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Cumhuriyeti Devletini Anayasanın belirlediği 
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kanlığındaki Bakanlar Kurulu hakkında Anaya
sanın 89 ncu Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci 
maddeleri uyarınca bir Gensoru açılmasına iliş
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arkadaşının, yurt dışında çalışan işçilerin sos
yal ve ekonomik sorunlarını saptamak amacıyla 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/7) 580 

4. — Erzurum Milletvekili Selçuk Erverdi 
ve 10 arkadaşının, Türkiye Kömür İşletmelerine 
bağlı Aşkale Linyit Kömür İşletmesinin kapatıl
ması nedenlerini saptamak amacıyla Anayasa-? 
nm 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
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7. — Konya Milletvekili Faruk Sükan ve 9 
arkadaşının, İçişleri Bakanlığınca hizmet binala
rının satınalınmasında yolsuzluk yapıldığı iddia
larını saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/11) 588 

8. — Afyonkarahisar Milletvekili İsmail 
Akın ve 9 arkadaşının, Milli Eğittin Bakanlı-
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ğında yapılan tayin ve nakiller konusunda, Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 
ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Gö
rüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/1) 588 
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1. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaş-

maz'ın, Elazığ * Palu ilçesi deprem felaketzede
lerine ilişkin İmar ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/1) 588! 
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Dövize çevrilebilir mevduat (DÇM)'a ilişkin Ma
liye Bakanından sözlü soru önergesi. (6/9) 588 

3. — Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı' 
nın, Hükümetin Danıştay kararlan karşısındaki 
tutumuna ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/10) 588 

4. — Manisa Milletvekili Hasan Ali Dağlı' 
nın, 1976 yılı Ege Bölgesi ekici tütün piyasasına 
ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/11) 588:589 

5. — Konya Milletvekili Durmuş AK Çalık' 
in, Seydişehir Alimünyum tesislerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/12) 589 
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nın, bağırsak enfeksiyonlarına ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi. 
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7. — Kahramanmaraş Milletvekili Hüseyin 
Doğan'm, tuz ihtiyacının karşılanması için alı
nan önlemlere ilişkin Gümrük ve Tekel Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/14) 589 

8. — Gaziantep Milletvekili Celâl Doğan'ın, 
Gaziantep Devlet Hastanesi, Doğumevi ve Tra
hom Hastanesinin birleştirilmesi nedenleri ile 
tayin edilen doktorlara ilişkin Sağlık ve Sosyal 
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B) Yazılı Sorular ve Cevapları 589 
1. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı' 

nın, Kastamonu Karayolları Bölge Müdürlüğün
de yapılan ihalede meydana gelen olaylara iliş
kin İçişleri ve Bayındırlık Bakanlarından soru
su ve İçişleri Bakanı Korkut özal'ın yazılı ce
vabı. (7/52) 589:590 

2. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, Tür
kiye'nin turizm sorununa ilişkin sorusu ve Tu-
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ırizm ve Tanıtma Bakanı İskender Cenap Ege' 
nin yazılı cevabı. <7/85) 590:591 

3. — Manisa Milletvekili Erkin Topkaya' 
n:n, İzmir > Urla ilçesindeki bir gençlik kam
pına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Korkut 
Özal'm yazılı cevabı. (7/112) 591:592 

Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol, Türkiye 
Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı işyerle
rinde çalışan işçilerin ikramiyelerinin, ödenmemesi ko
nusunda gündem dışı bir konuşma yaptı. 

Afyonkarahisar Milletvekili İsmail Akın ve 9 ar
kadaşının, Milli Eğitim Bakanlığında yapılan tayin ve 
nakiller konusunda bir Genel Görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi okundu; gündemdeki yerini alacağı 
ve sırası geldiğinde görüşüleceği bildirildi. 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonun
da açık bulunan bağımsız üyeliğe Mardin Milletve
kili Nurettin Yılmaz seçildi. 

Çanakkale Milletvekili Orhan Caneri ve 9 arkada
şının, deniz ile ilişkilerimizin ve denizciliğimizin ge-
liştirilememesinin nedenlerini saptamak amacıyla 
(10/1), 

Çanakkale Milletvekili Orlran Çaneni ve 10 arka
daşının, bitkisel yağ üreticisinin sorunlarım saptamak 
amacıyla. (10/2) 

Sözlü Soru Önergesi 
1. — Kocaeli Milletvekili Kenan Akman'm, lastik 

fabrikalarının hammadde ithalatına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/16) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'm İzmir' 

de toprak kaymasından zarar gören vatandaşlara iliş
kin İmar ve İskân Bakanından yazık soru önergesi. 
(7/154) 

2. — Kocaeli Milletvekili Kenan Akman'm, yaşlı, 
kimsesiz ve yoksul vatandaşlara yapılan yardımın ar-

Sayfa 
4. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu' 

nun, Antalya - Elmalı İlçesinde jandarmanın 
bazı vatandaşlara işkence yaptığı iddiasına iliş
kin sorusu ve İçişleri Bakanı Korkut Özal'm 
yazılı cevabı. (7/114) 593 

Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri ve 10.arka
daşının, Gökçeada ve Bozcaada ikilerimizin sorunla
rını saptamak amacıyla. (10/3) ve 

Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu ve 40 arka
daşının, TRT Kurumu konusunda (10/4) birer Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergeleri, öngörüş-
meleri tamamlanarak, kabul olundu; Meclis Araştır
ması komisyonlarının 15'er üyeden kurulması; çalış
ma sürelerinin üye seçimi tarihinden itibaren 3'er ay 
olması ve. komisyonların, gerektiğinde Ankara dışın
da da çalışabilmeleri hususları onaylandı. 

22 Aralık 1977 Perşembe günü saat 15.00'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 18.30'da son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekiti Kütahya 

Muslih Görentaş Nizamettin Çoban 
Divan Üyesi 

Bursa 
Halil Karaatlı 

tınlmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi. 
(7/155) 

3. — Zonguldak Milletvekili Avm Gürsoy'un, 
Ereğli Kömürleri İşletmesinde geçici olarak görevden 
uzaklaştırılan mühendislere ilişkin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanından yazdı soru önergesi. (7/156) 

Meclis Araştırması Önergesi 
1. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usunu ve 10 

arkadaşının, Bor tuzlan konusunda ülke ekonomisi
ne yararlı tedbirleri saptamak amacıyla Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

n . — GELEN KÂĞITLAR 
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maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/12) 

Gensoru Önergesi 
1. — Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Grup 

Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Aitan Öymen ile 
Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın, içte ve dışta 
güvenliği sağlayamadığı, cephecilik anlayışıyla ulusal 
birliğimizi zedelediği, Türkiye'nin gelişmesini engel-

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. Sayın üyelerin* salonda bulunduklarım 
yüksek sesle belirtmelerini rica ederim. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 

geçmeden evvel bir hatırlatmada bulunacağım: 
Başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimini ya

pamayan komisyonların bugün seçimlerini yapmaları 

1. — Tunceli Milletvekili Hüseyin Erkanlı'nın, 
Mardin Eğitim Enstitüsünün öğretime açılmamasına 
ilişkin gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Gündem dışı söz isteyen arkadaşla
rımız var. 

Mardin Eğitim Enstitüsünün bu yıl öğretime açıl
maması konusunda Tunceli Milletvekili Sayın Hüse
yin Erkanh söz istemiştir. 

Buyurun Sayın Erkanh. 
Konuşma süreniz 5 dakikadır. 
HÜSEYİN ERKANI! (Tunceli) — Sayın Baş

kan, kıymetli parlamenterler; 

lediği, halk çoğunluğunu yoksulluğa sürüklediği ve 
Türkiye Cumhuriyeti Devletim Anayasanm belirlediği 
kurallardan ve çerçeveden uzaklaştırmaya çalıştığı id
diasıyla Başbakan Süleyman Demire! başkanlığındaki 
Bakanlar Kurulu hakkında Anayasanın 89 ncu Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uyarınca bir 
gensoru açılmasına ilişkin önergesi. (11/1) 

için toplantı yer ve saatlerini belirten davetiyeler sa
yın üyelere gönderilmiştir. Toplantı yer ve saatlerini 
gösteren liste ayrıca ilan tahtalarına da asılmıştır. 
Komisyonlarımızın çalışmaya başlayabilmesi için sa
yın akadaşlarımın toplanarak biran evel seçimleri
mi tamamlamalarını önemle rica ederim, 

Bu eğitim ve öğretim döneminde Türkiye'mizde 
eğitime, öğretime açılmamış bazı okulların mevcut 
olduğunu Yüce Parlamentoya açıklamak isterim. 

Bizim Tunceli ilinde 4 Nisan 1977 tarihinde öğ
retmen lisesi eğitime kapatılmıştır; bugüne kadar açıl
mamıştır. Bakanlığa çeşitli müracaatlar yaptık, «Tun
celi Öğretmen Lisesi neden eğitime açılmıyor, sebebi 
nedir, lütfen açıklayın» dedik. Her seferinde Bakan, 
«Tunceli'de emniyet tedbirleri alınsın, ondan sonra 
öğretmen lisesini eğitime açalım» dedi. 

Düşünün ki, bir Hükümet bir yerde emniyet ted
biri alamazsa, orada o okulu açamazsa, o öğretmen 

»>•-« 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Muslin Görentaş 

DİVAN ÜYELERİ : Nizamettin Çoban (Kütahya), Halil Karaatlı (Bursa) 

'BAŞKAN — Millet Meclisinin 81 nci Birleşimini açıyorum. 

IH. — YOKLAMA 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
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lisesini açamazsa, o Hükümetin varlığından bahset
mek bence yersiz olur. 

Bunun yanında Diyarbakır Eğitim Enstitüsü ka
palıdır, Mardin Eğitim Enstitüsü kapalıdır. Millet
vekili arkadaşlarımızla birlikte Bakanlığa ve ilgili yer
lere müracaat ettik, maalesef hiçbir netice alama
dık. 

Şunu üzülerek arz edeyim ki, bugünkü Hükümet 
içerisinde Diyarbakır'dan bir Milli Selâmet Partili 
milletvekili, Adalet Partisinden iki sayın milletvekili 
olmasına rağmen, Hükümeti de kendileri kurmalarına 
rağmen, kendi vilayetlerinde eğitim enstitüsünü açma
mışlardır, bu bir üzüntüdür. 

Biz ilgili Bakanlığa sorduğumuz zaman, ilgili Ba
kanlık bize diyor ki, «Bu milletvekilleri de kendi il
lerinde bu okulların açılmasını istemiyorlar.» 

Gerçekten böyle bir mesele varsa, o sayın millet
vekilleri bu meseleyi açıklığa kavuştursunlar. Ya Ba
kanlık bu okulları açmıyor veyahut da iddia ettik
leri şekilde milletvekilleri istemiyorlar. 

Kaldı ki, Mardin'de iki MÜH Selâmet Partili mil
letvekili arkadaşımız var, Milli Selâmet Partisi bu 
Hükümete ortak olmasına rağmen bugüne kadar Mar
din'deki Eğitim Enstitüsü de açılmamıştır. 

Sayın arkadaşlar, size çok önemli bir gerçeği 
açıklamak isterim. (Bu Cephe Hükümetinin Doğu ve 
Güneydoğudaki uygulamalarıyla ilgili bir konuyu 
açıklığa kavuşturmak isterim) : 

Sayın Parlamenterler, 1965 ydından evvel Erzin
can'da Askeri Lise vardı; fakat Sayın Süleyman De
mire! Başbakan olduktan sonra Doğuya bu Askeri Li
seyi fazla gördü ve bu liseyi de kapattı, Erzincan' 
dan aldı; ama yine seçimlerin neticesine bakıyoruz, 
bugün Cephe Hükümetini teşkil eden partiler, en bü
yük reyleri Doğuda ve Güneydoğuda alırlar; ama 
buna rağmen Doğuya ve Güneydoğuya bir üvey evlat 
muamelesi yapılmaktadır. 

Benim istirhamım şudur sayın arkadaşlarım: Bir 
bölge ayrımı değildir. Güney ve Güneydoğudan se
çilen milletvekilleri, kendi bölgelerine bunu reva gö
rülüyorsa, uygun görüyorlarsa ona bir diyeceğimiz 
yoktur ama bu bölgelere reva görülen işkenceleri 
kabul etmiyorlarsa ona göre bir tavır almaları ge
rek». 

Hepinizi saygıyla selamlarını. (CHP sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erkanh. 

1 2. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, Sivas'ta 
temeli atılan Dördüncü Demir - Çelik Fabrikasının 
yapılmasına biran önce geçilmesine ilişkin gündem dı
şı konuşması. 

BAŞKAN — Sivas Milletvekili AK Gürbüz, Sivas' 
m 4 ncü Demir - Çelik Fabrikasının gecikmesi mev
zuunda söz istemiştir. 

Buyurun Sayın Gürbüz. 
ALİ GÜRBÜZ (Sivas) — Sayın Başkan, muhte

rem milletvekilleri; 
Sivas'a 4 ncü Demir - Çelik Fabrikasının temeli, 

10.9.1976 tarihinde atılmıştır. Bu hayırlı teşebbüs yal
nız Sivas'ı değil, bütün Orta Anadolu'yu ve hatta Do
ğu Anadolu'yu sevindirmiş ve memnun etmiştir. 

Şehrimiz, Orta Anadolu'nun en fakir ve geri kal
mış bir beldesidir. 1946 yılında 14 milletvekili çıka
ran kentimiz, ne gariptir ki, 1977 seçimlerinde 8 mil
letvekiline düşmüştür. Çünkü her yıl kentimiz halkı, 
geçim sıkıntısı yüzünden, doğup büyüdüğü yurdunu 
terk edip büyük şehirlere göç etmek mecburiyetinde 
kalmıştır. 

Sanayiinin % 65'ini İstanbul'da kuran Devleti
miz ise, hatalı adım atmış ve bu hatası yüzünden gü
zelim İstanbul'u, yurdun her tarafından gelen vatan
daşlarımızın akımına maruz bırakmıştır. Üstelik Dev
let tedbir de almamış, plansız ve programsız yerle
şim hızla devam etmekte olup istanbul'u yaşanması 
imkânsız bir duruma getirmiştir. 

Dünyada emsali bir daha olmayan, Hazreti Pey-
gamber'in dahi methine mazhar olan İstanbul'un hali 
bugün yürekler acısıdır. 

Ankara ve İzmir'de de durum aynıdır. Devlet ise 
bu elim manzara karşısında sadece seyirci, vatandaş 
ise şaşırıp kalmıştır. 

İşte fakir, işsiz ve güçsüz Anadolu halkını hicret
ten, büyük şehirlerimizde insan yığını haline gelmek
ten kurtarmak için temeli atılmış olan Sivas 4 ncü 
Demir - Çelik Fabrikasının derhal işgal edeceği ara
zinin istimlâkini yapıp, biran önce fabrikanın yapıl
masına geçilmesi, bütün Sivas ve Anadolu halkının 
emel ve arzusudur. Zira bu kuraklık ve kır yörenin 
insanları kahve köşelerinden kurtulacak, atalete düş
müş, perişan ve fakir insanları yeniden hayata ka
vuşmuş olacaklardır. Binlerce kişi iş bulacak, yüz bin
lerce insanın yüzü gülecektir. 

Kadirbilir Anadolu inşam o zaman toprağına sa
rılacak, eM kınalı gelini evinde bırakarak, yorganım 
sırtlayıp diyar diyar iş aramadan kurtulacaktır. Böy-
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lelikle diğer mümbit ve verimli topraklar, fabrika 
yapıyoruz diye tahrip edilmeyecektir. 

