - Kayabaşı köprüsü : 

1970 yılı etüt ve proje programımda yer al-
ımakba toe de, grup köy yolu üzerimde bulum-
madığımıdam ömceük verilerek yapım programlı
ma alımamııajmaktadır. 

Durumum tekrar tetkiki içim, Amasya Va
liliğime yazılmıştır. 

2. Merkeiz - Tire - Kayacık - Gr. Hacıköy -
Kuızalam - Taşova - ŞeyhlM, Alçakbel köprüleri ; 

1971 yılı proje proigraımımldadır. Bütçe imn-
kâmları ve alacakları öncelik puvamımia gföre 
1972 yıllı yapım programımla alınıp, alımmııyaca-
ğı, programı haızmlığı ısıraısımda belirecektir. 

3. GiöynJücek - Kışlalbeyi Köprüsü : 

İlk eıtiüdü yapılmış olup, takribi açıklığı 40 
metre ve maliyeti 400 000 Tl. dır. Köprü grup 
köyyolu üzerimde bulumımadığı ve yalnız Kışla-
bıeyi köyünüm istifadesi istendiği ve de 2 IKm. 
güneyde Karayolları Genel Müdürlüğünce yap-
tırıllan Delilhasan kjöprüsümün mevcudiyeti ne
denliyle bu kadar yakım tmesaf ede ikimci bdır 
köprümüm Anşasına öncelik verilememektedir. 

4. IKoymücek - ıÇayam köprüsü : 
1971 yılı ek programımla ahmımış olup, nihale 

dosyası 1 . 11 .1971 tarihinde Saansum YSE 8 mci 
Bölge Müdürlüğüme gönderilmiştir. 1971 mâlî 
yılı içerisinde ihalesi yapılacaktır. 

5. Merzifon - Çaybaşı köprüsü : 
İlk etüdü ya-pıknış olup, takribi açıklığı 21 

mueitoe ve ımaliyeti 200 000 Uradır. Köprü köy-
yolumda bulunımayıjp araziye geçiş ilçdm istafade 
edilleceğimdem ömceüfc verilerek şimdilik progra
ma alınması mümkün olaımamıaktadır. ÜteriM 
yıllarda düşünülmek üzere sıraya komımuşitior. 

6. Merzifon - Saraya köprüsü : 
1971 yılı devam edem köprüler programımda 

olup, inşaatı halem devamı etmektedir. 
7. Taşova - Sepetloba köprüsü : 
ilk etüdü yapılmış olup, takribi açıklığı 21 

metre ve ımalayetıi 200 000 İradır. 
Sepetlioba köyü, Taşova - Destek yolumla (bağ

lı olup, bu köyüm ayrıca ıSepetliköy yoluma bağ
lanmasını temim edecek olan bu köprüye öncelik 
verilerek, programa alınmıası mümkün olama
mıştır. Ancak, daha ileriki yıllarda düşlümülmıek 
üzere sıraya konmuştur. 

8. Merkez ilçesindeki Kayabaşı, 
9. Göymücek ilçesindeki Bekdeımıiır, Alam, 

Kervansaray, Temcirü, Çaykaşla, Sığırçayı, 
10. Merzifon ilçesindeki Alımcı, Bulak, Yemi-

köy, Gümıüşısuyu üzerimde Yeşilöırem, 
11. Gümüşhacıköy üçedmıdeki Çayköy, Omııar-

oa, Kızılca, Balıkh, Bedem, Çetemi, 
12. Taşova ilçesindeki Kozluca, Tekke - Esemı-

çayı arası köprüleri Mahallerinde eltüd edilerek, 
etüd ve mıalûmıait formlarının gömderilmesi (hu
susumda 10 . 12 . 1971 $üm ve YSE 9043 sayılı 
yazımızla, Amasya Valiliğime talimat verilımdşıtâr. 

Etütleri sonunda alınacak malûmata göre 
öncelik dereceleri ve program yıllan Ifceslbit edip 
lecektir. 

13. 1972 Bütçesi henüz kesimleşamemııiş (oldu
ğundan yemi köprü yapımı ikjim me rnıiktöar ıöde-
mek tahsis edileceği hususumda kat'i bir rakamı 
veritaneımektedir. 

9. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mullu'nun, İsparta ili Yalvaç ilçesi A. Kaşıkara 
ormanlarından kestirilerek satılan odun miktarı
yla dair soru önergesi, ve Orman Bakanı Selâhat-
tin İnaVın yazılı cevabı (7/748) 
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Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Orman Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılması için 
delâletlerinizi rica ederim. 3 . 11 . 1971 

Saygılarımla. 
Süleyman Mutlu 

Afyon Milletvekili 

İsparta ili Yalvaç ilçesi A. Kaşıkara köyün
de büyük bir orman katliamına girişildiği, mev
cut orman ağaçlarının orman idaresi tarafından 
kestirilerek, yerine yeniden ağaç diMmi için pa
ra sarf edildiği görülmektedir. Halbuki Yalvaç 
ilçesinin Hoyran bucağına bağlı Tırtar köyleri, 
Gökçeali köyü ile Çalkırı mevkiinin ağaçlandı
rılması, erozyonun Önlenmesi evvelce tesbit edil
diği halde sonradan vazgeçilmesinin sebebi an
laşılamamıştır?. 

1. Erozyon bölgesi dururken mevcut orman
ların sökülüş sebebi nedir? 

2. A. Kaşıkara ormanlarından kestirilen 
ağaçlar, ilçedeki dairelere yakacak ihtiyacı adı 
altında çarçur edildiği doğru mudur? 

3. Kestirilen orman ağaçlan gündüz değil 
de neden geceleri şehire ve köylere nakledilmek
tedir? 

4. A. Kaşıkara ormanlarından kestirilerek 
satılan odun miktarı kaç tondur? 

5. Hangi köylere ihtiyaç verilmiştir? 
6. Resmî dairelere verilen miktar nedir? 
7. Kumdanlı'da bulunan orman muhafaza 

memuru Ali Karakurt kendisime verilen ihtiya
cından fazla odunu, bir başka şahısa bin liraya 
sattığı doğru mudur? 

T. 0. 
Orman Bakanlığı 

Özel 01.2320 
15 . 12 . 1971 

Konu : Afyon Milletvekili Süley
man Mutlu'nun yazılı soru öner
gesi hakkında : 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 9 . 11 .1971 gün, Genel Sekreterlik Ka
nunlar Müdürlüğü 7/748-4632/35550 S. Y. K. : 

Afyon Milletvekili Süleyman Mutlu 'nun 
3 . 11 . 1971 tarihli yazılı soru önergesiyle ilgili 
«Yalvaç ilçesi A. Kaşıkara köyünde orman kat
liamı yapıldığına ve diğer hususlara ait konu

lar» incelenmiş olup buna ait cevaibi muhtıra 
2 nüsha alarak ilişikte sunulmuştur. 

Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 
Prof. Dr. Selâhattin inal 

Orman Bakanı 

Afyon Milletvekili Süleyman Mutlu'nun «Yalvaç 
ilçesi A. Kaşıkara köyünde orman katliamı ya
pıldığına ve diğer hususlara» dair yazılı soru 

önergesiyle ilgili cevabi muhtıra 

A) Soru önergesinin giriş kısmında belirti
len hususlara ait cevaplar : 

İsparta ili Yalvaç ilçesi A. Kaşıkara köyü ci
varındaki Babageçtin Serisi ormanlarının yaş sı
nıfları metoduna göre 1968 - 1987 yıllarını kap
samak üzere düzenlenen amenajman plânı 1968 
senesinde ikmal edilmiştir. Bu plâna göre serinin 
genel sahası 43 135 hektar olup bunun 10 531 
hektarı ormanlık, geriye kalan kısmı ormansız 
sahadır. Ormanlık sahanın % 4 ü yani 381 hek
tarı normal koru, % 96 sı yani 10 150 hektarı ise 
bozuk koru, bozuk baltalık, maki ve çalılık gibi 
iktisadi değeri olmıyan imar ve ıslah suretiyle 
prodüktif orman haline getirilmesi gereken ve
rimsiz orman sahasıdır. 

Amenajman plânlan, çeşitli ormancılık tek
nik faaliyetlerini zaman ve mekân yönünden dü-
zenliyen plânlar olup adı geçen seri ormanları
nın iyi vasıflı orman haline getirilmesi için bo
zuk vasıflı kısımlan ile açıklık sahaların muh
telif şekilde (tabiî veya suni yolla) ağaçlandırıl
masını öngörmekte ve bu sahanın da 27 177 hek
tar olduğunu belirtmektedir. 

Bu mmtakada ağaçlandınlacak sahalann ön-
etütleri sonunda haritaları yapılmış, söz konusu 
orman sahasının çevredekiler arasında 2 nci de
recede önceliği tesbit edilmiş ve amenajman plâ
nına paralel olarak 1971 yılından itibaren ağaç
landırılmasına da başlanmıştır, önergede ismi 
geçen diğer sahaların yapılmış olan etüt çalışma
larına göre erozyonla mücadele yönünden aynı 
şartlar içerisindeki alanlara oranla daha sonraki 
senelere tertibedildiği anlaşılmıştır. Binaenaleyh 
projeye bağlanmış sahalarda gerek erozyon ve 
gerekse ağaçlama yönünden yıllık plân ve pro
gramlara göre faaliyet gösterilecektir. 

Bozuk ormanların ağaçlandırma yolu ile ima-
nnda, bütün orman sahalarında yapıldığı gibi 
ağaçlandırmadan önce dağınık ağaçlarla ekono-
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mik yönden bir değer taşunryan bozuk orman 
örtüsünün önce sahadan çıkarılması teknik yön
den zorunlu olduğundan burada da amenajman 
plânının bir gereği olarak münferit ağaçlarla, 
bozuk koru ve baltalık karakterindeki orman 
örtüsü İdaremiz tarafından kesilerek sahadan 
çıkarılmıştır. Bu sebeple her hangi bir orman 
katMamı söz konusu olmamak gerekir. 

B) Soru önergesinde maddeler halinde be
lirtilen diğer hususlara ait cevaplar : 

1. Gerek erozyon ve gerekse ağaçlandırma 
çalışmalarında envanter ve plânı yapılmamış sa
halarda her hangi bir çalışma yapılmamaktadır. 
Yürürlükte olan etüt sonuçlarına göre yıllık plân 
ve programlar gereğince erozyon çalışmalarına 
da gidilecektir. 

2. Bodur ağaç ve ağaççıklardan elde edilen 
emvalden ilçedeki resmî dairelere her hangi bir 
tahsis ve satış yapılmamıştır. 

3. Hassaten gece nakliyatı yapılmamıştır. 
Ancak mesafenin uzunluğu ve rampada bekleme 
nedeniyle vasıtaların şehire dönüşte gecikmiş 
olabilecekleri tahmin edilmektedir. 

4. Yapılan çalışma sonucu mezkûr sahadan 
243 ster ibreli, 526 ster yapraklı odun üe 764 
aded karşılığı 17.055 M3 ince maden direği elde 
edilmiştir. 

5. A. Kasıkara ağaçlama proje sahasında 
yerleşme merkezi olan A. Kasıkara köyüne zati 
yakacak odunu verilmiştir. 

6. Resmî dairelere önerge tarihine kadar 
her hangi bir satış yapılmamıştır. Ancak talep 
halinde ihtiyaçlarının karşılanması her zaman 
mümkündür. 

7. Kumdanlı Muhafaza Memuru Ali Kara-
kurt'a diğer memurlar gibi Orman İşletmesi ve 
Döner Sermaye Yönetmeliği gereğince 15 ster 
odun satışı yapıldığı, bunun az bir kısmını yak
tığı ve bakiyesinin evinde bulunduğu ve dolayı-
siyle her hangi bir kimseye odun satışı yapma
dığı mahallinden alınan bilgiden anlaşılmıştır. 

10. — Adana Milletvekili Turgut Topaloğlu'-
nun, 1970 tarım sayımı sonuçlarına dair soru 
önergesi ve Devlet Bakanı İlhan Öztrak'ın yazılı 
cevabı (7/754) 

11 . 11 . 1971 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Başbakanlıkça yazılı ola
rak cevaplandırılması için gerekli işlemin yapıl
masını saygılarımla rica ederim. 

Adana Milletvekili 
Turgut Topaloğlu 

1970 tarım sayımı sonucunda bugüne kadar 
ortaya çıkan bilgiler ve tablolar nedir? 

İşletme tiplerine göre işletme adedini ve ara
zi büyüklüklerini, tasarruf şekline göre işletme
lerin dağılışını, işletmelerin arazi durumlarını ve 
parça adetlerini, arazi genişliği ve tasarruf şe
killeri bakımından işletmelerin dökümünü göste
ren tablolar nasıldır? (Bölgeler bakımından so
nuçlar çıkarılmışsa bölgelerin özelliklerini orta
ya koyacak şekilde, bu yapılmamışsa Türkiye 
ölçüsünde). 

Tarım sayımı sonunda bugüne kadar sağ
lanan başka sonuçlar hangileridir? 