Bu vesileyle ilgililerden biran önce fabrikanın ya
pılmasına geçilmesini İsrarla ister, bugüne kadar hiz

meti geçenlere ve Yüce Meclise ye Sayın Başkana 
selam ve hürmetlerimi sunarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürbüz. 
Gündeme geçiyoruz. 

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS 

ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

1. — Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Grup 
Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Alton Öymen ile 
Sakarya Milletvekili Hayretim Uysal'ın, içte ve dışta 
güvenliği sağlayamadığı, cephecilik anlayışıyla ulusal 
birliğimizi zedelediği, Türkiye'nin gelişmesini engel
lediği, halk çoğunluğunu yoksulluğa sürüklediği ve 
Türkiye Cumhuriyeti Devletini Anayasanın belirlediği 
kurallardan ve çerçeveden uzaklaştırmaya çalıştığı id
diasıyla Başbakan Süleyman Demirel başkanlığındaki 
Bakanlar Kurulu hakkında Anayasanın 89 ncu Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uyarınca bir 
gensoru açılmasına ilişkin önergesi. (11/1) 

BAŞKAN — Bir Gensoru önergesi vardır, oku
tup bilgilerinize sunacağım. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bugünkü Hükümet, kendi içinde tutarsız çok baş

lı bir federatif kuruluş niteliğindedir. Bir Bakanlar 
Kurulunda bulunması gereken ortak sorumluluk an
layışından yoksundur. Bugünkü Karma Hükümetin 
ortaklan Devleti aralarında parselleyerek işgal altına 
alma çabasındadırlar. 

Devlet yönetimlinde bu yüzden oluşan kopukluk, 
temel sorunları çözebilmek için gerekli politikalar 
saptanmasını önlediği gibi, günlük Devlet işlerini de 
engellemektedir. 

O arada uluslararası ilişkilerimiz ve ulusal güven
lik önlemlerimiz tehlikeli ölçüde aksamaktadır. 

Hükümetin ekonomi alanındaki sorumsuzca dav
ranışları, başarısızlığı ve iç uyuşmazlığı nedeniyle, ya
tırımlar duralamaktadır. Üretim düşmekte, gelişme 
hızımız gerilemektedir; görülmemiş bir hızla artan 
yaşam pahalılığı, dar ve orta gelirli halk toplulukla
rının dayanamayacağı boyutlara varmıştır, işsizlik 
büyük bir sosyal sorun olmuştur. 

Dış ödemeler açığımız ve kısa vadeli dış borçlan
malar Türk ekonomisinin geleceğini tehdit edici ve 
Türkiye'nin bağımsızlığına gölge düşürücü ölçülere 
ulaşmaktadır. 

Hükümetin, döviz sıkıntısını bir ölçüde olsun göz
den saklayabilmek için başvurduğu sorumsuzca ön
lemler yüzünden Türk parasının değeri hızla ve sürek
li düşmektedir. 

Ekonomimizi ve gelişmemizi engelleyecek ölçüle
re varan enerji yetersizliğini görünür gelecekte gider
mek üzere hiç bir etkin önlem alınamamaktadır. 
Enerji bunalımına yol açacağı yıllar önceden beli 
olan tutum, bugünkü acı sonuçları ortaya çıktıktan 
sonra bile sürdürülmektedir. 

Plan - program dinlemeyen bir Hükümetin, Kal
kınma Planı hazırlamaktan bile aciz olduğu görül
müştür. 

Hükümetin milleti düşman cephelere bölücü xe 
şiddet eylemcilerinden büyük bir bölümünü kayırıcı 
ve kışkırtıcı davranışları yüzünden ülkemizde can gü
venliği ve öğrenim özgürlüğü kalmamıştır. Resmi hi
maye altındaki şiddet eylemleri, bazı sorumsuz çev
relerin karşı eylemlerini de doğurmakta ve ülkemizde 
şiddet, tırmanmaya dönüşmüş bulunmaktadır. Bazı 
Hükümet kainatlarının veya yan kuruluşlarının bir kı
sım Yükseköğrenim Kurumlarım, Eğitim Enstitüleri
ni, lıaıtta yer yer liselerle, ortaokulları işgaline, kamu 
kesimindeki veya Devlet kontrolü altındaki bazı İk
tisadi kuruluşların ve bir çok Devlet dairelerinin iş
gali de eklenince, yurttaşların Devlete güveni kalma
mıştır. Sağlık kuruluşları bile işgal edilmekte, o yüz
den yurttaşlar yer yer hastanelere de can güvenliğiyle 
gidemez duruma gelmektedirler. 

Hükümet ortaklarından biri, iktidar olabilmek 
için okulları ve devlet dairelerini ele geçirmek gerek
tiğini ve bunu büyük ölçüde başardığım, övünülecek 
bir şey gibi açıklamaktadır. 

Bu durumda Devletin iç güvenlik kuvvetleri de 
çoğu kez görevlerini yapamaz duruma gelmişlerdir. 

Hükümetin iç tutarsızlıkları ve kopukluğu yüzün
den, her hangi bir Bakanlar Kurulu üyesinin tek ba
şına iyi niyetli davranışları da etkin olamamakta ye 
Türkiye'yi her alanda bunaluna sürükleyen aksaklık
ları ve tehlikeli gidişi sınırlayamamaktadır. 

Hükümetin kendi yarattığı veya çözemeyip ağırlaştır
dığı iç ve dış sorunlar karşısında Hükümet kanatlarının 
veya üyelerinin sorumluluğu birbirleri üzerine atma
ları, birinin yaptığım öbürünün suçlaması, yurttaşla
rın Devlete güvenlerini büsbütün yok ettiği gibi, Dev-

— 570 — 



M, MecKsi B : 81 22 . 12 . 1977 O : 1 

letimizin uluslararası saygınlığını ye güvenirliğini de 
sarsmaktadır. 

Bu Hükümet biçiminin geçersizliği ve sakıncaları 
artık kesinlikle belli olmuştur. 

İçte de dışta da güvenlik sağlayamayan, cepheci
lik anlayışıyla ulusal birliğimizi zedeleyen Türkiye' 
inin gelişmesini engelleyen, halk çoğunluğunu yoksul
luğa sürükleyen ve Türkiye Cumhuriyeti Devletini 
Anayasanın belirlediği kurallardan ve çerçeveden 
uzaklaştırmaya çalışan bu Hükümetten artık ülkemi
zin biran önce kurtulması zorunludur. 

Bu nedenlerle Anayasanın 89 ncu maddesi uya
rınca Demârel Hükümeti hakkında gensoru açılma
sını saygı ile arz ve talep ederiz. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına 
Ankara Milletvekili Sakarya Milletvekili 

Alton Öymen Hayrettin Uysal 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan ve basıhp sayın 
üyelere dağıtılan bu Gensoru önergesinin Anayasa
nın 89 ncu maddesine göre gündeme alınıp alınma
yacağı konusundaki görüşmeler için özel gündem 
önermek üzere Danışma Kurulu Başkanlıkça toplan
tıya çağırılmış, ancak bir önerge hazırlanaınadığın-
dan görüşme günü Anayasa çerçevesinde Başkanlık
ça tespit edilmiştir. Buna göre Gensoru önergesinin 
gündeme alınıp alınmayacağı 27 . 12 . 1977 Salı gü
nü yapılacak birleşimde görüşülecektir. 

2. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve 9 
arkadaşının, Bor tuzları konusunda ülke ekonomisine 
yararlı tedbirleri saptamak amacıyla Anayasanın 88 
nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/12) 

BAŞKAN — Bir Meclis Araştırması önergesi var
dır, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ülkemizde yeraltı servetlerimiz büyük ölçüde sö

mürülmektedir. Özellikle kıymetli madenlerin başın
da gelen bor tuzlan, bazı işletmecilerin keyfi tutum
larına terk edilmiştir. Yasaların ve kontrollann ye
terli olmayışı yüzünden ülkemiz milyonlarca lira kay
ba uğramaktadır. 

Balıkesir'e bağlı Bigadiç ilçesinde bor tuzları is
tihsal edilen maden ocakları vardır. Ancak, yeterin
ce Devlet kontrolü olmadığı için ocaklar basit ve az 
masraflı usuller ile çalıştırılmaktadır. Maden bölge
sinde bütün dağların içi ve dışı bor tuzları ile dolu 
olduğu halde, işletmeciler yüzeyde çalıştıkları için is
tenen ve beklenen randıman alınamamaktadır. Ma

den derinlere inmeden de çıkarılabildiği için» tercih 
edilen bu yol işletmecilere az masrafla çok kazanç 
sağlamaktadır. Toprak üstünde yapılan çalışmalar ise 

; güçlüklere sebep olmakta ve alttaki madenlerden isti
fade imkânını ortadan kaldırmaktadır. 

Gerek maden ziyanı, gerekse istihsalin yükseltil» 
memesi Türk ekonomisinde telafisi mümkün olma
yan yaralar açmaktadır. Bazı değerli uzmanlarca za
rarın milyarlarca lirayı bulduğu ifade edilmektedir. 
Bir kısım işletmeciler isterlerse istihsallerini düşüre
bilmekte, isterlerse ocaklarını belirsiz bir süre için 
kapatabilmektedirler. 

Ülkemizi yüz milyonlarca lira zarara sokan böy
le davranışlara razı olmak mümkün değildir. Bor 
tuzları gibi önemli bir madenin işletmeciliği çalıştı
ranların keyfine bırakılamaz. Zira yer altında yatan 
bu servet bütün Türk Milletinin malıdır. Buna göz 
yummaya hakkı yoktur. 

Bor tuzları sorunu, gerek ekonomimiz gerekse is
tihdam açısından son derece önemli bir noktaya gel
miştir. Bor tuzları istihsal eden ocaklara gerek Dev
let, gerekse Meclis derhal el koymak zorundadır. Da
ha fazla gecikmeye ne Türk ekonomisinin ne de bu 
ocaklarda çalışan binlerce yurttaşımızın tahammülü 
kalmamıştır. Bu itibarla, ülkemizde bor tuzu istihsal 
eden tüm maden ocakları en kısa zamanda kontrol 
altına alınmalı ve çalışma tarzları, maden rezervleri, 
kazançları ülke ekonomisine olan zararları tespit edil
melidir. Bu çalışmalar, aynı zamanda bor madenleri
nin özel şirketlerden alınarak, Devlet eli ile çalıştırıl
masını savunanların ne kadar haklı olduklarım da or
taya çıkaracaktır. 

Yukarıda belirttiğimiz hususların ışığı altında, 
bor tuzları konusunda ülke ekonomisine yararlı olar 
cak tedbirlerin alınabilmesini sağlamak amacıyla 
Anayasamızın 88 nci maddesi gereğince Meclis araş
tırması açılmasını arz ederiz. 

Saygılarımla. 
Balıkesir 

Sadullah Usumi 
Balıkesir 

Nuri Bozyel 
İstanbul 

Hikmet Çetin 
Giresun 

Mustafa Kemal Çilesiz 
Trabzon 

Rahmi Kumaş 

Niğde 
Yılmaz Cemal Bor 

Kırşehir 
Doğan Güneşli 

Kars 
Doğan Arash 

Çanakkale 
Osman Orhan Çaneri 

Kütahya 
Nizamettin Çoban 

BAŞKAN — Gündemdeki yerini alacak ye sıra
sı geldiğinde görüşülecektir. 
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C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, 
6/13 esas numaralı sözlü soru önergesini geri aldığı
na dair önergesi. (4/1) 

BAŞKAN — Sözlü soruya ilişkin geri alma öner
gesi vardır, okutuyorum. 

MİHet Meclisi Başkanlığına 
22 . 12 . 1977 tarihli Millet Meclisi gündeminin 

sözlü somlar kısmıma 6 ua sırasında yer alan 6/13 

esas numaralı sözlü soru önergem günceİMgim kay
bettiğinden geri alıyorum. 

Gereğinin yapılmasını arz ederim. 
Denizli 

. Mustafa Gazakı 

BAŞKAN — Geri verilmiştir. 

V. — SEÇİMLER 

1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere se
çim. 

BAŞKAN — Bütçe Karana Komisyonu ve Dilek
çe Karma Komisyonundaki birer bağımsız üyelik için 
bu ana kadar Başkanlığımıza b» müracaat obuanuş-
tır. Bu üyeliklere aday olmak isteyen sayın bağımsız 

üye var mı? Başkanlığa birer yaza Be müracaat etme
lerini rica ederim. 

Gündemimiz gereğince Meclis Araştırması ve Ge
nel Görüşme önergelerinin ön görüşmelerine geçiyo
ruz. 

VI. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Ordu Milletvekili Memduh Eksi ve 10 arka
daşının, fındık konusunda Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 neü, maddeleri uya
rınca bir Meclis Arattırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/5) 

BAŞKAN — Gündemimizin Genel Görüşme ve 
Meclis Araştırması bölümünün 1 nci şuasında yer 
alan 10/5 esas numaralı, Ordu Milletvekili Memduh 
Ekşi ve 10 arkadaşının, fındık konusunda Anayasa
nın 88 nci, MİHet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesinin öngörüşmelerine başlıyo
ruz. 

Hükümet? Yok. 
Hükümet, geçen, birleşimde de bulunamadığından 

bir defa ertelendiği için görüşmelere bağlıyoruz. 
önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Fındık konusunda Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bur Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergemiz ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımızla arz ederiz. 9 , 9 . 1977 
Fındık ürünü, Doğu Karadeniz yöresinde yaşayan 

insanların büyük bir bölümünün^ tek seçim kaynağı

dır. Bu yörenin doğal koşullan, fındık dışında kalan 
tarım ürünlerinin yetiştirilmesine elverişli değildir. 
özellikle Ordu ve Giresun illerimizin kıyı kesimin
deki sarp yamaçlarda sadece bu ürün yetiştirilebü-
mektedir. Hal böyle iken, fındık yurdumuzun bir çok 
kesimlerinde yetiştirilmekte ve gün geçtikçe yaygın
laşmaktadır. Bu durum hem kalitenin düşmesine, 
hem de ülke ekonomi ve gereksinmelerine daha ya
rarlı ürünlerin yerini fındığın almasına neden olmak
tadır. 

Dünyada, memleketimizin dışında İtalya, İspan
ya, B. Amerika ve bir ölçüde Yunanistan'da da fın
dık üretilmekte, bu ülkeler adı geçen konuda bize re
kabet etmektedir. Fındığın yıllık tüketim tutan aşa
ğı yukarı belli olduğuna göre ülkemizde yetiştirilen 
fındığın miktar ve kalitesinin, devletin denetiminin 
dışında bırakılmasının doğru olmadığı açıktır. Böyle 
olunca adı geçen ürünün yetiştâritebileceği kesimlerin: 
saptanmasında yarar vardır. 

Fındık, devletin taban fiyatı saptadığı ürünlerden 
birisidir. Her yıl taban fiyatları iktidartann bu saha
daki değişik politikalarına göre rastgele saptanmakta, 
bunun sonucu olanak da, çoğu kez üretici ezilmekte
dir. 

Fiyatların saptanmasında; ilgili yerel kuruluşla
rın görüşü aluunan, maliyet sağhMı hesap edümelij 
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rekolte sıhhatli belirlenmeli, yühk hayat pahalılığı 
dikkate abnmalı ve üreticinin insanca yaşamasına 
olanak sağlayacak biçimde taban fiyatı saptanmalı
dır. 

Fındık üreticisi devlet ©İnaklarından ve özellikle 
kredi kurumlarının imkânlarından çok az yararlandı
rılmakta, bu kurumlar daha çok fakir köylüyü ezen 
varlıkların yararına yönelik çalışma yapmaktadırlar. 
Bunun üzerine, Karadeniz'de, toprak değer baremi
nin düşüklüğü ve arazi kadastrosunun yapılmayışı da 
eklenince, üretici ezilmekte ve köylü her yıl biraz 
daha fakirleşmektedir. Bu nedenle köylüye yeterince, 
düşük faizli kredi sağlanmalı, kadastro zaman yitiril
meden yapılmalı ve toprak değer baremi yükseltilme
lidir. 

Fındık taban fiyatlarının açıklanması zamanı da 
önem taşıyan konulardan biridir. Taban fiyatlarının 
geç açıklanması, fakir üreticinin, yukarıda saydığı
mız nedenlerle varlıklıların eline düşmesi sonucunu 
doğurmakta; üretici çoğu kez yüksek faizle borçlan
makta, ayrıca ürününü dalında düşük bedelle tüccara 
satmak zorunda kalmaktadır. 

Açıklamaya çalıştığımız nedenlerle birlikte, araş
tırma sırasında da karşılaşılacak konularda Yüce 
Meclistin bilgi sahibi olabilmesini sağlamak ve fın
dık konusunda adaletK bir yöntem saptamak amacıy
la, Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasını saygı ile öneririz. 

Ordu Ordu 
Memduh Ekşi Ertuğrul Günay 

Ankara Ordu 
Selâhattin Öcal Temel Ateş 

Ordu Diyarbakır 
Günay Yalın M. İskân Azizoğlu 

Trabzon Artvin 
Vahit Ertoz Suiçmez Mehmet Balta 

Zonguldak Çanakkale 
Burhan Karaçelik O. Orhan Çaneri 

Rize 
Yılmaz Batta 

BAŞKAN — Hükümet adına söz isteyen?... Yok. 
Siyasi parti grupları adına?... 
HAYRETTİN UYSAL- (Sakarya) — CHP Grupu 

adına Sayın Çilesiz görüşeceklerdir Saym Başkan. 
BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adı

na buyurun Sayın Çilesiz. 
Sayın Çilesiz, konuşma süreniz 20 dakikadır. 
CHP GRUPU ABBNA MUSTAFA KEMAL Çİ

LESİZ (Giresun) — Saym arfaadaçiaran, Memduh Ek

şi ve arkadaşları tarafından verilen Meclis Araştırma 
Önergesi günceliğini muhafaza etmektedir. 

Önergede iki konuya ağırlık verilmiştir. Birinci 
konu; fındık dikim sahalarının saptanması, ikinci ko
nu; Hükümetin fındık fiyat politikası hakkındadır. 

Findik, özellikle Doğu Karadeniz Bölgesinin eko
lojisi ve arızalı arazisi üzerinde, yerine aynı verimlilik
te başka bir ürün ikamesi mümkün olmayan tek bîr 
üründür. % 85ten fazlası arızalı ve çok yağışlı olan 
bölge, erozyona son derece müsaittir. Fındık ağaç
lan aynı zamanda erozyonu önleyen tek bir araçtır. 

Türkiye'de fındık yetiştiren alanlar üç bölgeye ay
rılmaktadır. Bunlardan, birinci standart bölge; Artvin, 
Rize, Trabzon, Giresun ve Ordu'dur. İkinci standart 
bölge; Samsun, Sinop, Kastamonu, Bolu, Sakarya, 
KocaeliMir. 

Üçüncü standart bölge; bu bölgelerin dışında ka
lan illerdir; mesela Kütahya ve Bitlis gibi. 

Genel fındık plantasyon sahası 27(1 bin hektardır. 
Dünyada fındık tüketınii 75 bm'ton iç fındıktır. Dünya 
pazarlarına, ortalamalara göre senelik ihracaatımız 45 
bin tondur. Dikim alanları son yıllarda anormal 
bir şekilde gemşletifinefetedir. Fındrft dikim alanlarının 
standart bölge dışında taban araziye yayılması, üreti
mi ve verimi devamlı şekilde artırmakta, fakat kalite
yi düşürmekte, dünya üretim ve tüketim dengesini 
aleyhimize bozmaktadır. Senede bir iki defa ürün alı
nan yerlerde fındık dikildiği takdirde, memleketin 
ihtiyacı olan diğer ürünlerin yetişmesine engel olmak
ta, bu da tarımsal ekonomimizi olumsuz şekilde etki
lemektedir. Bu durum, dünyaca nefaseti ve lezzeti ba
kımından meşhur olan fındığımızın kalitesini de tama
men bozmuştur. Bu hal, Anayasanın 37 nci madde
sine de aykırıdır. Hele, orman aleyhine yapılan, fın
dık dikim alanlarının genişletilmesinden meydana ge
len orman tahribatı ise tahminlerin çok üstünde ül
keye büyük zararlar vermektedir. Sön 25 yılda mem
leketimizde fındık dikim alanları % im artmıştır. Bu 
ürkütücü duruma göre Giresun^ Ordu, Trabzon gibi 
bölgelerdeki üretici fakir halk gereği gibi desteklene-
memekte, korunamamakta ve fakirliğe mahkum edil
mektedir. Tütün, çay, pirinç ve şeker pancarında ol
duğu gibi, fındık yetiştirme bölgelerinin de sınırlanma
sının kaçınılmaz olduğu kanısındayız. Bu amaçla bir 
kanun teklifi vermiştik, bu kanun teklifinin bütün 
gruplar tarafından itibar göreceğine inanıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, fiyat politikasına gelince: 
Fındık, tek başına bütün ihracat gelirimizin 1/6'sı 
kadarmı karşılayan ve yılda 130 milyon dolardan faz
la döviz sağlayan önemfi bîr ihraç ürünümüzdür. Ül-
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keınizde 4 milyon yurttaşın geçimini sağlayan ve baş
ta gelen tarımsal ihraç ürünlerimizden birisi olan fın
dık, ekonomimizi geniş çapta ve müspet şekilde etki
lemektedir. Ticaret Bakanlığı, İhracatı Geliştirme Mer
kezi vasıtasıyla her yıl ürün maliyeti hakkında araş
tırma yapmaktadır. Ayrıca, Ziraat Odaları ve FİS -
KO Birlik uzmanları aracılığıyla da ürünün maliyeti 
saptanmakta ve Bakanlığa bildirilmektedir. 1977 yılın
da yapılan bilimsel hesaplara göre, 50 randımanlı 1 
kilo kabuklu fındığın maliyeti 16, 15 lira olarak sap
tanmıştır ve hazırlanan rapor Ticaret Bakanlığına su
nulmuş olduğu halde, Hükümet bu rapora kulak asma
mış, fındığın taban fiyatım 16,50 lira olarak ilan et
miştir. Bu hesaba göre, üreticiye ancak 35 kuruş kâr 
tanınmıştır. 16,50 lira olarak ilan edilen taban fiyatı, 
alivre satış oyunları yapan ihracatçı tüccarlara ve te
fecilere, yoksul üretici köylünün sırtından ve Devlet 
Hazinesinden fahiş kârlar sağlamıştır. Hükümetin tüc
car menfaatine dönük bu ekonomik politikası ve ba
siretsiz tutumu 4 milyon fındık üreticisini perişan du
ruma sokmuştur, 

Bugün, ekonomik koşulların günden güne ezici bir 
ağırlıkla fakir halkın omuzuna çöktüğü gerçeğini in
kar etmeye imkan var mıdır? Bu çöküntünün zarar
ları yoksul üreticilere dokunmakta, sömürücülerin ve 
vurguncuların işline gelmektedir. 

Bakanlıklararası Ekonomik Kurulca ilan edilen ta
ban fiyatının tespitinde ölçü olarak kullanılan ekono
mik ve sosyal hesaplar nelerdir? Bu yıl, 187 dolar 
FOB fiyatla piyasa açılmış ve destekleme fiyatları ki
loda 16,50 lira olarak saptanmıştır. Demek ki, dış 
fiyatlar % 25 daha müsaitken, üreticiye ödenen fiyat 
ancak % 14 artırılmıştır. Maliyetlerdeki anormal ar
tışlar da dikkate alınırsa, üreticiye karşı, 1 nci MC'ye 
göre 2 nci MC'nin çok daha acımasız ceza verdiği an
laşılır. 

Bu davranışın, IMF, yani Uluslararası Para Fonu 
emriyle mi, yoksa kendi ekonomik anlayışlarının so
nucu olarak mı ortaya çıktığı araştırmaya değer, öte 
yandan ihracatın artırılması için devalüasyon yapıl
mış, Türk lirasının değeri % lO'dan fazla düşürülmüş
tür. En önemli ihraç ürünlerinden birini yetiştirdik
leri halde üreticiler için bu olanaklar kullanılmamış, 
fon ihdas edilerek, bir çeşit ceza şeklinde devalüas
yon nedenli ile üreticiye gidecek paylar, ne için kulla
nıldığı bilinmeyen bu fonda toplanmaya başlamıştır. 
Oysa Hükümet aynı oranda destekleme fiyatlarım da 
artırabilirdi. Şimdi FİS - KO Birlik de dahil, ihra
catta fona para yatırılmakta, üreticiye fark öden-
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memektedir. Bir misal verilirse, kilosu 187 dolar FOB 
fiyatla - yani 1.87 - ihraç olunan fındık 35.99 kuru
şa satılmıştır. Hükümet bundan haksız olarak 2 li
ra fona para kesmektedir; yani üreticiye ödenecek pa
ra bu kadar azaltılmaktadır. Hükümetçe fonda haksız 
toplanan bu paralar çarçur edilmeden ve hiçbir israfa 
ve harcamaya konu olmadan belli tarihlerde üreti
ciye fark olarak derhal verileceği kamuoyuna yansı
tılmalıdır. 

Her türlü politik çıkarların üstünde, tamamen 
memleketçi ve vatansever bir anlayışla verilen Meclis 
Araştırması önergesine olumlu oy vermenizi istirham 
eder, Grupum adına saygılarımı sunarım. (CHP sıra
larından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Siyasi parti grupları adına başka söz isteyen?... 

Adalet Partisi Grupu adına Sayın Halil Başol, buyu
run efendim. 

AP GRUPÜ ADINA HALİL BAŞOL (Tekirdağ) 
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Fındık ürünü, Türkiye'nin gerçekten biraz evvel 
konuşan arkadaşımızın da beyan ettiği gibi çok önem
li ürünlerinden bir tanesidir ve Türkiye'de en çok 
problemleri üzerinde toplamış bir üründür, öteden 
beri fındık ürünü, dış piyasalarda taban fiyatlarının 
da altında fiyat yapmakta Ve biz fiyatı yükseltmek için 
gayret sarf etmekte idik. Bu gayretlerimiz şu sonucu 
doğurdu: Biraz evvel Sayın Çilesiz'in beyan ettiği gi
bi, üretim sahalarının çok fazla gelişmesi neticesinde 
ve bizim yüksek fiyat talebimizin de tesiri ile, Av-
rupa'daki fındık ürününün % 80*nini Avrupa tüketi
yor - bizini empoze ettiğimiz fiyatlarımız hakim ol
makla beraber, satış miktarları günden güne düşmüş 
ve üretilen fındığın büyük bir kısmı çürümek ve % 80 
değer kaybetmek durumunda kalmıştır. 

1965*ten bu yana ilk büyük rekolteler meydana 
geldiği sıralarda- ki 200 bin tonun üzerindedir bu re
kolteler - her sene en az 10 bin ton veyahut 15 bin 
ton Civarında fındığı çürütmek zorunda kalmışızdır. 
Geri kalanını yüksek fiyatla satmışızdır, ama çürüt-
tüklerimizi de hesaba katarsak yüksek fiyat Türkiye'
nin lehine işlememiştir, 

Dışarıda fındık fiyatlarını tespit eden faktörler, 
eğer arz ve talep dengesini dikkate almazsak bu 
faktörlerin başında Türkiye gelir diyebiliriz. Çünkü 
fındık üretiminin % 70*ine Türkiye hakimdir. Öyley
se Türkiye dünyaya fiyat empoze edebilir, fakat bir 
tekelci nasıl ürettiği malın fiyatım kendisi dahi tespit 
etse belü bir kârlılık düzeyinden yukarıya çıkamazsa, 
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Türkiye de belli bir noktadan yukarıya fiyatı çıkarma
mak zorundaydı. Bu zorunluluk 1970lerden sonra iyi 
anlaşılmak suretiyle dış fiyatlarda istikrarlı bir iç fın
dık pazarlama politikası oluşturuldu; günden güne çü
rüyen fındığımız azaldı ve Avrupa'nın tüketim hacmi 
arttı* 

Tüketim hacmini etkileyen konuların başında da
ha çok çeşitli kuruyemişlerin üretimi ile kakao üreti
mi, kakao fiyattan ve fındığın rakibi olan diğer ku
ruyemişlerin fiyatları etki etmektedir, Eğer kakao üre
timi çok fazla olmuş ve kakao fiyatı düşmüş ise ka
kao imalatı ve onun ana maddesi olan Çikolata fab
rikaları daha az fındık kullanmak ve daha çok kakao 
kullanmak durumunda kalıyorlar. Bu suretle daha ev
vel 50 bin ton iç fındığı Türkiye'den satın alan Av
rupa bunu 30 bin, 40 bin tona düşürüyor. Bunun öte
sinde badem gibü, keşünat (chest'nut) gibi, p'inat (pea'-
nut) gibi çeşitli yerlerde yetişen kuruyemişler de yine 
fındığın fiyatım etkileyen rakip ürünler oluyor. 

Bütün bu meseleleri orta yerden kaldırarak fındık 
ürünümüz altın gibi bir üründür, biz kaça istersek ona 
satabiliriz. Fiyat empoze edecek derecede de üretime 
hakimiz dediğimiz zaman, fındığımızın bir kısmım 
çürütmek zorundayız. 

Bugün 18 dolara satılıyor; 200 dolara da, 250 do
lara da satılır ama, çürütmek hususunda ne kadar mik
tar malı gözden çıkardığımıza bağlıdır bu. Nitekim, 
somut bir ıriîsal olarak 1974 yıbnda fındık fiyatları 14 
liraya, 14,50 liraya çıkarıldığı zaman - yahut 13,50 li
radır - 200 dolar gibi bir fiyatla satış yapmaya karar 
verdik ve 250 bin tonluk kabuklu rekolteyi satama
dık. 1975 yılının Nisan ayında ben Ticaret Bakanı ola
rak görevi aldığım zaman, fındığın 120 bin ton kıs
mı, yani yarısı satıbnamıştı ve o sene satış tutarı 79 
bin tonda kaldı. Ondan bir evvelki sene 140-160 dolar 
civarında fiyatla fındığı sattığımız sene, iç fındık satı
şı 122 bin tona ulaşmıştır. Bir sene sonra fiyatları 160' 
dolardan, 200 dolara çekmemizin sonucunda, satış tu
tarımız 79 bin tona indi. Demek ki geriye kalan kıs
mım çürümeye terk edersek, 200 dolara satacağız; da
ha fazla kısmım çürümeye terk edersek daha yüksek 
fiyata satacağız. 