T. 0. 
Başbakanlık 

Devlet istatistik Enstitüsü 
Başkanlığı 

EB/906 - 133 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Millî Güven Partisi Milletvekili Sayın Tur
gut Topaloğlu'nun 1970 tarım sayımı sonucunda 
bugüne kadar ortaya çıkan bilgiler ve tablolara 
ilişkin talebini karşılamak üzere, Başbakanlık 
Devlet İstatistik Enstitüsünce hazırlanan ve 
1970 tarım sayımı hane halkı anketinin bâzı so
nuçlarını ihtiva eden broşür ilişikte takdim edil
miştir. 

Broşüre ilişik tablolarda Türkiye'nin 5 000 
den az nüfuslu yerlerinin tamamına ait geçici 
tahminler yer almaktadır. Broşürün birinci say
fasında da belirtildiği gibi bu tahminler özellik
le mutlak miktarlar olarak ihtiyatla yorumlan-
malıdır. Zira mutlak miktarlar düzeltilecektir. 
111 numaralı tabloda arazi ve parça adetleri ile 
işletme başına parça adedi gösterilmiştir. IV nu-

Not: Bu tezkereye ilişik cetveller, kesafeti se
bebiyle Tutanak Dergisinde yayımlanamadığm-
dan, aslı dosyasına konmuş olup, bir sureti de so
ru sahibine verilmiştir. 
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maralı tablo arazi genişliği ve tasarruf şekilleri
ne göre işletmeler adedi ve arazisini vermekte
dir. Arazi genişliği ve tasarruf şekline göre işlet
melerin köy dışındaki ve içindeki parça adetleri 
itibariyle işletme adetleri ise V ve VI numaralı 
tablolarda belirtilmiştir. 

Daha güvenilir sonuçlann elde edilmesi ama
cıyla başvurulan kare örneklemesi çalışmaları 
devam etmekte olup 15 Ocak 1972 ye kadar ni
hai veriler elde edilmiş olacaktır. 

Durum bilgilerinize saygı ile arz olunur. 
Devlet Bakanı 

Prof. Dr. İlhan öztrak 

11. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı'-
nın, 1971 yılına ait ilk, ikinci ve üçüncü millî ge
lir ön tahminlerine dair soru önergesi ve Devlet 
Bakanı İlhan Öztrak'ın yazılı cevabı (7/755) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakanlıkça yazılı ola

rak eevaplandınlması için gerekli işlemin yapıl
masını saygılarımla rica ederim. 

ihsan Kabadayı 
Konya Milletvekili 

İlk 5 aylık, ilk 8 aylık ve ilk 9 aylık verilere 
dayanılarak Devlet İstatistik Enstitüsünce ha
zırlanmış olan 1971 yılına ait ilk, ikinci ve üçün
cü millî gelir öntahminlerinin : 

a) Sabit ve cari fiyatlarla, 
b) İktisadi faaliyet kolları itibariyle dökü

mü yapılmış olarak, 
c) Mutlak rakamla birlikte geçen yıla naza

ran gelişme hızlan, iktisadi faaliyet . kolları ve 
toplam millî gelir bakımından ayn ayrı ve mu
kayeseli şekilde gösterilmek suretiyle, tablosu 
nedir? 

T. C. 
Başbakanlık 17.12.1971 

Devlet istatistik Enstitüsü 
Başkanlığı 

EB/906 - 132 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Millî Güven Partisi Konya Milletvekili Sayın 

ihsan Kabadayı tarafından talebedilen millî ge-

Not: Bu tezkereye üişik cetveller, kesafeti se
bebiyle Tutanak Dergisinde yayımlanamadığın-
dan, aslı dosyasına konmuş olup, bir sureti de so
ru sahibine verilmiştir. 

lir öntahminlerine ilişkin tablolar ilk 5 aylık, 
ilk 8 aylık, ve ilk 9 aylık verilere dayanılarak 
hazırlanmış ve ilişikte (Ek 1 - 6) takdim edil
miştir. 

Bilgilerinize saygı ile arz olunur. 
Devlet Bakanı 

Prof. Dr. ilhan öztrak 

12. — İçel Milletvekili Celâl Kargılının, 12 
Mart 1971 tarihinden itibaren emekliye sevk edi
len ordu mensuplarına dair soru önergesi ve Mil
lî Savunma Bakam Ferid Helen'in yazılı cevabı 
(7/759) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Millî Savunma Ba
kanı tarafından yazık olarak cevaplandırılması
nı arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
11 Kasım 1971 

içel Milletvekili 
Celâl Kargılı 

12 Mart 1971 tarihinden itibaren bu güne ka
dar ordudan emeklilik müddeti dolmadan, kaç 
ordu mensubu emekliye sevk edilmiştir? 

Emekliliği dolmadan emekliliğe sevk edilen 
bu ordu mensuplarının rütbe ve sınıflarına göre 
adetleri nelerdir? 

T. C. 
Millî Savunma Bakanlığı 

Ankara 
Kanun : 1064/1-71 

3 . 1 . 1972 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Millet Meclisi Başkanlığıma 
ilgi : 24 . 11 . 1971 gün 4674/35850. 7/769 

sayılı yazı. 
12 Mart 1971 ile 30 Kasım 1971 tarihleri 

arasında emeklilik süresi dolmadan sicil ve 
mahkeme karan ile iSilâlhlı Kuvvetlerden ayn-
lan suıbaylann kuvvet, sınıf ve rütbelerine gö
re adetleri ekteki çizelgede g'ös.terildiği üzıere 
K. K. Komutanlığından 123, Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığından 89, Hava Kuvvetleri Komu
tanlığımdan 8, Jandarma {îenel Komutanlığın
dan 1 subaydır. 

Arz ederim. 
Ferit Melen 

Millî Savunma Bakanı 
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12 Mart: 30 Kasım tarihleri arasında emeklilik müddeti dolmadan Silâhlı Kuvvetlerden ayrılan 
ısuJbay miktarlarını gösteren çizelge. 

Ek - 1 
K.K.K. Dz.K.K. Hv.K.K. J.G.K. 

, 1 Lv. Bnb. 
6 Per. Bnb. 
1 Top Ütğm. 
1 Diş Tb!b. ütğm. 
5 Tnk. Ütğm. 
2 P. Ütğm. 
1 Ord. Ütğm. 
1 Tnk. Tğm. 
2 Mu. Tğm. 
2 Top. Tğm. 
1 Bando Tğm. 

23 Sb. (Toplam) 

1 İk. Bnb. 
1 Mak. Yzb. 
5 Dz. Ütğm. 
1 İk. ütğm. 

64 Dz. Tğm. 
17 Dz. Atğm. 

1 Mu. Yzb. 
1 Ulş. ütğm. 
2 Plt. Tğm. 
2 Füze Tğm. 
1 Mu. Tğm. 
1 Hv. Yer. Tğm. 

1 J. Tğm. 

1 Sb. (Toplam) 

Sb. (Toplam) 8 Sb. (Toplam) 

13. — Afyon Milletvekili Süleyman M utlu'-
nun, resmî arabaların kullanılışı şekline dair 
soru Önergesi ve Başbakan Nihat Erim'in yazılı 
cevabı (7/762) 

15 . 11 . 1971 
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki öUalleriınuiaı Sayın Başjbalkan tara-
f undam, yazılı olanak: cevaplandırılmasını rica ede
rim. Saygılarımla. 

Afyon Milletvekil 
Süleyman Mutlu 

1. — Devlete ailt taşıt vasıtalarından ââ ve nl1-
çelende vıaiziîe göreaı resımî plâkalı vasıtalarla 
(milletvekilleri Ibimeîbülir mi? v 

2. — Milletvekili veya senatör istediği zaıman 
kendi seçim (bölgesinde vaündn veya kaymaka
mın veya her hangi ıbir resmî idamenin araîbası ile 
köyleri gezebilir nıi? 

3. — Yasak ise yasağı çiğniyen âmir veya; 
müdürler için ceza (müeyyidesi var imidir? 

T. C. 
10 .1.1972 

Kanunlar ve kararlar. Tetkik 
Dairesi Başkanlığı' 

Sayı : 77-21/205 

Millet Meclisi Başkanlığına 

-ilgi : 29 .11 .1971 tarih ve 7/762-4689/35985 
sayılı yazınız. 

1971 

Afyon Milletvekili Süleyman Mutlu'nun 
resmî aralbaJların kullanılış şekline ild^Mn, 
15 . 11 . 1971 tarihli yazılı soru önergesinin co-
vaibı iki nlüsha olanak eklice sunıulmuştur. 

Saygıyla arz eıdenim. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

Başbakan 

Afyon Milletvekili Süleynııan Mutlu'nun 
arabaların (kullanılış şeklime ilişkim 15 .11 

tarihli yazılı sonu önergesinin cevabıdır. 
Vali ve kaynıakaımılar, Devlete ait taşıt vası

taları ile hizmet Mbı olanak seyahat ederlerkem> 
ı'bu vasıtalarına sayın senatör, milletvekili ve va
tandaşı (bindînebilinler^ 

Sayın senatör ve milletvekillerinin özel gezi
leri veya işleri için resmî vasıtaların emirlerine 
tahsisi ımıümkün değildir. 

5 . 1 . 1961 tarih ve 37 sayılı Taşıt Kamıunu-
nun 16 ncı maddesinde, ıbu (konudaki yasaklarla 
(bu yasaklara uymıyanlana verilecek cezalar :aa-
yılimış bulunmaktadır. 

Prof. Dr. » a l t Erim 

ti, —' Afyon Milletvekili Süleyman Mutlu'-
nun, linyit ve maden kömürünün köylere ne 
şekilde ulaştırılacağına dair soru önergesi ve 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Nezih Dev-
res'in yazılı cevabı (7/764) 

220 
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Mile* Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki suallerimin Enerji ve TaJbiî Kay
naklar Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasını rica ederim. Saygılarımla. 

15 .11.1971 
Afyon Milletvekili 
Süleyman Mutlu 

Bilhassa köylerimizin linyit ve maden kö
mürü yakmaya alışmış olması, orman ve gübre 
varlığımız bakımından sevinilecek bir olaydır. 
Bu duruma göre : 

1. Bu tdp yakacak kömürler, istihsal mer-^ 
kezlerimıdlen trenlerle istasyonlara depo edilemez
ler mi? 

2. Köylerimiz için ihtiyaçları buralardan 
tevzii mümkün değil midir? 

3. Köylümüze de taksit usulü uygulamak 
mümkün değil midir? 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanlığı 
Enformasyon ve Genel 

İlişkiler Müşavirliği 
Sayı : 112/1-396/2-71/Gen. ilş. Müş. 822 

68550 
IKoımu : Afyon Milletvekili Sn. 
Süleyman Mutlu'nun yazılı so
ru önergesi hak. 

28 .12 .1971. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlü
ğü; 29 . 11 . 1971 gün ve 7/764-4691/35986 sa
yılı yazınız. 

Af yom Milletvekili Sayın Süleyman Mutlu'
nun, «Linyit ve maden kömürünün köylere ne 
şekilde ulaştırılacağı» na mütedair yazılı soru 
önergesi devabı ilişikte sunulmuştur: 

Bilgilerinize arz olunur. 
Nezih Devres 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

Afyon Millet vekili Sayın Süleyman Mutlu'
nun, «Linyit ve madem kömürünün köyler'e ne 
şekilde ulaştırılacağı» na mütedair yazılı soru 
önergesi cevabıdır. 

— Bilhassa köylerimizin linyit ve maden kö
mürü yakmaya alışmış olması, orman ve gübre 

varlığımız bakımından sevinilecek bir olaydır. 
Bu duruma göre : 

Soru : 1. Bu tip yakacak kömürler, istihsal 
merkezlerinden trenlerle istasyonlara depo edi
lemezler mi? 

2. Köylerimiz için ihtiyaçları buralardan 
tevzii mumun değil midir? 

Cevap : 1 - 2. Köylerin yakacak kömür ih
tiyaçları, vilâyetlere tahsis olunam programa 
göre vali veya kaymakamların başkanlığında 
kurulu Kömür Tevzii komisyonları delaletiyle 
karşılanmakta ve ihtiyaçlar, mülkî âmirlerin 
tesbit ve tâyin ettikleri mutemetler vasıtasiyle, 
tevzi mahallerine topluca sevk olunmaktadır. 

Bunun dışında, kömürlerin istihsal müesse
selerinden trenlerle istasyonlara sevk ve depo 
edilmesine, buralardan dağıtımının sağlanması
na adedi pek fazla olan istasyonlarda ayrı depo
lar kurulması, kömürlerin buralarda depolanma
sı, muhafazası ve tevzii için büyük teşkilât ku
rulmasını ve masraflar yapılmasını ica'bettirece-
ği, dolayısiyle köylü vatandaşların alacağı kö
mür fiyatlarının çok fazla yükselmesine sebefoo-
lacağı ve tevzi işlerimi de güçleştireceği nede
ni ile imkân görülememektedir. 

Soru : 3. Köylümüze de taksit usulü uy
gulamak mümkün değil midir? 