Bu noktada saym Çilesiz arkadaşımın beyanları 
ile mutabık değilim* 

Şimdi, bu sene yapdan tatbikata göre, dış fiyat
lar yüksek. Kaldı ki, 1975 yılında 350 bin ton rekol
te, 1976 yılında 255 bin ton rekolte geldi ve 1975-1976 
ürünü sonuna kadar satıldı. Satışının sebebi şu idi: 
Biz taban fiyatını tespit ederken, fiyatın içerisinde. 

iki unsur mütalaa ettik. Bunlardan bir tanesi; bölge
nin sosyal unsuru ikincisi de ekonomik değer. Biz 
sosyal unsuru da dikkate alarak fiyat verdik, ama dış 
piyasa fiyatlarım fındığın fiyatlarının altında tuttuk. 
Bu bize iki senede satamadığımız kadar fındık satma 
imkânı tanıdı. Çürütmektense tüketime götürmek çok 
daha kârlıdır, aynı fiyatla satmış olsanız bile. Sebe
bi şudur: Tüketiciyi alıştırdığımız zaman tüketici sü
ratle bu alışkanlıktan kurtulamaz. 

Son zamanlarda fındık satışı tenkit kabul etme
yecek şekilde gelişmiştir. Dünya fındık tüketimi ge
lişmiştir. 5 bin ton fındık tüketen Rusya'da bugün 20 
bin ton fındık tüketiliyor, tç fındıktan bahsediyo
rum. Bunun iki katı kabuklu fındık demektir. Avru
pa'nın 1970'lerde bütün dünyadan ithal ettiği - İtal
ya'dan, İspanya'dan ve Türkiye'den ithal ettiği - fın
dık miktan 95 ton iken, sadece Türkiye'den 1973'te 
122 bin ton mal alabilmiştir bu politika sayesinde. 
Bu politikayı eleştiren arkadaşlarıma hak vermek 
mümkün değildir. 

Diğer taraftan - fon meselesine gelince - fındık ta
ban fiyatlarının Ordu, Giresun ve Trabzon kesimin
de yaşayan insanların sosyal durumu gözönüne alı
narak tespit edilmesi hafinde, bu fiyatlardan yararla
nacak kimse Samsunludur, Akçakocalıdır. Çünkü 
onlar taban arazide 200 kilodan fazla fınddc elde 
ediyorlar; ama meyilli arazide Ordu çiftçisi dönüm 
başına 60 kilonun üzerine çdtamıyor verimde. Şim
di bu noktada fındık taban fiyatlarının yükselmesi, 
fındığın meyilli araziden taban araziye doğru dikim 
sahalarının genişlemesi sonucunu doğuruyor. Bu fev
kalade vahim bir duruma geliştir. Karadeniz'den 
Samsun'a doğru ilerlerseniz, Bafra ovasına kadar 
hatta Bursa yakınlarına kadar, fındık dikimi bir âfet 
haline gelmiştir. 14,5 lira kilosu, asgari 200 kilo ve
rim alıyorsunuz ve 2 800-3 000 lira gelir elde ediyor
sunuz. Masrafı fevkalade az. Karadeniz'in dik ya
maçlarında, köylü kendisini taşa bağlayarak fındık 
bahçesini kazıyor veyahut gübreliyor, ama tabanda 
olan kimse traktörle orasını sürüyor, rahatlıkla trak
tör arabasıyla getirip gübresini atıyor, öteki sırtın
da gübreyi çdcarıyor. Taş üstüne çıkardıktan sonra 
yine bir ipe bağlayarak gübreyi bahçesinin dibine 
indiriyor. Onun hem üretim masraftan fazla, hem de 
dekar başına üretimi az. Yerdiğiniz yüksek fiyat o 
fukara vatandaşa gitmiyor. Verdiğiniz yüksek fiyat, 
taban arazilerini bu fiyat durumundan istifade ede
rek fındık dikimine tahsis etmiş olan vatandaşa gi
diyor. O vatandaş Devlet himayesine muhtaç değil. 
Devlet himayesine muhtaç olan, taşların arasında fın-
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dik bahçesi yapan vatandaş. Orasım fındık bahçesi 
yapmadığı takdirde, o taşların arasındaki toprağın 
da Karadeniz'e inmesi mukadder. Öyleyse, yüksek fi
yat politikasıyla esas muhtaç fındık üreticisini des
teklemek belki bir edebiyat olarak mümkün olabilir, 
ama, gerçekte mümkün olamaz. Gerçekte fındık 
müstahsilini desteklemenin tek yolu, fındık sahala
rında belli kıstaslar getirerek bir tahdit yoluna git
mek lazımdır. 

1970 yılından beri bu konunun hazırlıklarım ya
pan bir arkadaşınızım. Ama, fevkalade zor bir ko
nudur tahdit konusu. Bir kimseye «Siz buraya fın
dık ekmiyeceksiniz» derse Devlet, «Ne ekeyim?» di
ye soracaktır vatandaş. Fındığın alternatif bitkisini 
tespit etmek Devletin borcudur. Eğer o taban ara
zide alternatif bitki fındık kadar gelir getirmiyorsa, 
aradaki farkı da Devletin ödemesi yine Devletin bor
cudur. Bu yapılabilir; fındık ekmeyen vatandaşa çe
şitli yollarla teşvik unsurları getirebilir, şu maddeyi, 
şu maddeyi dikerseniz size şu şekilde kredi kolaylığı 
getiririz, bu şekilde finansman kolaylığı getiririz, 
şu şekilde ilaç kolaylığı getiririz, şu şekilde fiyat ko
laylığı getiririz, gibi tedbirler getirilebilir. Fakat, Ka
radeniz'i bir baştan bir başa dolaşın fındık sahaları 
içerisinde taban araziler günden güne gelişmektedir. 
Son iki senedir taban arazilerde fındık üretimi nok
sanlığı vardır. Bu sanıyorum, taban arazilere fındık 
dikimini bir ölçüde yavaşlatmıştır, ama önümüzdeki 
seneye 250 kilo civarında fındık aldığı zaman taban 
arazideki vatandaş, dikim yine de eskisi gibi sürat
lenecektir, bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. 

Bu sebeple, gayet kısa bir kanun teklifi ile arka
daşlarımın verdiği kanun teklifi kısadır fındık dikim 
sahalarını tahdit etmek tahdit ve kontrolünü belli 
bir kuruluşa vermek ve kontrolla ve tahditin diğer 
hükümleriyle ilgili hususları, çıkarılacak tüzüklerle 
veyahut yönetmeliklerle geliştirmek, kanaatimce çok 
uygun ve zarurî bir harekettir, kaçınılmazdır. Yarın 
kakao üretimi süratle arttığı takdirde, kakao fiyatla
rının nasıl başdöndürücü fiyatla düşeceğini hiç kim
se tahmin edemez. Zaten dünyada belli maddeler 
var; buğdayı alırsınız, bir sene buğdayın tonu 200 
dolar, ertesi seneye kalmadan 150 dolara düşer, da
ha ertesi sene 100 dolar. Kakao fiyatı da böyledir, 
fındık fiyatı da böyledir. Siz yüksek fiyatta direnir-
seniz, alır bir çukulatamn içerisine on tane fındık 
koyacaksa sekize indirir, sekiz koyacaksa beşe indi
rir, beş tane koyacaksa üçe indirir, işte gitti. Geriye 
kalan fındığın kilosu 2,5 liradır. 2,5 liraya alır yağ 
yaparsanız piyasada kurtarır, geriye kalan (14,5-2,5 

= 12.00) liralık fark, çürüyen fındıkta hazineye za
rar demektir. Hazineye zarar olarak giren bir mil
yar iki milyar lira, eğer biraz evvel tasvir ettiğim 
fukara kimsenin cebine girse, eminim ki arkadaşla
rımın hepsi «Allah razı olsun» diyecektir. Devletten 
verelim, bu kadar risk altına giren, bu kadar güçlük' 
lerle üretim yapan vatandaşımıza verelim; ama ver
diğimiz iki milyar liranın çoğu, taban arazide üre
tim yapan, rahat üretim yapan, devlet desteğine su
reti katiyede muhtaç olmayan varlıklı arkadaşlarımı
zın cebine girmektedir. 

Binaenaleyh, bu düşüncelerin karşısında gerçek
ten fındık taban fiyatlarının eleştirisini yapalım. Ben 
Ordulu, Giresunlu arkadaşlarımı kınayamam, kendi 
bölgesinin ürünleridir, 20 lira da verse hükümet, az 
diyeceklerdir. Ama millet olarak, Parlamento olarak 
iyi bilmeliyiz ki, fınhğın problemi, yüksek veya dü
şük fiyat taban politikası değildir, pazarlama poli
tikası ile beraber fındık sahalarının tahdidi meselesi
ni mutlaka bu politika içerisine almalıdır. Bu poli
tika, içerisine, hem iyi bir pazarlamayı hem de iyi 
bir tahdidi aldığı zaman; Sayın Çilesiz arkadaşını 
biraz evvel «Orman sahalarının tahribi» diyordu, 
ben orman sahalarının tahribine de razıyım; çünkü 
vatandaş ormanda 150 senede gelir getirecek bir ağa
cın yerine, her sene gelir getirecek fındığı ekiyor, o 
da ağaç, o da orman. Ben ondan çok yalanmıyorum, 
o da erozyonu önleyici bir tedbir, ama hem orman 
sahalarınız tahrip oluyor, hem de alternatif olarak 
çok daha fazla fayda teinin edeceğiniz araziler fın
dık dikimine tahsis oluyor. 

Nihai marjinal faydası; fındık ürününün çürü
yen kısmını alırsak 2,5 liradır; yani dönüm başına 
500 liralık yağlı çürük fındık üretiyor. Nihai ekim 
sahaları, nihai dikim sahaları, satamadığınız fındı
ğı ürettiğiniz sahalar. O sahalara en azından bugün 
vatandaş bin liralık kıvırcık salata ekse, oradan iki 
bin liralık üretim sağlar ve bu iki bin lira da doğ
rudan doğruya genel ekonomiye bir girdidir. Halbu
ki şimdi 600 liralık fındık getiriyor, gerçi 2 600 lira
lık bedel ödüyoruz, ama onun gerçek ekonomiye fay
dası çürüyen fındıkta dönüm başına 600 lira olu
yor. 

Değerli arkadaşlarım, bir konuya daha temas edip 
sözlerimi bitirmek istiyorum. 

Öteden beri taban fiyatlarının konuşulması şura
sında maliyetj zirai maliyetten bahsederiz, «Şu hü
kümete bakınız, maliyet fiyatının bile altında fiyat 
verdi» diye hükümeti tenkit ederiz. Fevkalade yan-
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Iış bir yoldur. Sınai maliyet gibi, zirai maliyette eli
nizde sabit veriler yoktur. Ne düşüneceksiniz? Şu 
kadar gübre atarsam, şu kadar kazma yaparsam, 
şu kadar şu masrafları yaparsam, Allah da dönüm 
başına şu kadar verirse, maliyet budur denir. Zirai 
maliyetin hesap şekli budur. 

Masrafları arka arkaya koyuyorsunuz, bundan 
sonra üretim tahmininde bulunuyorsunuz; bu üretim 
tahminine göre masrafları üretimin üzerine bölüyor
sunuz, kilo basma maliyet çıkarıyorsunuz. Zirai ma
liyet böyle yapılır. 

Bir sınai maliyette % 3-5*2 bile şaşma yapmaya
bilirsiniz; ama zirai maliyette sırası gelir yüzde yüz 
şaşma yapabilirsiniz. 

Bir vatandaş, fevkalade kötü hava şartlarından 
dolayı, bizim yahut ilgili kuruluşların tahmin ettiği 
dönüm başına verimin yansını elde ediyorsa, o ada
mın maliyeti iki misli artmış demektir. 

öyle zamanlar vardır ki, tarım ürünü üreten va
tandaşlarımızın maliyetleri sadece devlet tarafından 
verilen fiyatların değil, o fiyatlann kat kat üstüne 
çıkmıştır. Bir kısmına dolu afeti gelmiştir, bir kıs
mına kuraklık afeti gelmiştir, biz (A) miktar üretim 
üzerine maliyet hesabı yapmışızdır. Hatta bu fındık 
bahçelerinin bir kısmı da bazı seneler hiç mal ver
mez. Şubat ayında soğuk oldu denir, karanfiller don
du denir. Karadenizli arkadaşlarım bunu gayet iyi 
bilir O sene bahçeden 1 ton alacağınız yerde 1 çu
val fındık alırsınız. 1 çuval fındık alan vatandaşın 
maliyeti nedir; 1 kilo fındıkta 100 liradır, 200 lira
dır. Maliyeti dikkate alacaksa, 200 liraya ürettiğimiz 
fındığa devlet 200 lira veriyor mu? Veriyor, yine 14 
lira. Binaenaleyh, 8-10 liraya üretse o zamanlar kilo 
başına fındık fiyatı 8,5 lira iyidir, diyebilir miyiz? 
Hayır diyemeyiz. 

Binaenaleyh, tarım ürünlerinde maliyet hesaplan 
taban fiyatının tespitinde bir faktördür; ama 12 nci 
sırada gelen bir faktördür, birinci sırada gelen bir 
faktör değildir. Onun içerisinde çok çeşitli faktörler 
vardır. Bir defa bölgenin özelliği faktörü vardır, 
orada yaşayan insanlann toprak dağılımı konusun' 
daki durumu faktörü vardır; sosyal faktör vardır.. 

BAŞKAN — Sayın Başol, süreniz dolmak üzere' 
dir; hatırlatınm. 

HALİL BAŞOL (Devamla) — Bağlıyorum Sa
yın Başkan. 

Bütün bunların ötesinde, o maddenin dünya fiyat' 
lan üzerindeki, dünya piyasası üzerindeki fiyat fak
törü vardır; bunların hepsini dikkate almaya mec

burdur bunu tespit edecek hükümet; kim gelse, be
nim kanadımın hükümeti gelse yine mecburdur, bir 
başka kanadın hükümeti gebe yine mecburdur. 

Gerçekleri, Millet Meclisi Kürsüsünün üzerine» 
bölge milletvekilleri hariç, diğer milletvekillerinin ba
ri bütün açıklığıyla sermelerini rica ediyorum. 

Mutlaka üreticiye daha fazla fiyat vermeyi mu
halefet sıralannda oturan arkadaşlannuz da gönül
den arzu ederler, iktidar sıralarında oturan arkadaş
larımız da gönülden arzu ederler; ama genel ekono
mi içerisinden belli dengeleri aşarak bir atılım yaptı
ğınız zaman, istikbalde bir sürü dengesizliklerin, bir 
sürü ekonomik dengesizliklerin temelini atmış olur
sunuz. 

Bu sebeple, taban fiyatının düşük olduğu husu
sundaki Sayın Çilesiz'in beyanlarına katılmıyorum; 
taban fiyatı yerindedir. Taban fiyatının daha fazla 
yükseltilmesini değil, Karadenizin standart bölgeleri
nin, milletvekili arkadaşlanmdan istirhamım, gece 
gündüz uyumadan fındık sahalannın tahdidi için 
gayret sarf etmeleridir; benim ricam bu. Ben, ken
dilerine yardımcı olurum. Benlim bölgem* fındık böl
gesi değildir. 

Ben, şunu da istirham ediyorum.. 
BAŞKAN — Süreniz dolmuştur Sayın Başol. 

HALtL BAŞOL (Devamla) — Fındık bölgesin
den olmayan bütün arkadaşlanmdan fındığın, fın
dık sahalarının tahdidi için Giresunlu, Trabzonlu 
(Samsunlu arkadaşlarıma diyemiyorum, çünkü Sam
sun'un taban arazisinde çok ekim sahası var), Or
dulu arkadaşlarıma yardımcı olmalannı ve Türkiye' 
de fındık problemini kökünden halledecek birkaç 
maddelik bir kanunun Millet Meclisinden çıkarılma
sına gayret göstermelerini özellikle istirham edece
ğim. 