ıCevap : 3. Kömür Satış ve Tevzii Müesse
sesinin bulunduğu şehirlerde bâzı formalitelerin 
ikmali ve memurun kefaleti suretiyle vatanda
şa taksitle kömür verilmektedir. 

Kaldı ki bu tatbikatta da vatandaşlar bek
lenilen ilgiyi göstermemişlerdir. Bunun dışın
da Türkiye sathındaki geniş köylü vatandaş 
kütlesinin bir - iki ton gibi cüz'i miktardaki 
alacakları kömür için, taksit uygulanmasının 
formüle edilmesi, tahsilatım sağlanması ve taki
bi geniş bir teşkilât kurulmasını gerektirmek
tedir. 

Esasen köylü vatandaşların kömür ihtiyaç
larının tesbiti ve tevziinin il veya ilçelerdeki 
komisyonlar tarafımdan mutemetler vasıtasiyle 
karşılandığı da dikkate alınırsa taksit uygulan
masının kabil olamıyaoağı da anlaşılmaktadır.^ 

15. — Afyon Milletvekili Süleyman Mutlu'
nun, Afyon ili İhsaniye ilçesine bir sağılı 
merkezinin açılıp açıhnııjaeağına dair sanı öner
gesi, ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Cev
det Ayhan'ın yazılı cevabı (7/7G6) 



M. Meclisi B : 27 12 . 1 . 1972 O : 1 

Millet Meçlisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sualimin Sayın Sağlık Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
saygıyle rica ederim. 15 .11.1971 

Afyon Milletvekili 
ıSüleyman Mutlu 

1. Afyon iline bağlı insaniye ilçesi halkı 
(baş vurabileceği bir sağlık merkezi istemekte
dir. Bu ilçeye bir sağlık müessesesi yapmayı 
düşünüyor musunuz? 

2. Düşünülüyorsa nezaman inşaatına baş
lanabilir? 

3. Düşünülmüyorsa sebep ve ölçü nedir? 

T. C. 
ıSağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanlığı 3 . 1 . 1972 
Konu : Afyon Milletvekili Süley
man Mutlu'nun önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 29 . 11 . 1971 tarih ve Kanunlar Mü
dürlüğü 7/766 sayılı yazı. 

Afyon Milletvekili Sayın Süleyman Mutlu 
tarafından 15 . 11 . 1971 tarihinde verilen ya
zılı soru önergesine cevabını ektedir. 

Arz ederim. 
'Saygılarımla. 

Dr. Cevdet Aykan 
ISağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

Afyon Milletvekili Süleyman Mutlu'nun yazılı 
soru önergesine cevabım 

Soru 1. Afyon iline bağlı İnsaniye ilçesi 
halkı başvurabileceği bir Sağlık Merkezi iste
mektedir. Bu ilçeye bir sağlık müessesesi yap
mayı düşünüyor musunuz? 

2. Düşünülüyorsa ne zaman inşaatına baş
lanabilir? 

3. Düşünülmüyorsa sebep ve ölçü nedir? 

Cevap : ilçelere evvelce inşa edilen ve âza
mi 50 yatağa kadar olan yataklı tesislere mü
tehassıs hekim bulma güçlüğü ve bu müessese
lerin işletilmelerinin pahalı olması nedeniyle 
badema inşaat programlarına ilçe seviyesinde 
yataklı kurum almmıyacağından ihsaniye ilçe
sine istenen Sağlık Merkezi yerine, Afyon ili

nin sosyalleştirileceği yıldan evvel (D) tipi bir 
şehir Sağlık Ocağı yapılacaktır. 

Dr. Cevdet Aykan 
ıSağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

16. — Ankara Milletvekili Cengizhan Yo
rulmazın, Ankara iline bağlı Keskin ilçesine 
lisenin ne zaman açılacağına dair soru önergesi 
ve Millî Eğitim Bakam İsmail Arar'ın, yazılı 
cevabı (7/769) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
saygıyle rica ederim. 15 .11.1971 

Ankara Milletvekili 
Cengizhan Yorulmaz 

Soru : 
Ankara'nın ilçesi olan Keskin'in kuruluşu 

200 seneyi aşar. Bu ilçeden Kırıkkale ve De
lice ilçeleri doğmuştur. Ancak Keskin ilçesi 
birçok yönden yılların ihmaline uğramış ve 
medeniyetin pek çok nimetlerinden istifade et
me olanağını bulamamıştır. 

Gerek 1969 ve gerekse 1970 yıllarında bu il
çeye mutlak ihtiyaç olan bir lise açılması hususu 
müteaddit defalar Bakanlığınızdan ve yetkili
lerden taleibedilmiştir. Ayrıca Ankara Valiliği 
de 1971 yılında Keskin ilçesinde lise açılması 
hususunu Bakanlığınıza İhtiyaç olarak bildir
miştir. Hal böyle olunca : 

1. 1971 - 1972 ders yılında Keskin'e mut
lak ihtiyaoolan lisenin açılıp açıılmıyacağınm, 

2. Mümkün olmadığı takdirde 1972 - 1973 
ders yılında nüfusu 8 500 ü bulan bu ilçeye bir 
lise açılıp açılmıyacağının, 

3. 1971 - 1972 yıllarında (tedris yılında) 
Ankara ilinde kaç lise açıldığının ve nerelere 
bu liselerin verildiğinin bildirilmesi? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Özel 25 . 112 . 1971 
00376 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 29 . 11 . 1971 tarih ve 7/769 - 4700 
35972 sayılı yazılan. 

Ankara Milletvekili Cengizhan Yorulmaz'in, 
Ankara ili Keskin ilçesine lisenin ne zaman 
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açılacağına dair yazılı soru önergesi ile ilgili 
cevabımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
ismail Arar 

Millî Eğitim Bakanı 

Ankara Milletvekili Sayın öenıgMıan Yorul-
taıaız'ın, Ankara M Kesiklin ilçesine lisemin ne 
zaman açılacağınla dair yazılı soru önergesi ile 

'Igiîli1 cevalbıimaız; 

1. Ankara Valiliği 1971 - 1972 öğretimi 
yılımda fıaaililyelbe gedilmek üzere, Ayaş, Çu
buk, Kızıloalheımıaım, YemiJmıahalfe - Deimie'bevlslr, 
Haymana v© Keskin ilçelerinde ortaokula da
yalı olarak lülae açıılmıasanı 'teklif etmiiışjtlir. 

«Yeni oritaokuil ve lise açılmiası ile ilgili yö-
nı&tmeÜlk» ıe göre, bir merkezde lise açıilabdl-
miesd ildin, o yerin; 

a) Meırkez nüfusu 15 000 den fazla veya 
10 - 1!5 000 arasın/da lise çetvre nüfusunun, mer
kez nüfusu fhariiç 30 000 olması; 

(b)i Merkez ve çevre ortaokullarının yılda 
en ıaız 300 cüvanndıa ımıezun vermiesü; 

Şartlarınla uygum olmlası /gerekimlelkttediır. 
Yapılan 'iınıoelemede 

İlçeler Merkez nüfusları Çevre nüfusları 

olduğu görülmüştür. 

IBuna göne, 1971 - 1972 ders yılînda Keskin 
'Ortaokuluna dayalı olarak liıse laçalnıası müm
kün olamalmuşlfcur. 

2. 1972 - 1973 ders yıllında da, durumda 
değişiklik olmazsa Köslkin'e lise açılanııyacak-
tır. 

3. 1871 - 1972 ders yılında Ankara Minin 
yukarıdaki cetvel incelendiğinde, şartları yö-

Ayaş 
Çubuk 
Kızıloalhaımaım 
Yeoıülmıalh'allfe 
Demetevleir 
Haymıanıa 
Keskin 

4 479 
10 757 

5 951 

40 000 
5 396 
8 500 

17 585 
50 000 
38 389 

20O 000 
51 516 
50 000 

netmıelik hükümlerine uıygun olan Yendıma-
hallle semtindeki Demefcevler Orûtıaiokulu lise 
'halenle gıetMlınliştir. Ayrıca, Devlet Plânlama 
TefkiılâJtımn olumlu mütoalâallaırı üzerine Çubuk 
Ortaokulu da lise haline igeltirlümüştiir. 

17. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
%n, Yugoslav Fedaratif Halk Cumhuriyetince 
millîleştirilmis bulunan Tilrk vatandaşlarına 
ait mal ve kaklara dair soru önergesi ve Maliye 
Bakanı Sait Naci Ergin'in yazılı cevabı (7/770) 

Millet MeıclIM Yüklssk Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Maliye Balkanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasını rica ede
rim, 

istanbul Milletvekili 
Eşref Deırıinçay 

Yulgioslav Federatif Halik Cum!huJrliye!t:iQiice 
millîleştirilmis bulunan Türk vatandaşlarına 
iaiı't mJal ve hakların ıtiasviye>si hakkındaki ka
nun 29 . 3 . 1989 tarülhindis 1135 sayılı Kanun 
•odairaJk yürürlüğe girmiştir. 

1. 5597 ve 7050 saylı kanunlarla tasdûk 
olunan anlaşmalar gereğince Yulgıoısilav Hfükü-
metiiyle yapılan müzakere neticesi Türk vatan
daşlarına ait millileştirilen mallar karşılığı 
3 750 000 dolar alındığı ifade edilmektedir. 
Yaklaşık olarak 5,5 ım'lyar Tl. olan bu meb
lâğdan bu tarihe kadar Yugoslavya'da malı 
olan Yugoslav Halk Cumhuriyeti tarafından 
5 . 12 . 1946 ve 28 . 4 . 1948 tarîhlerllmde mdl-
lileftirUlsıiş müracaat edsn hak sıalhiiplerlinden 
ne kadarıma ne mliktar avans verilmiştir. 

2. Yugoslav Hükümetinden alman ve1 hak 
salhübi Türk vatamldaşılarına aidolan bu para 
bir kısmı veya tamamı başka iışleırde kullanıl-
IÎÎIIIŞ mudur? 

3. Şimıdüyie kadar müracaat eden hak sa
hipleri ne kadardır? H^k .^^îerlindien evrakı 
tekemmül etmiş kaç aile vardır? 

4. Hak sahiıp'ieırMn evraklarının iklimlin
de Bakanlığınızcıa kasitli olarak uızatıldığı doğ
ru mudur? 
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T. C. 
Maliye Bakanlığı 28.11.1971 

Millî Emlâk Genel Müdürlüğü 
Mile: 3236 - 1/71/Şb. 2/2 Md. 27004 

Konu: istanbul Milletveki
li Sayın Eşref Derinçay'ın 
yazılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 29 . 11 . 1971 gün ve 4701/35971 sayılı 
yasınız. 

istanbul Milletvekili Sayın Eşref Derinçay'
ın 15 . 11 . 1971 tarihli soru önergesiyle yazılı 
olarak cevaplandırılmasını istediği: «Yugoslav 
Federatif Halk Cumhuriyetince millileştirilmiş 
bulunan Türk vatandaşlarına ait mal ve hakla
rın tasfiyesi hakkındaki kanun 29 . 3 . 1969 ta
rihinde 1135 sayılı Kanun olarak yürürlüğe gir
miştir. 

1. 5597 ve 7050 sayılı kanunlarla tasdik olu
nan anlaşmalar gereğince Yugoslav Hükümetiy
le yapılan müzakere neticesi Türk vatandaşları
na ait millileştirilen mallar karşılığı 3 750 000 
dolar alındığı ifade edilmektedir. Yaklaşık ola
rak 5,5 milyar Tl. olan bu meblâğdan bu tarihe 
kadar Yugoslavya'da malı olan ve malları Yu
goslav Halk Cumhuriyeti tarafından 5 .12 .1946 
ve 28 . 4 . 1948 tarihlerinde millileştirilmiş bulu
nanlardan müracaat eden hak sahiplerinin ne 
kadarına ne miktar avans verilmiştir? 

2. Yugoslav Hükümetinden alman ve hak 
sahibi Türk vatandaşlarına aidolan bu para ne
rede bloke edilmiştir? 

Bu paranın bir kısmı veya tamamı başka iş
lerde kullanılmış mıdır? 

3. Şimdiye kadar müracaat eden hak sahip
leri ne kadardır? Hak sahiplerinden evrakı te
kâmül etmiş kaç aile vardır? 

4. Hak sahiplerinin evraklarının ikmalinin 
Bakanlığınızca kasıtlı olarak uzatıldığı doğru 
mudur?» şeklindeki, 

Sorularının cevapları sırasiyle aşağıda belir
tilmiştir. 

Cevaplar : 
1. Yugoslav Hükümetiyle Hükümetimiz ara

sında yapılan anlaşma neticesinde ahnan 
3 750 000 Amerikan dolarından, (37 500 000 Tl. 
dır.) Takdir ve Tevzi Komisyonunca hak sahibi 
olduğu kabul edilen 119 dosya sahibine 1135 sa

yılı Kanunun 11 nci maddesine göre 1 500 684 Tl. 
avans ödenmesine karar verilmiştir. 