Değerli arkadaşlarım, zamanım bitti. Sözlerimi 
şöyle bağlamak istiyorum: Fındığın pazarlaması ko
nusunda muhalefet sıralannda oturan arkadaşlan-
nnn, «MC Hükümetleri» diye alay ederek beyanda 
bulunduktan Hükümetler, fındık sahasına çok değer
li hizmetler yapmışlardır. Şimdi Karadeniz'de 250 
milyon liranın üzerinde bir yatırım şiddetle yüksel
mektedir. Bu yatırım sayesinde Türk fındığı kenevir 
çuvallarının içerisinden çıkacak, işlenerek ihraç edil
me imkânı sağlanacak. Bu yatırım sayesinde Türki
ye'nin fındık ekimi ile meşgul olmayan birçok kim
seleri, fındığın dahilde daha fazla tüketilmesi sebe
biyle, Karadenizli vatandaşın ürününe yardımcı ola
caktır. 
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Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlarım. (AP sıra-
ralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başol. 
Milli Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Lütfi 

Göktaş, buyurun efendim. 

MSP GRUPU ADINA LÜTFt GÖKTAŞ (Trab
zon) — Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri; 
Memduh Ekşi ve arkadaşları tarafından fındık hak
kında verilen Meclis Araştırma önergesine, genel ola
rak, Milli Selâmet Partisi Grupu olarak katılıyoruz 
ve faydalı görüyoruz. 

Gerçekten, fındık mahsulü, Doğu Karadeniz Böl
gesinin en önemli geçim kaynağıdır ve Doğu Kara-
deniz-özellikle Ordu, Giresun ve Trabzon'un büyük 
bir kesimi-bu mahsulle geçim kaynağını devam et
tirmektedir. Bu bölgelerde şayet fındıktan başka bir 
mahsul tatbik edilmek istenirse, fındık mahsulünün 
yerini alacak bir mahsul yoktur. 

Ha] böyleyken, son yıllarda, bilhassa arkadaşla
rımın da belirttiği gibi, Türkiye'mizin birçok yerlerin
de çok verimli mahsul yetişebildiği halde, birçok sa
halarda fındık ekimine gidilmektedir ve bu şekilde 
hem fındığımızın kalitesi düşmektedir, en önemli ih
raç maddemiz olan fındığın kalitesi düşmekte ve dün. 
ya piyasalarında İspanya, îtalya gibi fındık yetişti
ren ülkelerle bir nevi rekabet edemez hale gelmek
teyiz. 

Bu yönüyle gerçekten fındık ekim sahalarının ve 
Türkiye'mizde son yıllarda yeni ekim yapılan saha
larda şunu görüyoruz: Başka mahsuller daha verim-
li bir şekilde gelişebilir ve hatta öyle ki, iki mahsu
lün gelişebileceği sahalarda fındık ekimine gidilmek
tedir. Bu, arkadaşlarımın da belirttiği gibi, çok mah
zurlu bir konudur. Hükümetimiz bu politikasını de-
nusunda fındık, Devletin taban fiyatıyla tespit edi-
melidir. 

Araştırma, önergenin bu yönü çok önemlidir ve 
buna iştirak ediyoruz. Kaldı ki, taban fiyatları ko
nusunda fındık, Devletin tafran fiyatıyla tespit edi
len bir mahsuldür. 

Gerçekten, Karadeniz üreticisi bugün taban fi
yatıyla memnun olmamaktadır. Belki çok yüksek 
bir taban fiyatının da mahzurları vardır. Ancak, fın
dık üreticisinin emeğini de nazarı itibare alarak, 
devlet imkânlarını da nazara alarak normal bir ta
ban fiyatı tespiti uygun olur kanaatindeyim. 

Bunun yanında yine araştırma önergesinde fındık 
üreticisinin kredilerden yararlanması bakımından bir 
cümle sarf edilmektedir. Hiç olmazsa az faizli kre

di verilmesi yoluna gidilmelidir. Burada fındık üreti
cisinin gerçekten bu kredi imkânlarından faydalan
ması önemlidir. Biz bunun faizli değil de faizsiz kre
diyle devam edilmesini istiyoruz; ama bu mümkün ol
maz ise, eğer faizsiz kredi verilemeyecekse, o zaman 
önergedeki az faizli kredinin de uygun olacağı ka-
naatındayız. Önergeye Milli Selâmet Partisi Grupu 
olarak olumlu oy vereceğiz. 

Hepinizi hürmetle selamlarım. (MSP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Göktaş. 
Siyasi parti grupları adına başka söz isteyen?.. 

Yok. 
Önerge sahibi Sayın Memduh Ekşi, buyurun. 

MEMDUH EKŞt (Ordu) — Sayın Başkan, çok 
değerli arkadaşlarım; 

Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca Meclis Araş
tırması istediğimiz konu, biraz evvel konuşan değer
li siyasi parti gruplarımızın sözcülerinin de belirttiği 
gibi, gerçekten önem taşıyan bir konudur. 

Fındık, toprak ve iklim koşullan bakımından 
dünyanın sayılı birkaç yerinde ve özellikle Doğu 
Karadeniz'de başta Ordu, Giresun, Trabzon olmak 
üzere, Bolu, Sakarya illerimizde yetiştirilmektedir. 
Dünyada başta İtalya olmak üzere, İspanya, Ameri
ka Birleşik Devletleri ve Yunanistan fındık yetiştir
me ve pazarlama konusunda bize başlıca rakip olan 
ülkelerdir. Türkiye, dünya fındık üretiminin % 65-70' 
ini elinde bulundurmaktadır. Böylesine tekele sahip 
olduğumuz ürünü, izlenen yanlış ve aksak politika 
nedeniyle gereğince değerlendiremediğimiz açık bir 

. gerçektir. Ülkemizde fındık bitkisi, fizyolojisi iti
bariyle, bir sene normal ürün alınmakta, takip ede<ı 
sene genellikle az ürün alınmaktadır. Gübreleme, 
toprak ve su muhafazası önlemleriyle bu azaltılabi
lir ise de, tam manasıyla bunun önüne geçmek müm
kün olmuyor, bu peryodite devam ediyor. 

Memleketimizde yetiştirdiğimiz fındığın 15-20 
bin tonunu tüketebiliyoruz biz; kalanını ihraç malı 
olarak değerlendirmeye çalışıyoruz. Fındık sadece 
kuruyemiş olarak değil de işlenerek ihraç edilirse, 
ülke ekonomisine oldukça yararlı duruma getirilebi
lir. Bu nedenle üretici kooperatiflerinin kuruluşu ve 
bunların kuracağı sınai tesislerin yapımı teşvik edil
melidir. 

Değerli arkadaşlarım, fındık üretim alanımız gün 
geçtikçe genişlemektedir. Bu durum her ne kadar 
rekoltenin yükselmesini sağlamakta ise de, değerli 
grup sözcüsü arkadaşlarımın da ifade ettiği gibi, 
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kalitenin önemli ölçüde düşmesine neden olmaktadır. 
Ayrıca ülke ekonomisine daha yararlı olabilecek baş
ka ürünlerin yetiştirilebileceği sahalara da bu geniş
leme nedeniyle fındık ürünü yayılmaktadır. Halen 
260 bin hektar toprak fındık ürününün yetiştirilme
si için kullanılmakta olup, bu da dünyada adı geçen 
ürüne ayrılan toprakların % 75'ni oluşturmaktadır. 
Son 10 yıllık ortalamaya göre Türkiyemizde verim 
dekar başına 66, İtalya'da 154, İspanya'da 108 kilog
ramdır. Hal böyle olunca, fındık dikim sahalarının 
genişletilmesine değil, verimin artırılmasına çalışıl
malı ve bu tür tarım alanlarının bir an evvel sınır
landırılması cihetine gidilmelidir. Tüm siyasî parti
lerimizin bu konuda birleşik görüşde olması, bizi 
önerge sahipleri olarak gerçekten sevindirmiş bulun
maktadır. Bizim de bu konuda verilmiş yasa teklifi
miz vardır. Ümit ediyoruz ki, bu sene içerisinde veya 
önümüzdeki senelerde bu yasa teklifi gerçekleşecek 
ve önemli bir sorunu halletmiş olacağız. 

Değerli arkadaşlarım, 1964 yılından beri devlet 
destekleme alımlarında fındığa da yer verilmiştir. 
Ancak biz bu konuda izlenen politikayı da aksak bu
luyoruz. Taban fiyatlarının saptanmasında ve açık
lanmasında bilerek veya bilmeyerek üretici aleyhine 
bir tutum izlenmekte, devletin kredi ve diğer olanak
larından önemli ölçüde üretici değil, onu ezen ve sö
mürenler yararlandırılmaktadır. 

Taban fiyatları saptanırken; o ydki dünya ve 
Türkiye üretimi, ürüne karşı dış ve iç istek, ihraç fi
yatı, iç fiyat, parite fiyatı, stoklar, üretim maliyeti, 
geçen yıllardaki destekleme alımlarının sonuçları, 
özellikle üreticiye sağlanacak sosyal ve ekonomik 
yararlar dikkate alınmalıdır; ayrıca Ziraat Odaları
nın, ilgili yerel derneklerin ve en önemlisi üreticile
rin görüşü de alınmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, taban fiyatlarının saptanma
sında maliyet önemli bir yer tutmaktadır. Bu hesap 
yapılırken belleme, çapalama, budama ve dalların 
ayıklanması, ot temizliği, gübre bedeli, gübreleme iş
çiliği, bekçi ücreti, tente, muşamba gibi müteferrik 
giderler, fındık toplama işçilik ücreti, harman gider
leri, ambara taşıma, pazara veya kooperatife taşıma, 
arazi, vergi ve amortisman ve benzeri giderler ile, o 
yıl hayat pahahhğındaki artış oranı ve paramızın sa
tın alma gücü de dikkate alınmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım: 
Karadenizin üreticisi, aracı ve tefecinin yoğun 

biçimde baskısı altındadır. Kredi kurumları üreticiyi 
koruyucu ve kollayıcı olarak değil, onîan sömüren
lerin yararına kullandırılmaktadır. 

22 . 12 . 1977 O : 1 

Bankaların kapılan aracı Ve tefecilere ardına 
kadar açık olduğu halde, üreticilere büyük ölçüde 
kapalı tutulmaktadır. Çağdaş kooperatifçiliğin yay-
gınlaştırılmadığı ülkemizde, fındık üreticisinin muh
taç olduğu parayı ancak tefeciden sağlama olanağı 
bulunmaktadır. 

Taban fiyatlarının geç açıklanması ve köylünün 
zorunlu kredi gereksinmesinin devletçe karşılanma
ması, üreticinin her gün biraz daha yoksullaşmasına 
neden olmaktadır. 

Karadeniz de toprak kadastrosunun yapılmamış 
olması ve toprak değer bareminin düşük bulunması 
üreticinin her gün yoksullaşmasına neden olmakta
dır. 

Değerli arkadaşlarım, Karadeniz'de yaşam sava
şı veren 4 milyon yurttaşımız var. Yüce Meclisimi
zin alacağı kararla bu yurttaşlarımız, tek geçim kay
nağı olan fındığa geçerli birtakım önlemlerle bazı 
tedbirlerin alınacağı umudunu beslemektedirler. 

Konuşan siyasi parti sözcüsü değerli arkadaşlarım, 
önergenin kabulü yönünde oy kullanacaklarım ifa
de etmiş bulunmaktadırlar. Biz, önerge sahipleri ola
rak kendilerine teşekkür ediyoruz ve Yüce Meclisi 
saygı ile selâmlıyorum efendim. (CHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ekşi. 
Meclis Araştırması önergesi üzerindeki görüşme

ler tamamlanmıştır. 
Önergeyi oyunuza sunuyorum: Kabul edenler.. 

EtmeyenIer..«Kabul edilmiştir. 
Meclis Araştırması yapacak Komisyonun 15 üye

den kurulmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Komisyon çalışma süresinin, üye seçimi tarihin
den başlamak üzere 3 ay olmasını oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiş
tir. 

Komisyonun gerektiğinde Ankara dışında da ça
lışabilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

2. — Elâzığ Milletvekili Faik Öztürk ve 10 ar
kadaşının, Doğu illerinde meydana gelen depremlerin 
ortaya çıkardığı sorunları saptamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/6) 

BAŞKAN — Elâzığ Milletvekili Faik Öztürk ve 
10 arkadaşının, Doğu illerinde meydana gelen dep
remlerin ortaya çıkardığı sorunları saptamak amacıy-
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la Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi. 

Hükümet?.. Yok. Hükümet bulunmadığı için bir 
defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

3. — Kayseri Milletvekili Gani Âşık ve 9 arka
daşının, yurt dışında çalışan işçilerin sosyal ve ekono
mik sorunlarını saptamak amacıyla Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/7) 

BAŞKAN — Kayseri milletvekili Gani Âşık ve 
9 arkadaşının, yurt dışında çalışan işçilerin sosyal 
ve ekonomik sorunlarım saptamak amacıyla Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. 

Hükümet?. Yok. Hükümet bulunmadığı için bir 
defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

4. — Erzurum Milletvekili Selçuk Erverdi ve 10 
arkadaşının, Türkiye Kömür İşletmelerine bağlı Aş
kale Linyit Kömür İşletmesinin kapatılması neden
lerini saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/8) 

BAŞKAN — Erzurum Milletvekili Selçuk Erver
di ve 10 arkadaşının, Türkiye Kömür İşletmelerine 
bağlı Aşkale Linyit Kömür İşletmesinin kapatılma
sı nedenlerini saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde-
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. 

Hükümet?.. Burada, Hükümet lütfen yerine bu
yursun efendim. 

Araştırma önergesini okutuyorum efendim: 

Millet Meclîsi Başkanlığına 
14.10.1977 

'Güvenilir, bol ve ucuz enerji sanayileşmenin te
mel öğelerinden birisidir. 

Sanayileşmek zorunluluğunda olan ülkemiz ise 
içlinde bulunduğu enerji sıkıntısından kurtulmak İçin 
işletmesini durdurduğu bir dönemi yaşatmaktadır. 

İşMımelerin durdurulmasının yanı sıra, su gücü ya 
da kömür gübi iş kaynaklarına dayalı enerji üretimi 
yerine döViz ödemelerini gerekli kılan dış kaynaklara 
dayalı enerji üretimini planlamanın sürüMediği bir 
döviz darboğazı içindeyiz» 
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Bu durumdan kurtulmanın temel koşulunun su ve 
kömür ile enerji üretimi olduğu konunun uzmanların
ca tekrarlanmaktadır. 

Doğu Anadoluda tezek olarak yakıt halinde tüke
tilen gübrenin ve ormanlarımızın da kurtuluşu kö
mür üretiminin artırılmasına bağlı bulunmaktadır. 
Şartların bu olmasına karşın kömür üretimıimiz ya 
kârından başka bir şey düşünmeyen özel sektörün, 
veya ondan geri kalmayan TKl'nlm keyfi tasarrufu
na bırakılmıştır. 

Erzurum'da bir taraftan özel sektör elindeki linyit 
yatakları daha iyi işletme ve kamu yararı gerekçe
siyle milyonlarca lira verilerek TKt tarafından dev-
ralınırken diğer taraftan bu ocaklardan bir kısmı esas 
amacı gizlemek için zarar ettiği gerekçesiyle kapa
tılmaktadır. 

TKİ'nün Aşkale Kömür İşletmesinde yeniden toplu 
'süz'eşme yapmaya yetkili olduğu yargı organlarınca 
saptanan DİSK'e bağlı yeraltı Maden - İş Sendikasının 
işverene toplu sözleşme için yaptığı çağrı siyasal dü
şünce farklılığı nedeniyle TKİ yönetimince aylarca ce
vapsız bırakılmış ve devleti ele geçirmek için birbirle
riyle yarış eden siyasi partilerin oluşturduğu iktidarca 
da konu Bakanlığa ulaştırıldığı halde çözüm buluna
mamıştır. 

Toplu sözleşme imzalamak yasal yönden hakkı 
iken bu haktan yoksun bırakılan ve işyerinden çok 
az sayıda üyesi olan siyasi iktidara yakın sendika ile 
iöazSeşme yapmak için şartları zorlayan işverenin bu 
tutumu karşısında greve gidilmiştir. Grev kırıcılığı için 
elinden geleni geri bırakmayan işveren bir siyasi par
tinin komando denilen zorbaları ile maden ocaklarım 
taşmaktan işçileri terör ve tedhiş <le sindirmeye ka
dar her türlü yönetimli uygulamış ve fakat hakkını ya
sal yoldan almalk için direnen yeraltı maden - iş üye
lerinin direnci kırılamamışür. 

Bu yoldan sonuca ulaşamayan işveren toplu Söz
leşme imzalamak zorunda kalmış, orada çalışan işçi
leri cezalandırabilmek ve imzaladığı sözleşmeyi uygu-
kmamak için işletmenin zarar ettiği gerekçesiyle işye
rini kapanmıştır. 

Bu kararı alırken Doğu Anadoludaki kışı karatbor-
. isaldan kömür alan yurttaşı, çalışan işçiyi ve yurt eko-
naırslîsin'i düşünmek elbetteki karar alanlara düşmezdi 
ve 'düşünmediler de... 

TKİ zarar eden işletmelerini kapama kararı at
maya başladığına göre 'bu müessesenin kuruluş ser-
•mayeölnlln bir kaç katına ulaşan zarar içinde olduğu 
düşünülürse yakında bütün işletmelerini kapayacağı 
varsayılaMlir. Bu olay İse Yüksek Meclisimizin se-
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y&reS kalacağı bir hal değildir. Olayı kısaca sunmaya 
çahştik. TKİ'rtin safvt yedinde olsa bile içinde bulun
duğumuz enerji darboğazında bir işletmenin niçin za
rar ettiğinin, kârlı bir bale geçebilmesi için alınacak 
tedbîrlerin nefer olduğunu saptanmasında yarar bu-
hmmfdctatlır. Bütünüyle zarar eden TKİ'nin kendi 
bünyesinde, böyle bir araştırmayı yapıp olumlu so
nuca varması içinde bulunduğu zihniyet ve başında 
bulunan kişiler sebebiyle olanak dışı okluğundan ko
nunun önemi nedeniyle Meclisimizce araştırma konu
su yapılmasında zoranluk görmekteyiz. Bu nedenlerle: 

Anayasamızın 88 ve Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 nci maddesi gereğince TKİ'ye ait Aşkale Linyit 
Kömür İşletmesinin niçin kapatıldığının bir Mecls 
Araştırmasına konu edilmesini saygılarımızla arz ede
riz. 

Erzurum 
Selçuk: Erverdı 

Erzincan 
LMü Şahın 
Zonguldak 

Kemal Anadol 
Eskişehir 

İsmail özen 
Amasya 

Vebbİ Meşhur 

Erzurum 
Çettm Bozkurt 

Eskişehir 
Gündüz Ökçün 

İstanbul 
Ayhan Aîtuğ 

Ankara 
Alişan Canpolat 

Kars 
Hasan Yıldırım 

Kars 
İsmet Atalay 

(BAŞKAN — Hükümet adına?.. 
ENERJİ VE TABit KAYNAKLAR BAKANI 

KÂMRAN İNAN (C. Senatosu Bitlis- Üyesi> — Söz 
istliyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
Konuşma süreniz 20 dakikadır Sayın İnan. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
KÂMRAN İNAN (C. Senatosu Bitlis Üyesi) — Sa-
yın [Başkan, değerli milletvekilleri; 

Bu konu daha önce Cumhuriyet Senatosuna gün
dem dışı olarak getirilmiş ve Cumhuriyet Senatosu 
önünde kısa da olsa bilgi vermek imkânını bulmuş
tum. Ayrıca, konu bir süreden beri Türk basınında 
da işlenmiştir. Meseleyi kısaca, bu vesileyle size arz 
etmekte fayda görürüm. 

Aşkale Linyitleri İşletmesi - ki bunlar Kükürtlü 
Ocağı olarak bilinmektedir - Şark Linyitleri İşlet
mesi Limited Şirketine ait bir kuruluştur. 1968 yılın
da Türkiye Kömür İşletmeleri .bunu bir kararla 2,5 
yıl süre ile bir nevi kiralamak (rödövans) şeklinde 
almıştır. 2,5 yıllık süreden sonra bu ocağın rantabl 

(verimli) olmadığı anlaşılmakla beraber, bölgenin ya
kıt ihtiyacım karşılamaya yardım eder düşüncesiyle 
buna 10 yıllık bir süre içerisinde rödövans ödemek 
ve ondan sonra da ödememek kaydıyla istihsâlin sür
dürülmesi kabul edilmiştir. 20 bin tona kadar olan 
istihsal için ton basma 4 lira, 20 bin • 50 bin ton arası 
ton basma 3 lira, ve 50 001 tondan itibaren de ton 
başına 1 lira olmak üzere rödövans ödenmiştir. 

Değerli arkadaşlarını, bana verilen teknik bilgilere 
göre, bu Kükürtlü Kömür sahası ve ocakları genel
likle 40 ile 70 cm. kalınlığında ve 6 ile 7 metre ince
liğinde damarlardan meydana gelmiştir ve bu damar* 

. lann da işlemeye müsait olanları 2 ve 4 numaralı 
damarlardır. Diğer damarlarda, hem incelik, hem ka
vislerin fazla olması ve ayrıca % 50'nin üstünde kül 
bulunması dolayısıyla istihsale pek yatkın, pek verim
li değildir. Buna rağmen, bu ocakta, Kükürtlü Oca
ğında 1969 yılında 30 bin ton kömür istihsal edilmiş
tir ve 1976 yılında da bu 50 bin tona çıkabilmiştir. 

Bu ocakta çalışan işçilerin sayısıysa 300 ilâ 480 
işçi arasında değişmektedir, değerli arkadaşlarım. 

Şimdiki duruma nasıl gelindi: Buradaki işçiler o 
zamana kadar, 1976 sonlarına kadar bir yeraltı ma
den sendikasına bağlıydılar. Ondan sonra kendi ara
larında 2 nci yeni bu* sendika doğmuştur ve bu sendi
kal hareket, bugünkü durumun meydana gelmesini v 

neticelendirmiştir. 
Kendileriyle 1977 yılı, yani bu yıl Ocak ayında 

toplu sözleşme müzakereleri yapılmış ve bu toplu söz
leşme müzakeresinde, Aşkale Ocağı 1968 yılında dev
ralınmış bulunmakla beraber, Ereğli Kömür İşlet
melerinde çalışan ve ancak 7 nci dönem toplu söz
leşmeler sonunda vardmış bulunan haklar seviyesinde 
haklar kendilerine tamnmış bulunmasına rağmen; iş
çiler, maalesef, 15 Nisan 1977 tarihinden itibaren 
greve başlamışlardır ve o günden beri istihsal fiilen 
durmuştur. 

15 Nisan tarihinden bugüne kadar bu ocaktaki 
istihsal 300 ton olmuştur ve o günden bu yana ida
renin bu konuda yaptığı sarfiyat ise 14 500 000-lira
dır değerli arkadaşlarını. Ve ondan sonra da, maale
sef, tespit ettiğimiz raporlara göre, bir fiili durum 
yaratılmıştır. Yeraltı İkinci Maden Sendikası, ken
dilerine bağlı olmayan diğer sendikalara mensup ve
ya sendikasız işçileri ocağa sokmamışlar, men etmiş
ler, kendilerine karşı maalesef kuvvet kullanmışlar, 
dövmüşlerdir. Bununla da kalınmamış, idareciler dö
vülmüş, koyulmuştur. Mühendisler, teknisyenler, ken
di arzularına göre, uygun düşmemiştir diye oradan 
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nakledilmeye zorlanmıştır ve Türkiye Kömür işlet
meleri bu müeseseyi işletebilecek teknik personeli 
mahallinde bulundurmak imkânından mahrum kal
mıştır ve yine maalesef ocakta bulunan bu sendika
ya mensup arkadaşlarımızın geniş çapta silâhlandığı
na dair de güvenlik kuvvetlerince verilmiş raporlar 
bulunmaktadır. Buna rağmen idare, sırf mahallinde 
müessif hadiseler meydana gelmesin diye ve özellik
le ben de bu vazifeyi devraldığım 28 Temmuz tarihin
den itibaren, burada.diğer işçilerin, güvenlik kuvvet
lerinin himayesi altında gidip de çalışmasını sağlamak 
Devletin vazifesi olmasına rağmen, sırf müessif hadi
seler meydana gelebilir ve geniş çapta silâhlanmış 
bulunan diğer işçi grupları ile kan dökülmesine yol 
açılabilir diye, bu durumdan geniş şekilde imtina edU-
miştir. Bu konuyu Sayın Selçuk Erverdi ile daha 
önce görüştük, kendilerine izah ettim, diğer sayın 
parlamenter arkadaşlarımıza izah ettik. Danasını si
ze arz edeyim: Maden - tş Federasyonu Başkanının, 
Bakanlığımız nezdinde muhtelif teşebbüsleri olmuş
tur. Bu işletmenin bu hali ile sendikal hareketleri de 
tahrip ettiği ve maalesef işçiler arasında kan dökül
mesine yol açabileceği cihetle bunun kapatılmasının 
ve esasen büyük çapta da zarar eden bir kuruluş 
olması itibarıyla daha hayırlı olacağını bize defaat-
la söylemiştir. Bununla da yetinilmemiştir. Şahsan 
mahalline defaatla heyetler gönderdim ve oradan ge
len insanların çeşitli sınıflara mensup insanlarla ve 
çeşitli siyasi görüşe mensup insanlarla bizzat konuş
tum, temas ettim. Hepsinin bana vaki beyanları bu 
ocağın kapatılmasının daha hayırlı olacağı şeklinde 
olmuştur değerli arkadaşlar ve kapatılmak karan bu
nun üzerine alınmıştır. Karar, bir lokavt karan değil
dir, tamamiyle bir fiili durumun tespiti. 

Fiili durum nedir? 
İstihsali yapılamamaktadır. Doğu Anadolunun tes

hin kömürüne, yakıta olan ihtiyacım en iyi bilmesi 
gereken bir yerdeyim ve bunu kabul ederim; ama bu
na karşı da tedbirler alınmamış mıdır? Alınmıştır. Er
zurum ilimize 1976 - 1977 teshin yılında 97 bin ton 
kömür tahsis edilmiş bulunmasına mukabil, bu yıl 
201 bin ton kömür tahsis edilmiştir ki, bu bölgenin 
kömür ihtiyacına verdiğimiz önemin bir işareti ve ifa
desidir değerli arkadaşlanm. 

Kapatılma kararı üzerine-ki Eyîül ayında alınmış
tır - sendika Danıştaya yürütmeyi durdurma müra-
caaıitnda bulunmuştur ve size ifade edeyim ki, Danış
tay bu müracaatı reddetmiştir. Bu suretle bu kapatma 
kararının bir lokavt değil, bir tasfiye muamelesi ol

duğunu kabul buyurmuştur. Bu suretle karan âdeta 
tescil etmiştir Danıştay. Buna mukabil, sendika bu 
kere Erzurum'daki İş Mahkemesine başvurmuştur. 
tş Mahkemesi, Türkiye Kömür İşletmelerinin savun
masını istemiştir, tş Mahkemesine, bu kez mümkün-

, se bu işin daha iyi yürütülebileceği Ankara'ya nakli 
hususunda, Türkiye Kömür İşletmelerinin müracaatı 
bulunmaktadır. Meselenin hiçbir siyasi yönü yoktur. 
Mesele sadece bu fiili durumdan ibarettir ve işçi sen
dikalarının da bu konuda hakikati kabul etmiş bulun
malarından İbarettir. 

Eğer bu önergeyi veren değerli arkadaşlanm - ki 
bazıları bu yörenin sayın parlamenterleridirler - ma
halline de gitmişlerdir, teşrif eder insafla ifade bu
yurur îiarsa, bizim bu beyanlarımıza katılacaklar ve 
maalesef işçiler arasında büyük bir tahrikin bulun
duğunu ve esefle ifade edeyim, tehlikeli şekilde bir 
silahlanmanın da mevcudiyetini yine bilmektedirler. 
Buna rağmen eğer bu şekliyle bunun devamında fay
da umuyorlarsa, asıl bu ümitte siyasi bazı mülahaza
lar vardır. 

Gönü! ister ki değerli arkadaşlanm, bu gibi ko
nular, ortada açık bütün elemanlarıyla ve bütün yön
leriyle ve deminde arz ettiğim gibi, Maden - tş Sen
dikası Federasyonu Başkanının bizzat tutumuyla da 
belirlenmiş bu gibi durumlan, siyasi bîr istismar ve
ya birbirimizi itham vesilesi haline getirmektense, ha
diseyi tespit ve bu hadiseye birlikte bir hal çaresi 
aramak lazımdır. 

Eğer bizden şu bekleniyorsa; efendim, bunu iş
letmeye devam edin ve oraya diğer işçiler de zorla gir
sin ve ondan sonra müsademe olsun, insan öldürül
sün, kan dökülsün ve sonra da memlekette şu şu olay
lar oluyor dîye hep beraber üzülelim ve mevcut olay
lar zincirine yenilerini ekleyelim diye düşünülüyorsa, 
bu düşünceye katılmak mümkün değildir ve kimsenin 
böyle düşündüğünü kabul de etmek istemem değerli ar
kadaşlanm; mesele, hepimizin meselesidir. 

Sayın arkadaşlanmdan ve sayın önerge sahiplerin
den şunu kesinlikle bilmelerini rica ederim ki, bu mese
leye yaklaşımda hiç birimizin memleket ve millet men
faatleri bakımından diğerinden farkı yoktur. Bakan
lık, bugün bu önergeyi veren sayın parlamenterlerin 
mensup olduğu siyasi partiden başka bir siyasi par
tiye mensup bir kimsenin elindedir diye bu mesele
ler siyasi görüşte halledilmez, bu meseleler mili gö
rüşle, milli menfaat açısından ve aynı zamanda ora
da çalışan bütün insanların da menfaatleri ve haklan 
da gözönünde bulundurmak suretiyle halledilir. O 
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derece fci, bu işyerinin tasfiyesi dolayısıyla kendileri
ne yapılan İhbarnamelerle birikmiş bulunan bütün 
kıdem tazminatlarının da ödeneceği ifade edilmiştir 
ki, tespit ettiğimiz rakamla bu 46 milyon liralık bir 
meblağdır, bu da bankaya ve kendilerinin teker teker 
adına yatırılmak suretiyle kanunun ve kendilerinin 
toplu sözleşmelerinin öngördüğü bütün haklarına say
gı gösterilerek, bu mesele, bir kanama veya yarala
maya meydan verilmeden halledilmeye çalışılacak
tır. 