2. Yugoslav Hükümetinden alınan ve hak 
sahiplerine dağıtılacak olan 37 500 000 Tl. sı, ha
len faiz ve ikramiyeleriyle birlikte (ödenmesine 
karar verilen 1 500 684 Tl. dan fiilen ödenen 
1 201 058,07 Tl. tenzil edildikten sonra) 
43 733 382,17 liraya baliğ olmuştur. 

Bunun 25 721 534,06 Tl. T. Vakıflar Banka
sında, 18 011 848,11 Türk lirası da T. Emlâk 
Kredi Bankasında açılan cari hesaplara yatırıl
mış bulunmaktadır. 

Bankalarda bulunan paranın tamamı veya 
bir kısmı başka işlerde hiçbir surette kullanılma
mıştır. 

3. Şimdiye kadar Takdir ve Tevzi Komisyo
nuna müracaat edenlerle ilgili olarak teşekkül 
etmiş 7285 adet dosya mevcudolup bunlardan 
6823 adedi Komisyonca incelenmiş ve incelenen 
dosyalardan, 

a) 2596 adedinden 1135 sayılı Kanunun 
4 ncü maddesinde sayılan belgelerin bulunmadı
ğı anlaşılarak müracaat sahiplerine bu belgeleri 
tamamlamaları için tebligat yapılmıştır. 

b) 289 adedinde mevcut belgelerin durumu
nun Yugoslav makamlarından tahkiki uygun bu
lunmuş ve durum Dış Temsilciliklerinize intikal 
ettirilmiştir. 

c) 512 adet dosya sahibinin müracaatı an
laşma konusu dışında bulunduğundan talepleri 
reddedilmiştir. 

d) Gerek belge talebedilip gönderilen belge
lerin (262 adet dosya) ve gerek müracaatları sı
rasında gönderilen belgelerin incelenmesi sonun
da 3 384 adedinin 28 . 11 .1933 tarihli Anlaşma
ya tabi bulunması, 119 adedinin vatandaşlığımı
za 13 . 7 . 1956 tarihinden sonra alınmış olma
ları, 29 adedinin de Yugoslavya'da malı bulun
madığının tesbit edilmiş olması, sebepleriyle ta
lepleri reddedilmiştir. 

Reddedilen taleplere vâki itirazlardan 37 
adedi incelenmiş ve itirazları yerinde bulunma
dığından itirazlarının reddine karar verilmiştir. 

e) Yukarda temas olunduğu üzere 119 adet 
dosya sahiplerine avans ödenmesine karar ve
rilmiştir. 

4. Hak sahiplerinin evraklarının ikmalinin 
Bakanlığımızca kasıtlı olarak uzatılması bahis 
konusu değildir. 
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Ancak, 1135 sayılı Kanunun 4 ncü maddesin
de tazminat ödenebilmesi için ibrazı gerekli bel
geler arasında, (mallarının Yugoslav Hüküme
tince alındığını tevsik eden bir belge) millileş
tirme belgesi de savılmaktadır. Bu belge ilgili 
tarafından temin edilemediği takdirde kendile
rinden gayrimenkulleri ile alâkalı bilgi ve belge 
talebedilerek bu bilgi ve belgelerle konu dış tem
silciliklerimiz vasıtasiyle Yugoslav makamlarına 
intikal ettirilmekte ve tazminat talebedilen gay-
rimenkullerin âkibeti Yugoslav makamlarından 
sorulmaktadır. Komisyonumuza müracaat eden
lerin hemen hepsinin millileştirme belgesini ib
raz edememeleri her talebin Yugoslav makamla
rına intikalini gerektirmektedir. 

Gerek müracaat sahiplerinin verdiği bilgile
rin yetersiz olması ve gerek Yugoslav makamla
rından geç cevap alınması sebebiyle dosyaların 
ikmali uzamaktadır. 

Keyfiyet bilgilerinize arz olunur. 
Maliye Bakanı 
Sait Naci Ergin 

11.11.1971 

18. — Aydın Milletvekili M. Kemal Ytlmazhn, 
Aydın iline bağlı Çine ilçesi Karpuzlu bucağı yo
lunun ne zaman yapılacağına dair soru önergesi 
ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Nezih Dev-
res ile Bayındırlık Bakanı Mukadder Öztekin'in 
yazılı cevapları (7/771) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soru önergemin Bayındırlık ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanları tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasına tavassut buyu-
rulmasmı saygı ile rica ederim. 15 Kasım 1971 

M. Kemal Yılmaz 
Aydın Milletvekili 

Soru : Aydın'a bağlı Çine ilçesinin Karpuzlu 
(Demircidere) bucağı ilçeye 31 Km. mesafede 
olup 18 köyü ile birlikte toplam nüfusu 15 000 
civarında bulunmaktadır. Karpuzlu bucağı eko-
nomikman üretim gücü fazla ayrı bir ünite teş
kil etmektedir. Burada, 2 pamuk çırçır fabrika
sı, 5 zeytinyağı fabrikası, 9 kolektif şirket, köy
lerde de 30 adet yağhane vardır. Bu bucak, 500 
ton salamura zeytin, 2 milyon kilodan fazla zey
tinyağı, 7 milyon kilo çiğitli pamuk, 580 ton su
sam, 300 ton tütün ve 3 milyon kilo meyva ve 
sebze üretmekte ve ihracetmektedir. Ayrıca, her 

hafta buradan İzmir'e 2 - 3 kamyon büyük baş 
hayvan ihracı yapılmaktadır. Çevrede bulunan 
feldisbet madeninden de Paşabahçe Cam Fabri
kasına yılda 10 milyon kiloluk bir sevkiyat ya
pılmaktadır. Orman Bölge Şefliği de, yılda 
6 500 metreküb tomruk, 5 000 siter odun ve 700 
metreküb travers imal edip dışarıya sevk ediyor. 

Millî ekonomiye böylesine önemli katkıda bu
lunan bu bucağın 31 Km. lik yolu perişandır. 
Şu taşmaları ve derelerin üzerinde köprü olma
ması nedeniyle, kış aylarında bazan 2 - 3 gün 
ulaşım tamamen durmaktadır. Bunun yanında 
viraj ve kasisler yüzünden de sık sık kazalar ol
maktadır. Toz yüzünden, yaz aylarında mahsul 
büyük zarar görmektedir. Yollar kapandığı za
man, müstahsil ve tüccar mallarını götürmekte 
zorluk çekmekte, hastaların Çine'ye götürüleme-
mesi yüzünden ölüm vakaları olmaktadır. 

Bu gerçeklere rağmen, Karpuzlu yolunun ya
pılamaması büyük bir haksızlık ve memleket 
ekonomisi için bir kayıptır. Daha önceki bir so
rumuza verilen bir cevapta, Karpuzlu Barajı in
şası sebebiyle yol güzergâhının değişeceği ve bu 
yüzden yolun ıslahı ve asfaltlanması faaliyetine 
geçilemediği bildirilmiştir. Barajın ne zaman ele 
alınacağı bilinmiyor. Yolun alacağı yeni gü
zergâh şimdiden tâyin edilip, yolun yapımına ge
çilemez mi? 

Baraj inşası ne zaman yapılacaktır? Barajın 
işgal edeceği sahanın sınırları nerelerden geçe
cektir? 

Karpuzlu yolunun biran önce ele alınması 
için ne gibi tedbirler düşünüyorsunuz? 

T. C. 
Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanlığı 30 . 12 . 1971 
Enformasyon ve Genel 

ilişkiler Müşavirliği 
Sayı :' 112/1-394/2-71/Gen. ilş. Müş/823 

68798 
Konu : Aydın Milletvekili Sa
yın M. Kemal Yılmaz'in yazılı 
soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlü
ğü; 29 . 11 . 1971 gün ve 7/771-4702/35941 sa
yılı yazınız. 
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Aydın Milletvekili Sayın M. Kemal Yılmaz'm, 
«Aydın iline bağlı Çine ilçesi Karpuzlu bucağı 
yolunun ne zaman yapılacağı» na mütedair ya
zılı soru önergesi cevabı düşükte sunulmuştur. 

Bilgülerinize arz olunur. 
Nezih Devres 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

Aydın Millet vekili Sayın M. Kemal Yılmaz'm 
«Aydın iline bağlı Çine ilçesi Karpuzlu bucağı 

yolunun ne zaman yapılacağı» na müteda'ir 
yazılı soru önergesi cevabıdır 

Soru : Aydın - Çine ülçesi Karpuzlu (Demir-
didere) Barajı ne zaman yapılacaktır? 

Yolun alacağı yeni güzargâh şimdiden tâyin 
edilip, yolun yapımına geçilemez mi? 

Barajın işgal edeceği sahanın sınırları nere
lerden geçecektir? 

Karpuzlu yolunun biran önce ele alınması 
için ne gibi tedbirler düşünüyorsunuz? 

Cevap : Çine - Karpuzlu Barajı; 15 000 000 
Tl. bedelli Çine - Karpuzlu projemize dâhil bir 
ünitedir. Proje esas olarak taşkın koruma mak
sadı taşımakla beraber ilerde baraj gölünden 
pompaj suretiyle sulamayı da mümkün kılabile
cektir. Barajın kati projeleri ikmal edilmiş ol
makla beraber bütçe imkânlarına bağlı olarak, 
Devlet Plânlama Teşkilâtından uygulama yet
kisi alınmak üaare ileriki yıllar uygulama prog
ramlarımıza teklif olunabilecektir. 

Teşekkül edecek Baraj gölünün geriye doğru 
uzunluğu takriben 1 650 m. yi bulacaktır. Di
ğer taraftan Devlet Plânlama Teşkilâtından pro-
jenün uygulanması için gerekli yetki alınmadan, 
barajla ilgili yol konularının ele alınması müm
kün bulunmamaktadır. 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 10 . 12 . 1971 

Hususi Kalem 
Sayı : 789 

Konu : Aydın Milletvekili M. 
Kemal Yılmaz'ın yazılı sorusu. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 29 . 11 . 1971 gün ve 7-771/4702-35941 
sayıh yazınız. 

Aydın iline bağlı Çine ilçesS Karpuzlu buca
ğı yolunun ne zaman yapılacağına dair Aydın 
Milletvekili M. Kemal Yılmaz tarafından veri-

| len yazılı soru 'önergesi' aşağıda cevaplandırılmış
tır. 

(Aydın - Çine) ayrımı - Karpuzlu yolu stabi
lize kaplamalı, satıh durumu halen orta evsafta, 
yaz kış geçit veren bir yol olup, yol üzerinde 

I normal balam hizmetlerine muntazaman devam 
edilmektedir. 

il yolları yapım ve onarım çalışmalarını be
lirli esaslara bağlamak üzere hazırlanan «İl yol
ları yapım ve onarım plânlaması» nda kabul 
edilen prensiplere göre, daha önceden programa 
alınmış olup halen devam eden işler sonuçlan
madan, genellikle programa yeni iş alınmamak
tadır. 

Ayrıca iinşa edilecek Karpuzlu Barajı sebe
biyle mevcut güzargâhm bâzı kısımları su altın
da kalabileceğü için baraj projesi belli olmadan 
yeni yapım faaliyetine geçilmesi kaynak israfına 
sebebolacaktır. Esasen yolun yeniden yapımını 
veya İslahını gerektirecek âcil bir durum da 
yoktur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mukadder öztekin 

Bayındırlık Bakanı 

19, — Mara§ Milletvekili İbrahim Öztürk'-
I ün, plânlı kollanma dönemi iç/inde, (Doğu - Gü

neydoğu) bölgelerine yapılan yatırımların neler 
olduğuna dair soru önergesi, ve Başbakan Nihat 
Erim'in yazılı cevabı. (7/772) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığı
nızı saygiyle rica ederim. 16 . 11 . 1971 

ibrahim löztürk 
Bağımsız Maraş Milletvekili 

Soru : Kalkınma plânlarımız (Bölgeler ar ası 
dengesizlik) problemini de ele almış ve bunum 
çözümlenmesi için gereken tedbirleri önermiş
tir. 

İkinci Beş Yıllık Plân 22 ilimizi ve bu arada 
seçim bölgem olan (Maraş) ı Doğu bölgesi say
mıştır. 281 193 Km. alanda yaşıyan ve toplam 
nüfusumuzun % 23,91 ini kapsıyan 7 507 615 va
tandaşın kalkınması ve öteki bölgeler düzeyine 
ulaşması için plânlanın, yıllık programların ve 
buna paralel olarak 202 199 ve 933 sayılı ka-

I nunlarm Öngördüğü tedbir ve çalışmaların bu-
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güne kadar sağladığı mukayeseli sonuçların 
Ibilinmesiinde yarar vardır. 

1971 uygulama programına göre; «Doğu 
Anadolu kalkınma plânı» nın hazırlanması ve 
Ibu yıl içinde Doğunun; Erzurum, Elâzığ ve Di
yarbakır adı altında üç alt - bölgeye ayrılması 
ve mahallî organizasyon kurulması, bölge için 
2 milyar 703 milyon kamu yatırımı yapılması, 
bölgesel plânlamaya başlanması gibi tedbirler 
alınması lâzımdır. (Sh. 168 -170) 

Bu kısa bilgi önünde; 

1. Plânla kalkınma dönemi içinde, (Do
ğu - Güneydoğu bölgesine yapılan yatırımlar 
nelerdir? 

2. Bölgtelerarası dengesizliği gideren çalış
malar plân hedeflerine ne ölçüde ulaşmıştır? 

3. 1971 uygulama plânına göre yapılması 
gerekien. işlere başlanmış mıdır? Bunlar ne saf
hadadır? 

4. 3 ncü plân döneminde Doğu için neler 
düşünülmektedir? 

5. 22 Doğu ili arasında bulunan ve seçim 
bölgem olan Manas iline yapılmış ve yapılacak 
olan yatırımlar nelerdir? Çok ihmal edilen bu 
ilimiz hangi altbölge plânlamasına dâhildir ve 
bu konuda neler yapılmaktadır? 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 77-13/204 
10 .1 .1972 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 29 . 11 . 1971 tarih ve 7/772-4703/35842 
sayıh yazınız. 

Maraş Milletvekili ibrahim Öztürk'ün, plânlı 
kalkınma dönemi içinde (Doğu - Güneydoğu) 
bölgelerine yapılan yatırımlara ilişkin 16.11.1971 
tarihli yazılı soru önergesinin cevabı iki nüsha 
olarak eMıice sunulmuştur. 

Saygı ile arz öderim. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

Başbakan 

Maraş Milletvekili îbrahim öztürk'ün, Doğu 
- Güneydoğu bölgelerine yapılan yatırımlara iliş
kin 16 . 11 . 1971 tarihli yazılı sloru önergesinin 
cevabıdır. 

Cumhuriyet dönemine girdiğimiz 1923 yılı
na kadar Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile bir
likte - istanbul ya da başkentlik yapmış iller dı
şında - diğer bölgellerimizin ekonomik ve sos
yal kalkınmaları amaciyle bilinçli ve sistemli bir 
hizmet politikasına ve uygulamasına genellikle 
raslanmanıalk tadır. Ülkemizin bütününün eko
nomik, sosyal ve kültürel yönflerden kalkındı
rılması amacına dönük hizmst politikası bilinç
li olarak Cumhuriyetle birlikte uygulanmaya 
konmuştur. 

Plânlı 8 yıllık dönemde belgeye, plânlı dö
nemden önceki 40 yıllık döneme oranla çok bü
yük hizmetler ve yatırımlar götürülmüştür. Bun
lardan önemli gördüklerimizden bâzılarını şu 
biçimde sırahyaı'ailiriz. 

Ulaştırma alanında plânlı dönemde, yaz ve 
kıs geçit veren yol uzunluğunda c/c 35 in üs
tünde bir artış sağlanmıştır. 

452 milyon Tl. proje bedelli Van - Kantur 
demiryolu inşaatı 1971 de bitirilmiştir. İsken
derun'u İran'a bağlıyacak olan ve ipek yolu 
olarak anılan tarihî yolu tamamlanmıştır. Do
ğu Anadolu'yu Karadenize bağlıyacak, aynı za
manda Karadeniz - Akdeniz bağlantısını sağ-
lıyacak olan Hopa - Borçka - Erzurum - İsken
derun yolunun yapımı bitmiştir. 

Belgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasın
da büyük rolü ve et ki sii olan et kombinaları zin
cirinin ve çimento fabrikalarının büyük kısmı 
tamamlanmıştır. 

Üniversitelerin bu bölgede açılması hızlan
dırılmış, yatılı bölge okullarından 48 i faal, 15 i 
inşaat halinde olmak üzere 63 ü bu bölgede açıl
mıştır. Türkiye'de bulunan 809 sağlık evinin 
585 i, yani % 72,3 ü; 801 sağlık ocağının 659 u, 
yani % 32,3 ü bu bölgede yapılmıştır. 

Bölgeye birinci plân döneminde 1965 fiyat
ları ile 5 milyar 659 bin Tl, ikinci plân dönemi
nin ilk üç yılında (1968 -1970) 4 milyar 313 bin 
Tl. tutarında yatırım programlanmıştır. 1969 
yılı için programlanan kamu yatırımlarının 
«iortalama gerçekleşme oranı» plân hedeflerine 
ne ölçüde ulaşıldığını gösteren bir gösterge ola
rak kullanıldığı takdirde 22 ilin ortalamasının 
% 94,6 olarak bulunması yatırımların gerçek
leşmesi yönünden bölgenin Türkiye ortalaması
nın altında kaldığını gösterir. 
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(Türkiye ortalaması 1989 yılı için % 105,7 
djr) 1969 dan önceki yıil'lar için «ortalama ger
çekleşme oranının» bu dolaylarda olduğ-u var-
sayıldığı takdirde, bölgenin soısyo - ekonomik alt 
yapısının, üretim sürecini bütünüyle destekler 
düzeye ulaşmamış olmasının etkilerinin bu
lunduğunda kuşku yoktur. 

1972 programında başlıca görevleri belirti
len ve merkez plânlama teşkilâtı içinde kuru
luş ihalinde olan «Kalkınmada öncelikli yöreler 
Dairesi», Boğu, Güneydoğu ve diğer gelişmesi 
gecikmiş yörelerimizin bir bütün halinde ele 
alınıp dengeli gelişmelerini sağlamak amacı ile 
gerekli yöntemleri geliştirecek ve bunları uygı-
layacak plâna ve programlara yansıtacak öne
rilerde bulunacak, uygulamayı izleyip koordine 
edece&tir. 

Üçüncü Beş Yılbk Plân döneminde, geliş
mede gecikme nedenleri büyük ölçüde sahip 
bulundukları sosyo - ekonomik yapıya bağlı 
olan Boğu - Güneydoğu ve diğer yörelerimiz
de varlığı bilinen beşeri ve doğal kaynakları 
harekete geçirecek yapısal reformların (Top
rak ve Tarım Reformu, Eğitim Reformu v.s.) 
biıMrinli tamamlar biçimde uygulamaya sokul
ması ile yörelerimizdeki sosyo - ekonomik yapı
nın düzenlenmesi, kalkınmanın temel dinamik 
faJktıörü «insanın» beceri düzeyini, çapı geniş
leyecek üretim süreci içimde ve gelişmiş tekno
lojinin desteğinde yükselecektir. 1971 uygulama 
plânında yer alan çalışmalar bu yaklaşım için
de yeniden gözden geçirilmekte ve tekrar değer
lendirilmektedir. 

Maraş ilinde plânlı dönemde programlanan 
kamu yatırımlarının cari fiyatlarla toplamı 
392 952 000 Tl. dır. 

Maraş iline gelecek yularda götürülecek 
hizmetler, yukarda belirttiğimife yaklaşım için
de programlanacaktır. 

Prof. Dr. Nihat Erim 
Başbakan 

20. — Afyon Milletvekili Süleyman Mutlu'-
oıun, Eğridir Gölünde yetiştirilen tatlı su lev
reği isimli balığın avlanılma dair soru önergesi 
ve Tarım Bakanı Orhan Dikmen'in yazılı ceva
bı (7/776) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Tarım Bakanı tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasına ta
vassutlarını saygiyle arz ve rica ederim. 

23 . 11 . 1971 
Afyon Milletvekili 
"Süleyman Mutlu 

Eğridir gölünde yetiştirilen tatlı su levreği 
isimli balık çok verimli olmasına rağmen, gayri 
teknik avlanış ve avlanmanın da balığın ço
ğalma mevsimi dahi düşünülmeden avlanmaya 
devam ettirilmesi sonunda mevcut balığın nesli 
tükenmek teMikesiyle karşı karşıya gelmiştir. 

1. Çeşitli dalyanlara kiraya verilen bu göl
de balığın üretmesini belli bir ağırlığı kazanma
sını temin için en az 3 yıl avının yasaklanması 
mümkün müdür? 

2. Mümkün değilse sebebi nedir? 
3. Bu cins balığın (Tatlı su levreği bu göl

de yetişmesini temin eden ilk müessese hangi
sidir? 

4. Hangi yıl bu gole balığın yumurtaları 
bırakılmıştır. 

5. Eğridir golünde bu balığın yetiştirilme
sinde muvaffak olunan tatlı su levreğinin yu
murtaları ithal edilmiş midir? 

6. Bu cins balığın Beyşehir gölünde de ye
tiştirilmesi düşünülüyor mu? 

T. 0. 
Tarım Bakanlığı 

ISu Ürünleri Dairesi Başkanlığı 
Şb. Md. 836/104328 30 . 12 . 1971 

Konu : Sayın Süleyman Mutki'
min önergesi Hk. 

İlgi : 29 . 11 . 1971 tarih Kanunlar Mü
dürlüğü 7/776 - 4723/38166 sayılı yazı. 

Afyon Milletvekili Sayın Süleyman Mutlu'-
nun, Eğridir Gölünde yetiştirilen tatlı su lev
reği adlı balığın avlanmasına dair, Bakanlığı
mıza yönelttiği yazılı soru önergesine hazırla
nan cevabın iki nüsha olarak eklice sunuldu
ğunu saygılarımla arz ederim. 

Prof. Dr. M. Orhan Dikmen 
Tarım Bakanı 

Millet Meclisi Başkanlığına 
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Eğridir gölünde yetiştirilen tatlı su levreği adlı 
fcalığın yetiştirilmesine ve avlanmasına dair 
Afyon Milletvekili Sayın Süleyman Mutlu 'mm 

yazılı soru önergesine cevap 

1. Biyolojik karakterleri ica/bı fazla yırtıcı 
olan tatlı su levreğinin Eğridir gölündeki stok
ları, gölün biyojenik kapasitesine uygun bir 
seviyededir. Aç kaldıklarında kendi cinsinden 
olanları dahi parçalayıp yediklerinden korun
maları için avlanma yasağı konması doğru bir 
tedbir değildir. 

2. Bu avlanma yasağı konduğunda, yüksek 
üreme kapasiteleri dolayısiyle, çevrede yaygın 
halde bulunacak kendi cinslerinin yavruları ile 
beslenme yoluna gideceklerdir. Böylece, stoğun 
verim gücünün azalmasına sebeholunacaktır. 

Bu balıklar için korunma şekli, muayyen 
(boy ve ağırlıktan fazla olan fertlerin avcılığını 
artırmak veya avlama boy ve ağırlığın hesapla
nan slogan verimine göre azaltıp artırmak yolu 
ile olabilir. 

1330 sayılı Su Ürünleri Kanunu ile ilgili 
tüzük tasarısının kabulünden sonra kontrolü
müz altına girecek olan denizlerle içsularda 
her nevi ürünün boy, ağırlık ve büyüklük gibi 
vasıfları ile avlanma mevsim ve zamanları Ta
rım Bakanlığı tarafından, yasaklama tarihinden 
15 gün önce ilân edilecektir. 

3. ilk defa istanlbul üniversitesi Fen Fa
kültesi Hidrobiyoloji Araştırma Enstitüsü ta
rafından, Eğridir Gölü için en uygun ve en eko
nomik olarak Sudak - Tatlı su Lscrsği balıkla
rının üretilmesi amaciyle teşebbüse geçilmiştir. 

4. Eğridir gölüne Sudak - Tatlu Su Levreği 
balıkları ilk defa istanlbul üniversitesi Fen 
Fakültesi Hidroibiyoloji Araştırma Enstitüsü 
tarafından 1955 senesi Sonbaharında, yumurta 
şeklinde değil, 12 . 14 cm. boyunda genç yavru
lar halinde iken aşılanmıştır. 

5. Eğridir gölünde yetiştirilen Sudak - Tat
lı Su Levreği balıkları memleketimize Avus
turya'dan ithal edilmiştir. 

6. Yapılan araştırmalarda, Beyşehir gölü
nün Sudak - Tatlı Su Levreği balığı üretimine 
elverişli olmayıp, bu göl için çok daha verim
li ve ekonomik değere sahip yeni bir Alabalık 
türünün yetiştirilmesinin daha uygun ve yerin
de olacağı kanısına varılmıştır. 

Bu amaçla Beyşehir gölü kıyısında kurula
cak üretme istasyonu için lüzumlu arazi istan
bul üniversitesi tarafından satmalınmış, fakat 
D. S. i.'nin gölü seddeleme ve 3/5'ini kurut
ma projesi üzerindeki ısrar ile teşdbibüs sonuç-
lanamamıştır. 

Eğridir gölünden alınan Sudak - Tatlı Su 
Levreği balıklarının canlı olarak Beyşehir gö
lüne atıldığı haiberi alınmıştır. Bu durumda, 
Beyşehir gölünde başka hiçjbir balık üretilemi-
yeceği gibi, Sudak balıklarının biyolojik istek
lerine uygun olmıyan bu sahada, daha sonraki 
senelerde süratle verim düşmesi olacak ve gö
lün belli başlı istihsal balıkları da azalacaktır. 