Yüksek Parlamentonun ve MiHet Meclisinin bu 
konunun çözümlenmesinde bize yardımcı olmalarım 
bekleriz. 

Saygılarımı sunarım. (AP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İnan. 
Siyasi parti grupları adına söz isteyen var mı efen

dim? 
İSMAİL AYDIN (Uşak) — CHP Grupu adana 

Sayın Teoman Köprülüler konuşacak Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Yetki belgelerini gönderiniz lütfen. 
Yalnız, yetki belgesini Başkanvekilleri imzalayacak 
efendim. 

İSMAİL AYDIN (Uşak) — Grup Başkanvekille* 
rinin olmadığı bir yerde, sekreter üye olarak bende
niz görevliyim. 

BAŞKAN — Milli Selamet Partisi Grupu adına 
Şener Battal Bey. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, Cum
huriyet Halk Partisi Grupu benden önce söz istedi
ler. 

BAŞKAN — Yetki belgesi gelmediği için size söz 
verdlim, 

Konuşma süreniz 20 dakikadır. 

MSP GRUPU ADINA ŞENER BATTAL (Kon
ya) — Teşekkür ederim. 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; evvela usu-
li iki hususu Yüksek Başkanlığa ve değerli üyelerin 
bilgilerine sunmak istiyorum. Birincisi : Verilen öner
gedeki imzalar, teksirle imzadır; bu gibi muamelatta, 
teksirle imza usulü doğru değildir. Başkanlığın, bun
dan böyleki muamelelerde, 1 nci nüshada orijinal im
za, sonra da teksirle imza müracaatına dikkat etmesi 
hususunu temenni ederim. 

İkinci husus da, Sayın Bakanın ifade buyurduk
ları gibi, Araştırma Önergesinin mevzuu, halen iş 
mahkemesinde görülen bir meseledir. Mahkemeye in
tikal etmiş meselelerde, Meclislerde görüşme açılama
yacağı ve üzerinde konuşulamayacağı, Anayasa hük
müdür. Bu hususta değerli Başkanlığın re'sen tutum 

içinde olması gerekirken, bu hususta da Başkanlığı
mızın hassasiyetini gönlümüzün istediği ölçüde göre
mediğimizden dolayı üzüntülerimizi ifade etmek is
teriz. 

Muhterem arkadaşlarını, bir diğer küçük tarizimi 
de, yine, müsamahalarınıza güvenerek arz etmek is
tiyorum : Şu Meclis Araştırması istenen husus, bir soru 
meselesidir; Gensoru meselesidir; bizatihi araştırma 
önergesini tetkik ettiğinizde, bir araştırma önergesi 
mevzuu olmaktan ziyade, Hükümetin mesuliyetine ait, 
Hükümetin icraatına alit bir durumdur. Yani, bu, bir 
Gensoru gibi ele alınması gerekirken, bir araştırma 
önergesi gibi ele alınmıştır. «İçtüzük tekniği bakımın
dan, usul bakımından buna mani hüküm var mıdır? 
Ben böyle anlıyorum, böyle veriyorum» derseniz, ha
kikaten, İçtüzüğün maddi yorumu bakımından bu id
dianız doğrudur; ama İçtüzüğün maddelerinin, soru
nun, Gensorunun, Meclis Araştırmasının ve Meclis 
Soruşturmasının, Genel Görüşmenin mahiyetlerini 
ve İçtüzükteki maddeleriyle, Anayasa maddeleriyle, 
gerekçeleriyle tetkik ettiğimizde, bu mevzuun bir 
araştırma önergesi gibi mütalaa edilebilme ihtimalini 
varit görmek mümkün değildir. 

O halde, nedir? O halde, şudur değerli arkadaşla
rım : Meclis Araştırması * bu araştırma önergesini 
veren arkadaşlarımı tenzih ediyorum ama « Türkiye 
radyoları, Türkiye televizyonu, Meclis Araştırması 
önergesi verdiğinizde, Genel Görüşme önergesi ver
diğinizde, isminizi söyleyerek, şu mevzuda bir araş
tırma... 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Bize akıl mı 
veriyorsun? 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Sayın Karsu, 
Sayın Karsu... 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efendim. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Akıl almaya 
ihtiyacımız yok. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Efendim, akıl 
almaya herkesin ihtiyacı vardır. Siz de lütfedin, lüt
fedin kürsüden akıl verin; bu manada istifade edecek
ler çıkabilir. Ben, istifade edeceklere hitap ediyorum; 
zatıâlimizin çok akıllı olduğunu biliyorum. (CHP sı
ralarından gürültüler) 

Muhterem arkadaşlarım, «Türkiye radyoları, Tür
kiye televizyonu, bir araştırma önergesi verdiğinizde, 
bu araştırma önergesini ilan ediyor; böylelikle, ilgili 
milletvekili, bir kitleye siyasi tercihi istikametindeki 
gayret ve çalışmasını ilan etmiş oluyor» şeklinde bir 
kanaatle bazı araştırma önergeleri verilmektedir. Bu 
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önergenin öyle olduğu hususunda bir iddiada bulun
muyorum; ama bu hususu da ifade etmeden geçeme
yeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, bu genel izahtan sonra, 
özellikle biz Türkiye'de üş barışı tam olsun isteriz, tş 
barışı olmayan bir devlet tatbikatı, çalışma barışı ol
mayan iş hayatı istikrarlı değildir. Onun için, muh
terem arkadaşlarım, evvelen, bu kömür işyerinde bir 
an evvel iş barışının sağlanmasını temenni ediyoruz. 
Ayrıca, işçiler arasında çeşitli siyasi kanaatlerden do
layı polarizasyonların da ziyadeleştiğini, kavga ha
line getirilmek istendiğim, bir sendikanın diğer sen
dika üyesine tahammül etmediği gibi hususlar da, 
maalesef, duyulan fikirler arasındadır, duyulan hu
suslardandır. O halde, muhterem arkadaşlarım... 

KEMAL ANADOL (Zonguldak) — Mahkemeden 
yetki... 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Ne buyurdunuz 
Anadöl? 

KEMAL ANADOL (Zonguldak) — Mahkemeden 
yetki aldı. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayın. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Ben mahkeme
den yetki alma hususuna değil; yetkili sendika, ora
da bir diğer sendikanın tek adamı olduğunda, ona ta
hammül etsin diyorum; dediğim odur. Elbette yetki 
alacaklar, yetkili sendika toplu sözleşmeye oturacak; 
ama diğer sendikanın üyesi, orada yaşama hakkına 
da sahip olmalıdır manasında bir söz söylüyorum; 
söylediğim bundan ibarettir; bu vesileyle de, çalışma 
barışının ehemmiyetini tebarüz ettiriyorum. 

Türkiye'de siyasi polarîsazyon, iş barışını da böyle
sine tehdît eder istikametlere gitmektedir; bundan 
endişe duyuyoruz, tş barışının temin edilmesi elbette 
faydalıdır. İşçinin hakkı, işçinin alın teri bizim için 
son derece mukaddestir. Bu hakkı, kanunların tayin 
ettiği ölçüler içinde, Devlet en cömertçe işçimize el
bette vermelidir. 

Bu temennilerle, biz bir an evvel grevin sona er
mesini ve Aşkale Kömür İşletmesinde iş barışının 
sağlanmasını ve orada herkesi memnun edecek bir 
çözüme ulaşılmasını temenni ediyoruz. 

Saygılar sunarım, teşekkür ederim. (MSP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Battal. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Teo

man Köprülüler, buyurun; konuşma süreniz 20 da
kikadır. 

CHP GRUPU ADINA TEOMAN KÖPRÜLÜ^ 
LER (Ankara) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bundan bir 
süre önce, gerek kamuoyuna intikal eden, basında tar
tışılan bir konunun Meclis Araştırması önergesi yo
luyla Sayın Parlamentonun huzuruna getirilmesi ko
nusunda Grupumuzun görüşlerini arz edeceğim. 

Biraz önce burada konu hakkında bilgi veren sa
yın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanım dikkatle izle
dim; ancak, iki hususta kendisiyle hem fikir olmadı
ğımı derhal arz etmek isterim. Biraz sonra kürsüde 
sayın parlamenterlere belgeleriyle arz edeceğim ki, 
partizanlığı kim yapmıştır. Erzurum Aşkale'de; işçi
yi, faşist baskılar karşısında direnmeye kim zorlamış
tır; bunu AP İlçe Başkanının resmi bir mektubu ile, 
hem de sayın Bakana gönderdiği, gizli değil, Erzu
rum'da bir gazetede açıkladığı bir mektubuyla sizlere 
arz edeceğim. 

İkinci bir hususta, sayın Bakanla mutabık deği
lim : Türk işçisi, Türk emekçisi, yasal hakikim elde 
ettiği sürece hiçbir yerde kan dökmez; bundan sayın 
Bakanın kuşkusu olmasın. Türk işçisi, Türk emekçisi 
yasal hakkını yasal yollardan aradığı sürece, ona ya
sal hakkını verecek davranışlarda bulunduğunuz sü
rece Sayın Bakan, Türk işçisi kan dökmez, Türk işçi
si silahlanmaz. O bakımdan da, Sayın Bakanla bu 
konuda aynı fikirde olmadığımı arz etmek isterim. 
îster Erzurum'da olsun, ister Kars'ta olsun, ister İz
mir'de olsun, Türk yurdunun hiçbir köşesinde Türk 
emekçisi, hakkını verirseniz, elini tetiğe götürmez; 
bundan Sayın Bakanın kuşkusu olmasın. (CHP sıra
larından alkışlar). 

Sayın parlamenterler, Anayasamızın 130 ncu mad
desine göre, «Doğal servetler ve kaynaklar, Devletin 
hüküm ve tasarrufu altındadır. Bunların aranması ve 
işletilmesi hakkı Devlete aittir. Arama ve işletmenin, 
Devletin, özel teşebbüsle birleşmesi suretiyle veya doğ
rudan doğruya özel teşebbüs eliyle yapılması, kanu
nun açık hükmüne bağlanmıştır» bu Anayasamızın 
açık hükmünde. 

Buna karşın, MC dönemlerinde ne görüyoruz: 
Doğal kaynaklarımız, iç ve dış sömürü gruptan 

tarafından öylesine çarçur edilmiş ve Türk halkının 
çıkarları için değil, bu sömürü gruplarının daha da 
zenginleşmesi uğruna öylesine işletilmiştir ki, işte bu
gün görüştüğümüz konu bunun en somut örneklerin
den biridir. 

Değerli parlamenterler, TKİ Şark Linyitleri İş
letmesi Aşkale Kükürtlü Kömür Ocaklarında - biraz 
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evvel Sayın Bakan da açıkladılar « 400'ün üzerinde 
işçi çalışmaktadır. Bunun 387'si Yeraltı ve Yerüstü 
Devrimci Maden İşçileri Sendikası üyesidirier. Bu 
Sendika, yasal yoldan oradaki yetkiyi almış bir sen
dikadır; Sayın Bakan da zannediyorum bunu kabu! 
buyuruyorlar. 

TKÎ Genel Müdürlüğü, 27 Eylül 1977 günü bir 
karar alıyor : «Bu işçilerin çalıştığı Aşkale Kükürtlü 
Kömür Ocağını kapattım» diyor, hem de «süresiz ka
pattım» diyor, sayın parlamenterler. 5 Ekim 1977 ta
rihinde de bu kararını sendikaya tebliğ ediyor. 

Şimdi, TKİ Genel Müdürlüğünün aldığı bu karar
daki gerekçeleri size de arz edeceğim : 

1. İstihsalin yapılamaması, 
2. Aşın zarar, 
3. İşletmenin teknik yapısının doğurduğu zorla

yıcı sebepler. 
Bu karardan önceki gelişmeleri sizlere arz eder

sem, zannediyorum, konuya daha iyi yaklaşım tarzı 
bulabileceğiz. 

Aşkale Kükürtlü Kömür Ocağı işyerinde, Yeraltı 
ve Yerüstü Devrimci Maden İşçileri Sendikası, biraz 
önce de arz ettim, mahkeme kararıyla yetki almış ve 
işvereni derhal görüşmelere davet etmiştir. İşverenin 
görüşmelere katılamaması nedeniyle, Sendika, yasal 
hakkını kullanarak, 12 . 1 . 1977 tarihinde grev kara
rı almış ve 22 gün sonra grev uygulamasına geçilmiş
tir. 68 gün süren grev uygulamasından sonra, 19 Mart 
1977 günü Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Ku
rulu kararıyla, grev, milli güvenlik gerekçesiyle bir ay 
süreyle ertelenmiş. Ancak, Sayın Bakanla orada da 
hem fikir değilim; bize verilen bilgiye göre, Sendika, 
bunun üzerine, Danıştay Dava Daireleri Genel Kuru
lu oybirliğiyle, Bakanlar Kurulunun erteleme kararı 
hakkında yürütmeyi durdurma kararı almıştır. 

Görülüyor ki, arkadaşlar, emekçiler adım adım, 
yasal haklarını korumak istemişlerdir. 

Değerli arkadaşlarım,, kömür ocağında çalışan iş
çiler yasal haklarını kullanıp, grev yapınca, konu, 
Bakanlar Kurulu kararıyla, milli güvenliğe aykırı gö
rülüp, erteleniyor ve üretimin devamı isteniyor; TKİ 
Genel Müdürlüğünün bu ocağı kapatma kararı ise, 
yasal hak uygulaması şeklinde gösterilmek isteniyor. 
Bu da yetmiyormuş gibi, MC'nin Erzurum Valisi, 
emekçilerin davranışı karşısında «vicdansızlık», «va
tan hainliği» suçlamalarım yapıyor açıkça. 

Şimdi, bütün bu gelişmeler, Sayın Bakanın, katıl
dığımız, katılmadığımız konularda da, onun da belirt
tiği bu gelişmeler, gözönünde cereyan eden olaylar... 

Ama, biraz önce de arz ettim size, belgeleyeceğim; 
kim yapmış bakalım partizanlığı? 

Değerli arkadaşlarım, Anayasanın 130 ncu mad
desi açıkça, doğal kaynakların, halkın yararına, Dev
letçe işletileceğini söylüyor; ama MC döneminde, Er
zurumlun Aşkale AP İlçe Başkanı, Sayın Kâmı an 
İnan'a, bakın nasıl bir açık mektup gönderiyor; zan
nederim bu mektup Sayın İnan'ın elindedir... 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
KÂMRAN İNAN (C. Senatosu Bitlis Üyesi) — Al
madım. 

TEOMAN KÖPRÜLÜLER (Devamla) — Erzu
rum'da yayınlanan Aziziye Gazetesinin 16 Ağustos 
günlü sayısı; yazının başlığı şöyle efendim : «Kâmran 
İnan'a açık mektup.» 

«Solcu olmayan tüm insanları üzen önemli bir 
konuyu ıttılaınıza arz ederek, yaraya neşter atacak 
yegâne tabip olan zatıâh'nizden, ammeyi alakadar 
eden her türlü hastalığı doğuran bu hastalığın tedavi
sini rica etmekteyiz. 