Daire Başkanı 

21. — Ankara Milletvekili Cengizhan Yorul-
maz'ın, Ankara ilme bağlı Keskin ilçesi orta
okul binasının yenilenmesine dair soru önergesi 
ve Millî Eğitim Bakanı İsmail Arar'ın yazılı 
cevabı (7/778) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
rica ederim. 24 . 11 . 1971 

Ankara Milletvekili 
'Cengizhan Yorulmaz 

Soru : Ankara'nın Keskin ilçesi her yönü 
ile yılların ihmaline uğramış bulunmaktadır. 
Bu arada 60 yıl evvel yapılmış eski bir binada 
ortaokul tedrisatı yapagelmektedir. Müteaddit 
talepler müspet sonuç vermemiştir. Bu nedenle: 

1. Nüfusu 8 500 ü bulan bu ilçeye hak etti
ği bir ortaokul binası yaptırılması düşünülmek
te midir? Ve bu âcil ihtiyaç ne zaman tahak
kuk edecektir? 

2. 1971 - 1972 tedrisat yılı 25 Eylül 1971 
tarihinde başladığı halde iki ay giibi bir zaman 
geçmesine rağmen bu okulun hâlâ Fransızca 
dersleri boş geçmektedir. Bu husus Bakanlığı
mızca bilinmekte midir? Şayet biliniyorsa ne 
gibi bir çareye başvurulmuştur? 

3. Keskin Ortaokuluna tâyin için kendi
sine teklif yapılan Fransızca öğretmeni Gü
neşi özden'e hangi tarihte teklif yapılmıştır? 
Adı. geçen öğretmenin cevap vermemesi halin
de ilânühaye beklenmesi gerekmekte midir? 

4. Güneşi özden'e teklif yapılmadan evvel
ki dönem içinde bu okulun Fransızca öğretmen
liği için ne gibi br tedbir düşünülmüştür? 
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T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 25 . 12 . 1971 

özel : 00375 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 29 . 11 . 1971 tarih ve 7/778 - 4728 
38237 sayılı yazıları. 

Ankara Milletvekili Cengizilıan Yorul-
maz'm, Ankara - Keskin İlçesi Ortaokul bina
sının yenilenmesi ile bu ortaokula öğretmen 
tâyin edilmesine dair yazılı soru önergesi ile 
ilgili cevaibımıs ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
ismai Arar 

Millî Eğitim Bakanı 

Ankara Milletvekili Sayın Cengishan Yorul-
maz'ın, Ankara - Keskin ilçesi Ortaokul binası
nın yenilenmesi ile bu ortaokula öğretmen tâ
yin edilmesine dair yazılı soru önergesi ile 

ilgili cevabımın 

1. Ankara - Keskin Ortaokulu 1971 - 1972 
öğretim yılında 9 sulbe halinde 503 öğrenci ile 
öğretim yapmaktadır. Okulun mevcut binasın
da halen derslik olan 9 odasından başka, der
nek tarağından pansiyon olarak yaptırılan bi
nadan da derslik olarak faydalanılmaktadır. 

Ankara Valiliğinin Bakanlığımıza gönder
diği 1972 - 1976 yıllarını kapsıyan Beş Yıllık 
Yatırım teklif programında, Keskin Ortaokulu 
için ihtiyaç gösterilmemiştir, üçüncü Beş Yıllık 
Plân dönemi için Valiliklerden yeniden Beş Yıl
lık teklif programı istenecektir. Ankara Vali
liğinin teklif programı içinde Keskin Ortaoku
lunun ihtiyacı yer aldığı takdirde, belirtilecek 
öncelik sırasına göre Ortaokul binasının yapı
mı programa alınacaktır. 

2 - 3 Okulların öğretmen ihtiyacı orta dere
celi okullara öğretmen yetiştiren okul mezun
ları ile diğer okullardan mezun olup Bakanlığı
mız emrinde görev almak istiyenler arasından 
âdil ve dengeli atamalar yapmak suretiyle ka
patılır. 

Keskin Ortaokulunun açık olan Fransızca 

öğretmenliği için Güneşi özden'e 26 . 10 . 1971 
tarihinde teklif yapılmıştır. Mecburi hizmetli 
olmıyan öğretmenlerin açıktan atanmaları tek
lifi kalbul ettikleri takdirde yapılmaktadır. Bu 
teklife, Güneşi özden'den cevap alınamaması 
terine 24 . 11 . 1971 g'ımii Sevinç Barlıoğ-
lu'na teklifte bulunulmuştur. 

4. Açıktan atamalar Eylül nakil komisyo
nu çalışmalarının bitiminden sonra başlamış 
olduğundan, atamalar başlar başlamaz Güneşi 
özden'e teklif yapılmıştır. 

22. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
T. B. M. M. Basımevinde çalışan personele fiilî 
hizmet zammı tanınmasının düşünülüp düşünül
mediğine dair soru önergesi ve Millet Meclisi 
Başkanı Sabit Osman Avcı'nın yazılı cevabı 
(7/787) 

Millet Meclisi Sayın (Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumum Meclis Başkanlığınca ya-
zıflı olarak cevaplandırılmasına mülsaaıdeleriınıM 
rica ederim. Saygılarımla. 

9 . 12 . 1971 
Reşüt tMJker 

istanbul MilMvelMM 

Soru : 

T. B. M. M. Basımevinde 120 civannida mneu 
mur ve nılüsitıahdeım. çakf inaktadır. Basımevinde 
yapılan çalışımamn mjiltelği, teneffüs etdıüen ha
vanın içinde kurşun ve lantlianuanın ımevculdıijyeti 
dolayısıyle boğucu, sıhhate zarar verici ve haftltâ 
öldürücü niteliktedir. 

öte yandan, 5434 sayılı T. C. Emekli Samıdığı 
Kanununun 32 nıci (maddesinin (D) fıkrasının 
2 ımımıarailı bendi ıtiamamiiyle basımıevümdelM dumu-
mıa uymaktadır, BıöyHece, basımevinde çahşıan^ 
lana bu 32 nıcü atınadde gereğimde fiilî hiızmıeıt Karnı
mı tanınması tabiîdir ve bu yolda Danıştay ka
ran da mevcut bulunmaktadır. 

Durumun böyle olmasına rağmen, T. B. M. 
M. Bıasımıevıimıde çalınanlara kıdem hakanının ite-
nınmamıasının sebepleri nelerdir? Ve kıdem hak
kı tanınımiası (dâva açılimıaJksızın) dii§üıniü3m«iktto 
imidir? 
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iSayın Reşit Ülker 
istanbul Miletvekili 

5434 sarılı Kanunim 32 nci maddesinin (d) 
fıkrasının 2 nici (bendi aelhiTÜi boğucu gaz, asiit, 
boya işleriyle igaz maskesi ile çalışmayı gerekti-
ren tbaşka işlerde çalışan iştirakçilerin fiilî hiz
metine, hizalarındaki müddet kadar zam yapı
lacağımı öngörmektedir. 

Basımevi binası; miodern esaslara göre ve ça-
luşanların sağlık şartları göz önüme lahnaraik in
şa edilmiş olup ışık, güneş havalandırma durum
larına titizlikle riayet edilmiş olduğundan, per
sonelimizin zehirlenımeisi (balhdıs konusu değildir. 
Bu husus Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
kanalı ile yaptırılan, Ankara Tıp Fakültesi Koru
yucu Hakimlik ve Hijyen Enstitüsü Kürsüsümice 
tanzim ve tasdik otoman 9 . 12 . 1971 gün ve 
362 sayılı rapor ile de teyMedilmiştir. Perso
nelinizde kurşun zehirlenmesi varit ise, Baısıımı-
evimizdeki işyerlerinden ileri gelmemektedir. 

Türküyenin, hiçbir Basamevinde bu şartlarla 
çalışan personele, fiilî hizmet zammı verümıe-
diğinıden^ konumuzda; Millet Meclisi Başkan-
lığı ile T. C. Emekli Sandığı -Genel Müdürlüğü, 
anüştereken dâvâlı Ibulumduğnndam. ve esıaısen Da
nıştay kararlarının şahsi karar olduğu muhkem 
kaziye haline geldiğinden, dâva açılmaksızm 
bütün Basaanevi personelimle, fiilî hizmet zammı 
ilavesinin tanınması düşünülınenıektedir. 

Millet Meclisi (Basımielvi Müdürlüğünde çalı
şan personele, fiilî hizmet zammı tamnmıasıının 
düşünülüp düşünülmediğinle dair 9 . 12 . 1971 
tarihli yazılı soru önergenize cevalbolarak İbiği 
edinilmesini rica «derim. 

Saygılarımla. 

Sabit Osman Avcı 
Millet Meclisi Başkamı 

23. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'in, 
Zonguldak Devlet Hastanesine bir operatör ve
rilmesine dair som önergesi ve Sağlık ve Sosyal 

Yardım Bakanı Cevdet Aykan'ın yazılı cevabı 
(7/790) 

Sayın Millet Meclisi Bakanlığına 

3 . 12 . 1971 
Ankara 

Altta yazılı sorularımın Sayın Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanı tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasına müsaadelerinizi dilerim. 

Ahmet Güner 
Zonguldak Milletvekili 

Soru : 1. — Zonguldak Devlet Hastanesi 
uzun hüredir tek operatörle çalışmaya devam 
ettirilmektedir. Bu hekim aynı zamanda başhe
kimlik görevini de yapmakta olduğundan, has
taların çilesiyle hekimin çilesi eşitleşmiştir. 

Hastaneye operatör verilmesinin gecikme 
sebebi nedir? 

Verilen operatörlerin göreve başlamayış se
bebi nedir? 

2. — Zonguldak Devlet Hastanesi ilâve in
şaatı ağır çalışma içindedir. Acaba sebebi ne
dir? 

ikinci kısım inşaat ihalesi önümüzdeki dö
nemde yapılacak mıdır? 

3. — Gerek Ankara içindeki hastanelerde, 
gerekse illerdeki hastanelerde yaptığım incele
melerde, hastalara çok kötü muamele yapıl
makta olup, temizliğe riayet üzücü orandadır. 

O kanıdayım ki : Şöhret olmadıkça esaslı 
muayene olmak imkânsız haldedir ülkemizde. 

Aksi halde çok para vermek ve yardımcı ki
şi bulmak şart. 

Eğer bu yapılmayıp, normal muayene ücreti 
yatırarak veya resmî belge alarak muayeneye 
gidenlerin, asistanların ve stajiyerlerin elinde 
hem alay mevzuu olduklarını hem de lakaydi-
liklerle hastalara kıyıldığı bir hakikattir. 

Sayın Bakanlığın, ille şikâyet konularının 
incelenmesi dışında teftiş ve murakabe yaptır
ması mümkün değü midir? 

Doktorlara verilen ücretler a^dır. Faka* W 
ülkede milyonları bulan açlık çekenler vardır. 
Bakanlığın gerçekçi tedbirleri gelecekte ne ola
caktır? Yoksa alışılmış düzenin altında esölme-
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den kurtulabilen mi yaşıyacaiktır hastaneleri-
raıizde? 

Örneğin : Uzağa gitmeden Yüksek ihtisas 
Hastanesiyle Hacettepe hastanelerindeki gün
lük olayları görmıek ve takip yeter. 

T. C. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 3 . 1 . 1972 

Bakanlığı 
Bakan 

I 
Konu : Zonguldak Mil
letvekili Ahmet Gü-
ner'in önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 14 . 12 . 1971 tarih ve Kanunlar Mü
dürlüğü 7/790/4809/36669 sayılı yazı. 

Zonguldak Milletvekili Sayın Ahmet Gömer 
tarafından 3 . 12 . 1971 tarihinde verilen yazılı 
soru önergesine cevabım ektedir. 

Arz ederim. 
Saygılarımla. 

• • • Dr. Cevdet Aykan 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanı 

Zonguldak Milletvekili Ahmet GünerUn yazılı 
soru önergesine cevabım 

Soru : 1. — Zonguldak Devlet Hastanesi 
uzun süredir tek operatörle çalışmaya devam 
ettirilmektedir. Bu hekim aynı zamanda başhe
kimlik görevini de yapmakta olduğundan, has
taların çilesiyle hekimin çilesi eşitleşmişjtir. 

Hastaneye operatör verilmesinin gecikme se
bebi nedir? 

Verilen operatörlerin göreve başlamayış se
bebi nedir? 

Cevap : 1. — Zonguldak Devlet Hastanesinde 
iki operatör kadrosu vardır. Münhal olan kad
roya 20 . 3 . 1971 tarihinde Dr. Hayati Erbar 
tâyin edilmiş ise de görevine normal süresi için
de başlamadığından müstafi sayılmıştır. 

önümüzdeki günlerde münhal durum haber 
bültenine alınacak ve talep vukuunda veni ope
ratör tâyini yapılacaktır. 

ISoru : 2. — Zonguldak Devlet Hastanesi 
ilâve inşaatı ağır çalışma içindedir. Acaba se
bebi nedir? 

ikinci kısım inşaat ihalesi önümüzdeki dö
nemde yapılacak mıdır? 

Cevap : 2. — Zonguldak Devlet Hastanesi
nin inşaatı Bayındırlık Bakanlığınca yapılmak
tadır. Alman bilgilere göre 1 nci kısım inşaat 
maliyeti, proje bedelinin % 20 sini geçmesi ne
deniyle durmuştur. Halen tasfiye işlemi yapıl
makta olup, 2 nci kısım inşaatla birlikte 1 nci 
kısımdan kalan işler önümüzdeki dönemde iha
le edilecektir. 

Soru : 3. — Gerek Ankara içindeki hasta
nelerde, gerekse illerdeki hastanelerde yaptı
ğım incelemelerde, hastalara çok kötü muame
le yapılmakta olup, temizliğe riayet üzücü 
orandadır. 

O kanıdayım ki: Şöhret olmadıkça esaslı 
muayene olmak imkânsız haldedir ülkemizde. 

Aksi halde çok para vermek ve yardımcı ki
şi bulmak şart. 

Eğer bu yapılmayıp, normal muayene ücreti 
yaptırarak veya resmî belge alarak muayeneye 
gidenlerin, asistanların ve stajiyerlerin elinde 
hem alay mevzuu olduklarını hem de lakaydi-
liklerle hastalara kıyıldığı bir hakikattir. 

Sayın Bakanlığın, ille şikâyet konularının 
incelenmesi dışında teftiş ve murakabe yaptır
ması mümkün değil midir? 

Doktorlara verilen ücretler azdır. Fakat bu 
ülkeden milyonları bulan açlık çekenler vardır. 
Bakanlığın gerekçesi tedbirleri gelecekte ne ola
caktır? Yoksa alışılmış düzenin altında ezilme
den kurtulabilen mi yaşıyacaktır hastaneleri
mizde? 

örneğin : Uzağa gitmeden Yüksek ihtisas 
Hastanesiyle Hacettepe hastanelerindeki gün
lük olayları görmek ve takip yeter. 

Cevap : 3. — Hastaneler hakkındaki vatan
daşlarımızın şikâyeti malûmıumuzdur. Bunları 
düzeltmek için ayrıca çaba göstereceğime ina
nabilirsiniz. 

Bununla beraber 67 ilde mevcut hastaneler 
ve sağlık merkezlerinde temizlik, hasta bakımı, 
hastalara iyi muamele edilmesi konularında Ba
kanlık müfettişlerince murakabe teftişleri ya
pılmaktadır. Bakanlığımız müfettişleri yalnız 
şikâyet konularını tahkik etmekle yetinmemek
te, tahkik konuları haricinde her yıl 67 ilde 
mevcut sağlık tesislerinde (Hastaneler dâhil) 
genel teftiş ve murakabe teftişi yapılmaktadır. 
Ayrıca genel ve murakabe teftişleri haricinde 
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tahkik işleri için illere gidildiğinde yataklı ve 1 
yataksız sağlık tesisleri de, mesaiye devam, ge-
C3 ve gündüz hasta bakımı, hastalara yapılan 
muamele, poliklinik hizmetleri, temizlik, yar
dımcı personel ve müstahdemin hastalara iyi 
muamelesi gibi hususlar devamlı murakabe edil
mekte olup, tesbit edilen hususlardan mahallen 
ikmali mümkün görülen aksaklıklar gideril
mekte ve mahallen ıslahı mümkün olmıyanlar 
ise Bakanlığa intikal ettirilmek suretiyle ge
rekli tedbir üzerinde çalışılmaktadır. I 

Eğitim hastaneleri haricindeki hastanelerde 
hastaları mutlaka mütahassııslar muayene et
mektedir. I 

Hastaların aısistan ve stajiyerler tarafından 
muayene edildiği ve alay mevzuu olduğu iddia
sı genelleştirilecek bir olay değildir. 

Eğitim hastanelerinde asistanlar da hasta 
muayene etmekte; is eler de sonuç şefler veya 
muavinler tarafından karara bağlanmaktadır. 

Dr. Cevdet Aykan 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanı 

24.'— Zonguldak Milletvekili Ahmet Gün er'-
in, yurdumuzdaki Radyo -Televizyon yayınları- I 
na dair soru önergesi ve Başbakan Nihat Erim'- I 
in yazık cevabı (7/791) 

3 . 12 . 1971 

Sayın Millet Meclisi Başkanlığına 

Ankara 
Ülkemizde, hemen her sahada geri kalmışlı

ğımızı fırsat bilenlerin gerek yurt içinden ge
rekse yurt dışından, giriştikleri parçalama ve 
bölme faaliyetlerini, milletçe ve Hükümetimiz
ce önliyebilmenin çırpınışı içindeyiz. 

Bu çırpınışın beraberlik duyusu, millî anla
yış rayına oturtulmadan, televizyon yayınların
dan dört ilimizin istifadesini sağlamak, çok 
mutlu olarak yaşıyanları daha çok memnun et
me yarışma Hükümetimizin katılımı olacaktır. 

Çünkü : 

Bu illerde yaşıyanların büyük çoğunluğu
nun dar geçimli olmaları karşısında halkın ucuz 
ve halk tipi televizyona sahibolma çaresi Hükü
metimizce ele alınamamış ve kâr etme haddi I 
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kontrol edilemiyenlerin eline ve insafına halk 
terk edilmiştir. 

Televizyon yayın sahasının genişleitilmesin-
:leki baş gayenin, millî birlik ve beraberliğimi
zi her zamankinden daha çok ve daha sıkı hale 
getirmek, günün ekonomik, kültürel ve teknolo
jik koşulları karşısında hükümetlerin tutumla
rına güvenini yitirmişlerin tesir sahalarını 
mümkün olduğu kadar küçültmek olduğuna gö
re, üç büyük ilimizin ve dolayısiyle Eskişehir 
ilinin dışında kalan, sanayi bölgesi olan ve ide
olojik yayınlan rahatlıkla takip zorunda bıra
kılan illerimizin öncelik sırasının her türlü te
sirden uzaklaştırılmış olarak bilimmesinde fay
dalar vardır. 

işte bu düşünüşle, aşağıda yazılı soruları
mın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasına müsaadelerinizi dilerim. 

Ahmet Güner 
Zonguldak Milletvekili 

Soru : 1. — illerimizin 1970 nüfus sayımına 
göre, köylerde ve şehir merkezlerindeki radyo 
dinleme oranı nedir? 

2. — Yurdumuzun her yerine yayılacak tele
vizyon yayınından illerimizin öncelik sırası bel
li miidir? Nasıldır? 

3. — Zonguldak ilinin Kömür - Demir - Ateş 
tuğlası - elektrik üretimi ve orman ürünlerimi
zi kıymetlendiren fabrikalarında 120 bine ya
kın işçi ve uzman çalıştırılmaktadır. Nüfus ye
kûnu da 750 bine yaklaşıktır. 

Bulgaristan - Romanya - Rusya'nın televiz
yon ve radyo yayınlarının tesiri altındadır. İl 
dahilindeki çok güçlü müesseselerin mensupla
rına moral vermek ve sosyal yardımda bulun
mak amaciyle küçümsenmiyecek fonları vardır. 
Hattâ işçi eğitimi maskesi altında özel radyo is
tasyonları ve müstahdemin kadrolarına malik 
olanları da mevcuttur, işbirliği sonucu bu ilde 
yaşıyanların yabancı yayınların tesirinden kur
tarılmalarına öncelik verilmesinde bir sakınca 
var mıdır 

4. — Televizyon yayınlarındaki kendi kendi
mizi tanımaktan uzak kalış ve göstermelik ya
yınlara son verilerek, yurt gerçekleri etrafın
da vatanını ve milletini sevenlerin toplanmala
rına yararh programlar düzenlenmesi düşünülü
yor mu? 
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T. C. 
Başbakanlık 10 . 1 . 1972 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 
Sayı : 77-54/206 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 14 .12 . 1971 tarih ve 7/791-4810/36870 
sayılı yazınız. 

Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'in, yur
dumuzdaki radyo - televizyon yayınlarına iliş
kin 3 . 12 . 1971 tarlihli yazılı soru önergesinin 
cevabı iki nüsha olarak eklice sunulmuştur. 

Saygiyle aırz ederim. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

Başbakan 

Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'in yurdu
muzdaki radyo - televiiizycn yayınlarına ilişkin 

3 . 12 . 1971 talihli yazılı soru önergesinin 
cevabıdır 

1. 1970 nüfus sayımı rakamlarına göre, Tür
kiye nüfusunun % 87,4 ü halen iyi kalitede en 
az bir radyo programı dinleme imkânına sahip
tir. Türkiye radyolarının kapsama alanı ise 
toplam yüzölçümünün % 82,77 sidir. Geri kalan 
bölgelerde ise yayınlar orta kalitede dinlenebil-
mektedir. 

- « * • • • 

j 1972 yılı içinde 1 200 Kw gücünde Ankara, 
i 1 200 Kw. gücünde İstanbul vs 690 Kw. gücün-
f de Antalya radyo vericileri servise girecek; 100 
I Kw. güçlü İzmir ile 100 Kw. güçlü Erzurum rad-
[ yo vericilerinin gücü 200 Kw. a çıkarılacaktır. 
i Bu vericilerin servlise girmesiyle Türkiye'nin en 
I az 2 radyo programı iyi kalitede dinlenebileeek-
I tir. 
I 2. Türkiye televizyon şebekesinin plânlama-
| sı tamamlanmış ve kurulacak istasyonların iku-
I ruluş yılları tesbit edilmiş olup, komşu ülkele-
[ rin televizyon yayınlarının etki'sıinde olan sınır 
1 bölgelerine öncelik verilmiştir. Zonguldak tele-
I vizyonunun kuruluşuna 1973 yılında b'aşlanaeak-
| tır. 

I 3. Sınır bölgesinde bulunması ve dış tele-
[ vizyon yayınlarının tesiiırinde olması sebebiyle 
I tevizyon şebekesinde Zonguldak bölgesine de ön-
I ceEk verilmiştir. 

J 4. TRT Kurumu televizyon yayınlarının ya-
[ yın ilkelerine sadık Atatürkçü ve Milliyetçi ve 
[ yurt gerçeklerine uygun olarak hazırlanmasında 

büyük titizlik ve gayret sarf etmektedir. Yeni 
stüdyoların kurulması ve teknik imkânların ar-
tırılmasiyle bu istikametteki çalışmalar olumlu 
yönde gelişecektir. 

Prof. Dr. Nihat Erim 
Başbakan 

...*»#> ı*-m<t 
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Nüfus kanunu tasansına verilen oyların sonucu 
(Çoğunluk yoktur.) 

ANKARA 
Şinasi özdenoğlu 
Cetngizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
t Hasan Akçalıoğlu 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 
Mustafa Roma 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
Nahit Menteşe 

BALIKESİR 
^Salih Zeki Altunbaş 
İbrahim Aytaç 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Erldetm 
Mehmlet Niyazi 'Gürer 
Mevlüt Yıimaz 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 
Abidin İman Gaydalı 

BOLU 
M. Şükrü Kiyikıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 

BURSA 
Nail Atlı 
ibrahim Öktem 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
LCemal Bağcıoğlu 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 94 

Kabul edenler : 91 
Reddedenler : 1 

Çekinserler : 2 
Oya katılmıyanlar : 348 

Açık üyelikler : 8 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Abdur ra toan Güler 
Ali NaM Ulusoy 

DENİZLİ 
Hasan Korkmazcan 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Necmettin Gönenç 

ERZURUM 
Selçuk Erverdi 
Gıyasettin Karaca 
Cevat Önder 

ESKİŞEHİR 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğuz ' 
Seyfi Öztürk 

GAZİANTEP 
Şinasi Oolakoğlu 
Erdem Ocak 

GİRESUN 
Abdullah İzmen 
1. Kayhan Naipoğlu 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

İÇEL 
Hilmi Türkmen 

İSTANBUL 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 

[Kabul edenler] 
İbrahim Elmalı 
Mustafa Fevzi Güngör 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Burhanettiin Asutiay 
M. Hulusi Çakır 
Münir Daldal 
Coşkun Karagözoğlu 

KARS 
Turgut Artaç 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Osman Yeltekin 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Hasan Korkut 

KOCAELİ 
Vehbi Engiz 

KONYA 
Sezai Ergun 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Mesut Erez 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Veli Bakirli 
Mustafa Orhan D aut 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 
Mehmet özdal 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 

RİZE 
Hasan Basri Albayrak 

SAKARYA 
M. Vedat Önsal 

SAMSUN 
Nihat Kale 
Doğan Kitaplı 

SİİRT 
Selâhattin Oran 

SİVAS 
Tevfik Koraltan 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
İsmet Hilmi Balcı 
İsmail Hakkı Birler 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Necati Çakıroğlu 
Mehmet Ali Oksal 

URFA 
Bahri Karakeçili 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Hüseyin Baytürk 
Fevzi Fırat 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 
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[Reddeden] 

KARS 
Musa Doğan 

[Çekinşerler] 
UŞAK ZONGULDAK 

Âdil Turan Ahmet Güner 

[Açık üyelikler] 
Bursa 1 | Kocaeli 1 
Diyarbakır 1 Malatya 1 
Edirne 1 Nevşehir 1 
Elazığ 1 
Hatay 1 I Yekûn & 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

27 NC1 BİRLEŞİM 

12 . 1 . 1972 Çaffşaanba 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
enflâsyon tehlikesi ve tedbirleri, ithalât - ihra
cat formaliteleri ve etkileri ile hayat pahalılığı 
ve nedenlerini içine alan ekonomik durum hak
kında bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi ile Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu 
ve iki arkadaşının; hayat pahalılığı, yatırımlar, 
işsizlik, israf, zamlar, dış ticaret, emisyon hac
mi, işçi dövizlerinin değerlendirilme şekli, teş
vik tedbirleri ve Hükümetin genel iktisadi tu
tumu hakkında Anayasanın 88 nci maddesi 
uyannea bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi. (8/38, 8/39) 

2. ^ - Adana Milletvekili Ali Rıza Güllüoğlu'-
nun, pamuk üretiminin ihyası, teşviki ve iste
nilen seviyeye ulaştırılması için alınması gerek
li tedbirleri tesbit etmek maksadiyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair 'önergesi (10/92) 

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

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

5. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, korunmaya muhtaç çocuklar, ma
lûller ve yaşlılar konusunda gerçekleri ve alın
ması gerekli tedbirleri tesbit etmek için Anaya

sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması yapılmasına dair önergesi. (10/21) 

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

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

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

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

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



11. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 
Türkiye'de gaye dışı kullanılan ziraat" arazisi il< 
ilgili meseleleri araştırmak, bunun memleK> 
ekonomisine ve tarımına verdiği kayıpları ı---
bit etmek, «Arazi kullanma planlanması» m g< 
çekleştirmek için ilgili tedbirleri ve çözüm ya
larını bulmak üzere Anayasanın 88 nci madu--
si uyarınca bir Meclis Araştırması yapdnı;ı^ ^ 
dair önergesi (10/24) 

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

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

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

3 5. — Manisa Milletevkili Muammer Erten 
ile Burdur Milletvekili Nadir YavTızkan'm, ta 
nm ürünlerinin satış fiyatlariyle ilgili alınması 
lüzumlu tedbirleri tesbit etmek üzere Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştır
ması yapılmasına dair önergesi (10/28) 

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

17. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Deniz Ticaret Filomuzun ve Deniz Ticareti 
mizin bugünkü durumundan kurtarılmasına 

millî ekonomiye yararlı katkıda bulunacak 
şekilde organize edilmesine yardımcı olacak ted
birleri tesbit etmek maksadiyle Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir Genel Görüşme yapıl
masına dair önergesi (8/13) 

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

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

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

21. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara-
ca'nın; Hınıs ilçesi, Kızılahmet köyü halkının 
karşı karşıya bulunduğu heyelandan korunma
sı ve yerleşme mmtakasınm tesbit edilmesi mak
sadıyla Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
v10/29) 

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

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

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

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

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

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

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

29. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mıı, 
Genel sağlık sigortasının memleketimizde tatbik 
Edilebilmesini sağlamak amacıyla Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/20) 

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

31. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mıı, 
Toprak reformunun biran evvel gerçekleşmesini 
sağlamak amacıyla Anayasanın 88 nci maddesi 

uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/22) 

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

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

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

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

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

37. —• Sakarya Milletvekilleri Hayretin Uy
sal ile Barbaros Turgut Boztepe'nin, Hükü
met tarafından uygulanan devalüasyon kara
m ı n önceden haber alınmasında hangi kuru
luş ve şahısların büyük faydalar sağladığı ve 
haberin önceden verilmesinde kimlerin kusurlu 
bulunduğunu tesbit etmek maksadıyla Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına dair önergesi (10/38) 

38. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, 
Türk Parasının kıymetinin ayarlaıımasiyle ilgili 
kararın resmen ilânından önce duyulduğu id-
diasiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 



bir Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/40) 

39. — »Sakarya Milletvekilleri Hayretin Uy
sal ile Barbaros Turgut Boztcpe'nin, yurt dı
şında bulunan bir Ermeni vatandaşın Türkiye'
deki bütün ilişkilerinin meydana çıkarılmasını 
temin maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/41) 

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

41. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'deki topyekûn ve aydın işsizliğinin ne
denlerini tesbit etmek ve bu soruna bir çare 
getirmek amacıyla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/40) 

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

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

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

45. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
boraks madeninin millî çıkarımız paralelinde iş
letilmesinde ve değerlendirilmesini sağlamak 
için alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek 
maksadıyla Anayasama 88 nci maddesi uya

rınca bir Meclis araştırması açılmasına <iair 
önergesi (10/48) 

4G. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türk Müziğinin içine düşürüldüğü bugünkü du
rumdan kurtarılması için alınması lâzımgelen 
tedbir ve çârelerin tesbit edilmesi amacıyla 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/49) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

58. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
Türkiye'de stratejik üsler ve silâhlar ile bu si
lâhlar açısından İncirlik üssünün kumanda iliş
kileri bakımından yarattığı tehlikeleri tesbit 
etmek konusunda Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/61) 

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

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

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

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

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

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

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

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

67. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'
ün, üç yıl içinde öldürülen üniversiteli gençleri 



koıııısuııda bilgi edinmek maksadiyie Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir genel 'görüş
me açılmasına air önergesi. (8/28) 

G8. — İstanbul Milletvekili Eşref Derineay'-
ın, Halic'in temizlenmesi ve turistik bir yer 
haline getirilmesi için gerekli tedbir ve çalış
maların neler olduğunu tesbit etmek üzere Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına dair önergesi. (10/67) 

G9. — Kayseri Milletvekili Turhan Fcyzioğ-
lu'nun, Resmî Gazetede yayımlanan «1971 yılı 
programı» adlı resmî belgede, İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin özel kuruluş ve şahıslarla or
taklık veya iştirak şeklinde giriştikleri teşeb
büsler hakkında bilgi edinmek maksadiyie Ana
yasanın 88 nei maddesi uyarımca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/09) 

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

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

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

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

74. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'
ün, 12 Mart 1971 günü Genelkurmay Başka
nı ve Kuvvet Kumandanlarının vermiş olduğu 
muhtıranın ışığı altında siyasi partilerin ve 
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i Parlâmentonun nasıl bir tutum \Û davranış içi-
j ne girmesi gerektiği konusunda bilgi edinmek 

maksadiyie Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/33) 

75. — Konya Milletvekili Özer Ölçmen'in, 
halen yurt dışında hayatlarını kazanmak zorun* 

j da olan Türk vatandaşları ile ailelerinin sosyal 
ve ekonomik sorunlarının neler olduğunu tesbit 
etmek maksadiyie Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/71) 

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

77. — Adıyaman Milletvekili Kâmil Kırık-
j oğlu ile Konya Milletvekili Orhan Okay'm, ya

bancı sermayenin Türkiye ekonomisine etkile
rini saptayabilmek ve gerekli tedbirleri almak 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/74) 

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

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

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

81. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesi'z'in, çiftçilerimizin kalkınmasının ne gibi 

I şartlara bağlı bulunduğunu, bu konuda alma-



cak tedbirleri, kredi ve fiyat politikasını tcsbit 
etmek amaciyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/77) 

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

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

84. —• Kayseri Milletvekili Enver Turgut 
ve 5 arkadaşının, işçi ücretlerinin fiyatları et-
kiliyecek derecede artmış olduğu iddialarını 
tesbit etmek ve kesin bir yargıya varmak ama
ciyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/80). 

85. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türk basını ve mensuplarının sorunlarını tes
bit etmek ve 'bu sorunlara çözüm yolları bul
mak amaciyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/81) 

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

87. — Balıkesir Milletvekili İbrahim Aytaç 
ile Uşak Milletvekili Orhan Dengiz'in, İmam 
Hatip okullarının birinci devresinin kapatılma
sının nedenlerini tesbit etmek amaciyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına dair önergesi. (10/83) 

88. —• İzmir Milletvekili Kemal Önder ile iki 
arkadaşının; gümrük mevzuatının uygulama
daki aksaklıklarına çözüm yollan bulmak ama
ciyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/84) 

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

90. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, güreş spo
rumuzun içimde bulunduğu acı durumun neden
lerini ve alınacak terbirleri tesbit etmek ama
ciyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasnıa dair önergesi. 
(10/86) 

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

92. — Ankara Milletvekili Kemal Ataman 
ile Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, Güreş 
sporumuzun içinde bulunduğu acı durumun ne
denlerini tesbit etmek amaciyle Anayasanın 
88 nei maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/88) 

93. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
usulsüz kesim, tarla açma, yerleşme, düzensiz 
otlatma ile orman yangınlarına, böceklerine ve 
haşaratlarına karşı ormanlarımızı korumak için 
alınacak tedbirleri tesbit etmek amaciyle Ana
yasanın 88 nei maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına dair önergesi. (10/89) 

94. — Konya Milletvekili Faruk Sükan'ın, 
Memleketimiz için halk sağlığı bakımından ten
li ike teşkil eden bulaşıcı barsak hastalıkları ile 
ilgili olarak alınacak tedbirleri tesbit etmek 
maksadiyle Anayasanın 88 nei maddesi uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi. (10/90) 

95. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, 
spor tesislerinin yapımında yolsuzluk yapılıp 
yapılmadığını tesıbilt etmek maksadiyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına dair önergesi. (10/91) 

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



97. — Adana Milletvekili Alparslan Tür-
keş'in; yurt dışında çalışan Türk işçileri ile 
ailelerinin sosyal ve ekbnomlik soranlarının tes
bit! maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergesi. (10/94) 

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

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X I . — Nüfus kanunu tasarısı ve Dışişleri 
Adalet, İçişleri ve Plân komisyonlarından se
çilen 3 er üyeden kurulu 30 numaralı Çeçici 
Komisyon raporu (1/93) ()S. Sayısı : 363) (Da
ğıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

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

2. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
İzmir'in Seferihisar ilçesinde yapılan NATO 
tatbikatımda zarara uğrayan köylülere dair 
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu. (6/29) 

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

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

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

6. — Afyon Milletvekili Ha.midi Hanıamcı-
oğlu'nun, Eber ve Akşehir göllerinin meydana 
getirdiği taşkınların önlenmesine dair Enerji 

ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/39) 

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

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

9. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
m, Cumhuriyet savcılarının durumuna dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/56) 

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

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

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

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

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

15. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner'in, 
İstanbul Yıldız Mimarlık ve Mühendislik Aka
demisinde meydana gelen olaylara dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu. (6/78) 

16. — İçel Milletvekili (Mâl Kargılı'nın, 
ölddrülen üniversite öğrencilerinin kactilleri-
nin bulunmasına dair Başbakandan sözlü so
rusu. (6/8.0) 

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

18. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, Kastamonu Abdurrahmanpaşa 



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

19. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu'-
nun, Elmalı hudutları içindeki Karagûl'ün mey
dana getirdiği taşkınların önlenmesine dan 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
eorusu. (6/84) 

20. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
m, boş geçen ders saatlerine ve öğretmen boy
kotu dolayısiyle açığa alman öğretmenlere 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/90) 

21. — Afyon Karahisar Milletvekilli Süley
man Mutlu'nun Montaj Sanayiine dair Sana
yi Bakanından sözlü sorusu (6/91) 

22. - ^ Konya Milletvekili Vefa Tatnır'm, Il
gın'ın kurutulan Haremi Gölü arazisine dair 
Maliye ve Köy İşleri bakanlarından sözlü so
rusu (6/92) 

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

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

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

26. — Antalya Milletvekili Hasam. Ali Gül-
cam'm, Antalya'da bir adliye binasının yapılma
sına dair Adalet Bakanından sözlü sorusu. 
(6/98) 

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

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

29. — Afyon Karahisar Milletvekili Haımdi 
Hamamcıoğlu'nım, tüocar ve küıçüik esnafa ve

rilen kredilerin faiz hadlerine dair Ticaret Ba
kanından sözlü sorusu (6/101) 

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

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

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

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

34. — Maraş Milletvekili ibrahim Öztüırk'-
ün, Maraş Belediyesi tarafından başlatılan, ge
cekondu ıslah ve önleme faaliyetinin ne safhada 
olduğuna dair imar ve iskân Bakanından sözlü 
sorusu (6/107) 

35. — İçel Milletvekilli Celâl1 Kargılı'nın, 
pasıo ihtilâfı üzerine, Baş/bakan tarafından, A. P. 
Ortak Grup toplantısında yapılan konuşmaya 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/108) 

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

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

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

39. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, 
Uşak'a bir fabrika kurulup kurulamıyacağına 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/113) 
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40. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, ilk 
ve orta dereceli okullarda okutulan ders kitap
larına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/114) 

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

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

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

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

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

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

47. —• İstanbul Milletvekili Eşref Derineay'-
m, 1 Ocak 1968 den beri Devlet Demiryolları 
Genel Müdürlüğünce satılan arsalara dair Ulaş^ 
tınma Balkanından sözlü sorusu (6/121) 

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

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

- * • 

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

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

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
lu ve iki arkadaşının, petrolle ilgili 8957 numa
ralı Kararnamenin meydana getirdiği tesir
leri tesbit etmek üzere bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi ve Meclis Araştırma 
Komisyonu raporu. (.10/2) (S. Sayısı : 156) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 5 . 1/9TO) 

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

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

• • f c l » • 

(Millet Meclisi 27 nci Birleşim) 