«Aşkale Kazamızdaki kömür madeni, mübalağa
sız 9 aydır, kelimenin tam manasıyla işgal altındadır. 
Ne hazin tecellidir ki, halen de, bu solcu ve işgalci 
işçiler madeni çalıştırmamakta ve havadan para al
maktadırlar. Efkârı umumiyedeki umumi kanaat - sa
yın parlamenterler buraya dikkatinizi çekerim * Cum
huriyet Halk Partisi iktidar olsaydı, bu maden derhal 
kapatılırdı; hükümet yok ki icraat yapılabilsin den
mekte, iktidarımızla alay etmektedirler. 

«Çaresi yok değil Sayın Bakanım; Aşkale'ye 20 
kilometre mesafede Kavurmaçukuru köyünde maden 
ocağı vardır; yolu yapılıdır, taksiyle gidilir; evvelce 
özel sektör işletmiş, maddi gücü yetmediği için, bı
rakmış. Buna zamimeten, Aşkale'ye 2 0 - 2 5 kilometre 
mesafede İspir Kazamızın yolu üzerinde Karahan 
Köyünün maden ocağı vardır; halen işletilmektedir. 
Eğer, bu işçiler burada çalışmazsa, oraya sevk edin» 
diyor. 

Bunu yazan, AP Erzurum Aşkale İlçe Başkanı 
Yalçın Birdal. 

Değerli parlamenterler, eğer Yüce Meclis, araştır
ma komisyonunun kurulması ve çalışmasına izin ve
rirse, TKİ Genel Müdürlüğünün kapatma kararında
ki gerekçelerin ne kadar gerçek dışı olduğu da ortaya 
çıkacaktır. 

Bir defa, «Üretim tamamen durdu» dendiği hal
de, Kaymakamlığın, Sendika yohıyla yaptığı tespitle
re göre, üretim devam etmektedir ve oraya giden 
Türk basınının şerefli mensupları da, işçilerin görev 
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başında olduğunu belgelerle kanıtlamışlardır, Türk 
basınında çıkmıştır. 

İkinci hususa gelmek istiyorum: «Zarar devam 
ettiği için, Aşkale Kömür Ocağı kapatılsın» deniyor. 

Sayın Bakana soruyorum: TKİ'nin 1976 zararı 
5 100 000 000 liradır ve TKİ'nin 1977 zararının 8 
milyar liranın üzerinde olacağı şimdiden saptanmış
tır. Sayın parlamenterler, Aşkale Kömür Ocağının 
1976 zararı 31 milyon Türk lirasıdır ve 1976 tüm za
rarı içinde bunun payı % 0.6'dır. Eğer, Türkiye'de, 
ocaklar zarar ediyor diye kapatacaksak, hangi ocağı 
çalıştıracaksın Sayın Bakan, hangi ocağı çalıştıracak
sın? 

Eğer, bugün Türkiye'de, Ankara'da, hepimizin gö-
züönünde bir ton linyit 1 500 liraya karaborsada sa
tılıyorsa, gelin, el ele verelim de, TKl'nin bünyesinde 
nasıl karaborsaya bu kömür akımı var, hep birlikte 
izleyelim. 

Ben, daha önemli bir şeyi arz etmek istiyorum : 
Eğer, Meclis Araştırma önergesi kabul edilirse, Dev
letin elindeki bir ocağı solcular işgal etti diye, sayın 
Bakanına açık mektup yayınlayan İlçe Başkanının, o 
çevrede kendisinin parsellediği bazı kömür ocakları 
tespit edilecektir. 

Böylece, kendi çıkarları uğruna, 387 emekçinin 
kış ortasında işsiz kalması ve Doğu Bölgesinde hala 
halikımız tezeklerle ısınırken, biraz evvel arz ettiğim 
gibi, İstanbul ve Ankara'da kömür karaborsası başını 
almış giderken, Devlete ait ocağı kapatmak isteyen 
partizanlarla, MC döneminde hangi yöneticilerin na
sıl işbirliği yaptığını da tespit edeceğiz. 

Sözlerimi burada tamamlarken, kapatma kararı
nın ardından, bir gazeteci arkadaşımızın, olayı yerin
de incelemek amacıyla gittiği Erzurum'da, ocakta ça
lışan emekçilerle yaptığı söyleşiden bir bölümü sun
mak istiyorum. Aşkale Ocağının 387 bilinçli işçisin
den biri, Kemal Üstün, arkadaşlarının ve kendisinin 
düşüncelerini şöyle dile getiriyor: «Biz, burada sonu
na dek mücadele edeceğiz. Bütün devrimciler, bütün 
aydınlar, bütün vicdanı temiz, yüreği temiz olanlar 
her zaman yanımızdadırlar; yaşasın namuslular.» 

Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köprülüler. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 

KÂMRAN İNAN (C. Senatosu Bitlis Üyesi) — Sa
yın Başkan, müsaade buyurursanız, sayın hatibin be
yanlarında tavzihe muhtaç kısımlar var; bana atfet
tikleri hususlar var, açıklanmaya muhtaç; müsaade 
ederseniz, açıklamam gerekiyor. 

BAŞKAN — Usule göre, esasında iki kişiye... 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 

KÂMRAN İNAN (C. Senatosu Bitlis Üyesi) — 70 
nci maddeye göre, sayın Başkan... Söylemediğim söz
leri izafe etmişlerdir. 

BAŞKAN — Sataşma olarak kabul ediyorsunuz; 
peki, buyurun Sayın Bakan. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
KÂMRAN İNAN (C. Senatosu Bitlis Üyesi) — Sa
yın Başkan, af finizi dilerim; Cumhuriyet Halk Parti
si Sayın Sözcüsü ile, Danıştaya gönderilen karar ko
nusunda bir ihtilaf var. Kendileri, Hükümetin, grevi 
erteleme kararının, Danıştay'da, durdurma karan ile 
neticelendiğini söylediler; benim ifade ettiğim ise, 
Türkiye Kömür İşletmelerinin tasfiye etme, kapatıl
ma kararı hakkında Danıştay'a başvurulmuş ve Da
nıştay reddetmiştir; bunu tavzih etmek isterim. 

İkincisi: Bir açık mektuba işaret ettiler. Açıklıkla 
ifade edeyim, böyle bir mektup elime gelmemiştir ve 
ben açık veya kapalı mektuba göre değil, Türk ka
nunlarına ve milli menfaatlerine göre hareket eden 
bir Bakanım; başka türlüsü benden beklenemez. 

Zarar etme konusu doğrudur. Türkiye Kömür İş> 
ietmeleri, bu yıl 8,5 milyar zarar edecektir. Bahis ko
nusu olan, her zarar eden kuruluşun kapatılması de
ğil; ama şu anda, Nisan ayından bu yana Aşkale 
Ocağında 300 ton kömür istihsal edilmiş ve tek gra
mı Türkiye Kömür İşletmeleri tarafından değerlendi
rilememiştir. Bahis konusu olan, açıktan tam para ve
recek misiniz, vermeyecek misiniz? Mesele bundan 
ibarettir. Yoksa mesele, devlet otoritesini reddetmek, 
istihsalde bulunmamak, buna rağmen işçi haklarını ve 
ücretlerini aynen almak ve talep etmek... 

Sayın Köprülüler karaborsadan bahsettiler. An
kara'da kömürün tonu... 

Değerli arkadaşlarım, bu doğrudur. Ankara İline, 
geçen tashin yılında 650 bin ton tahsis edilmişti, bu 
yıl 800 bin ton tahsis ettik. Karaborsa nereden doğu
yor? Vatandaşı düşünmüş olmaktan. Sanayiye verdiği
miz kömüre % 300 zam yapıldığını biliyorsunuz, Ey
lül ayında yapılmıştı; ama teshine ayırdığımız, vatan
daşa ayırdığımız kömürün tonu 140, 240, azami 380 
liradan olmak üzere aynen muhafaza edildiği için, 
istihkak sahibidir diye, maalesef kömürü alıp kara
borsaya sürme vakıaları çoktur. Ayrıca, birçok yer
lerde toplu sözleşmelerde kömür verilmektedir. 

Bir vakıadır, teslim ve kabul ederim, değerli ar
kadaşlarım; ama bunun dışında, Türkiye Kömür İş
letmelerinin karaborsaya aracılık ettiğini beyan et-
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mek, zannederim, bu İşletmeye büyük insafsızlık ölür; I 
bu haksızlığı reva görmemek lazım. Bizzat oturduğu
nuz evdeki kaloriferi ısıtan, kömürü de veren bu İş
letmedir. Sayın Köprülüler ve bugün Türkiye'de kö
müre talep, hamdolsun köye kadar gitmiştir ve gü
zel bir şeydir, sevinilecek bir şeydir. Bizim üzüldüğü- I 
müz, bütün Türkiye'ye verememektir; talebin % 50 I 
gerisinden gitmekteyiz, istihsal talebi karşılayamamak
tadır. Biz bunun sıkıntısı ve üzüntüsü içerisindeyiz. I 
Bu bir gerçektir ve bir vakıadır. 

Yalnız, kendileri rahat etsinler diye arz ve ifade 
edeyim: Karaborsaya intikal imkânı ve ihtimali bu- I 
lunan kömür dağıtımlarının hepsini kaldırmışımdır. 
Bundan önce kontenjan olarak verilen, benim başın
da bulunduğum Bakanlık memurlarının hepsine 1 ton, I 
1,5 ton kok kömürü verilmekteydi; hepsini kaldırdım; I 
kontenjan talepleriyle gelen insanların bu taleplerinin I 
hepsi kaldırılmıştır. Ancak ve ancak, dağıtım sistemi 
dahilinde istihkak sahiplerine kömür verilmektedir 
ve verilmeye de devam edilecektir; ama bu, yüzde 
yüz, verilen kömürün hakiki hâk sahibinin elinde mu
hafaza edildiği manasında değildir. Onun da kontro
lünün mümkün olmadığını, herhalde Sayın Köprülü- I 
ler kabul buyururlar. 

O okudukları son cümle ve «Türk işçisi, hakları 
verildiği sürece kuvvet kullanmaz...» I 

Hepsinin haklan verilmektedir. I 

TEOMAN KÖPRÜLÜLER (Ankara) — 5 aydır 
verilmiyor. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
KÂMRAN İNAN (Devamla) — Bugün Türkiye'de 
5,5 milyon ton taşkömürü çıkarmaktayız, 12 milyon 
ton linyit çıkarmaktayız ve Aşkale Kömür Ocağımız 
Türkiye'nin en az, en küçük kömür ocaklarından bi
ridir. Zonguldak'ta 55 bin işçim var, hepsi haklarım 
almaktadır. 

Yeraltı işçisine 18 017 lira veriyoruz; Aşkale'deki-
ne de bu teklif edilmiştir ve Nisan ayında reddedi
len, bu rakamdır. Buna ilaveten bütün sosyal hakları | 
kendilerine verilmiştir: Duşları dahil, günde üç ye- I 
mek, doktoru ve bakımı... Eğer, bu hakkı yeterli gör
müyorsanız, bunun ötesinde, bu milletin kendi imkân
larından fazla kanuni hak vermesini istiyorsanız, bu
nu bu milletin kaldıracağını sanmıyorum. Daha bu
gün, Zonguldak'taki münavebeli işçinin, köyüne gide- 1 
bilmesi için 275 milyon lira para dağıttık ve o yeral
tındaki işçilere kendim gittim, indim, 425 metre de
rinlikte çalışıyor, hepsine sordum: «Bu milletten 
memnun musunuz? Verdiği hak, para yerinde midir? | 
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«Memnunuz, 18 017 Ura elime geçiyor; lojman bulu
nan yerlerde lojmanım var; kömürümü Devlet veri
yor; burada 3 öğün yemek yiyorum; duşum var, ya
takhanem var» diyor. Bu millet bu kadarını veriyor 
ve hepsine veriyor. Aşkaledekilerine arz ettim: Ereğ
li Kömür İşletmelerindeki 7 nci dönem toplusözleşme 
sonunda varılmış bulunan hakların hepsi teklif edil
mesine rağmen reddedilmiştir. Kabul buyursunlar, işe 
devam edelim. 

Saygılar sunarım» (AP sıralarından alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
önerge sahibi olarak buyurun Sayın Çetin Boz-

kurt; konuşma süreniz 10 dakikadır. 

ÇETİN BOZKURT (Erzurum) — Saym Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

Erzurumun Aşkale İlçesinde yürütülen durum, Sa
ym Köprülülerin de arz ettikleri gibi, partizanlıktan 
başka bir şey değildir; oradaki Yeraltı Maden-lş Sen
dikasının yasal yollardan yetkiyi almasına kızatn̂  üzü
len faşist sağcı düşüncelerin hâkim olmasıdır. 

Bitiyorsunuz, burada beş aya yakın bir sürece grev 
sürmüş ve bu grevi kırıcı çeşitli hareketler yapılmıştır. 
Sağcı bir partinin komandoları zaman zaman baskın 
yapmışlardır. Fakat, emeğini ve alın terini değerlen
dirmeyi büenişçilerimiz buna göğüs gererek grevi 
sürdürmüşler ve sonunda da anlaşma gereği işbaşı 
yapmış obualarına rağmen, beş aydan beri tek kuruş 
alamamışlardır. Sebebi, sadece düşünce farklılığıdır, 
başka hiçbir sebep yoktur. 

Ya, saym Bakana yanlış iletilmiştir, yahut gidenler 
yanlış bir anlama Ue dönmüşlerdir; çünkü TKİ, «zarar 
ediyoruz, kapatıyoruz» diyor; saym Bakan,. «Emni
yet ve asayişi temin edemediğimiz için kapatıyoruz» 
diyor. 

Demek ki, şu anda Türkiye'de Devlet yoktur. Bir 
ferdin cam ve mal güvenliğini teminat altına alması 
gereken Devlet, bunu temin edemediğine göre, demek 
ki, devlet olamamaktadır. (AP. sıralarından «Devlet 
var» sesleri) 

Devlet olmuş olsa, bir bakan Millet Meclisinin 
kürsüsünden, «Ben orada çalışan işçilerimin can gü
venliğini temin edemediğim için ocağı kapattım» de
me cesaretini milletin kürsüsünden gösteremez. Onun 
için, devlet yoktur. 

Muhterem milletvekili arkadaşlarım, sayın Bakan 
Erzurum'a kaç bin tan kömür götürdüğü iddiasında 
bulundu.: 

Bugün, Erzurum'da oturan halkın % 70'i kömür 
alamamıştır. Kömür günü olarak, Kömür Tevzi Mü-
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essesesi Haziran ayını vermektedir. Erzurum'da şu an- j 
da ısı sıfırın altında 30 ve 40 civarındadır. Buna rağ
men, kömür tahsis etmliş ise, kimlinle ve hangi nakliye 
ile gönderecektir? Lütfen onu da açıklasınlar. 

Meclis Araştırması talebimizin hukuki ve faydalı 
olacağı kanaatindeyim. 

Hepinize saygılar sunarım. (CHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bozkurt. 
Meclis Araştırması önergesi üzerindeki görüşmeler 

tamamlanmıştır. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Meclis Araştırması yapacak komisyonun 15 üye

den kurulmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonumu çalışma süresinin, üye seçimi tari
hinden başlamak üzere, üç ay olmasını oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Komisyonun gerektiğinde Ankara dışında da çalı
şabilmesi hususunu oylarımıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5. — Trabzon Milletvekili Rahmi Kumaş ve 9 
.arkadaşının, Diyanet İşleri Örgütünün yönetimi ko
nusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/9) 

BAŞKAN — Hükümet?... Yok. 

/. — Elazığ Milletvekili Mehmet T ahir Şaşmaz1 

in, Elazığ - Palu ilçesi deprem felaketzedelerine iliş
kin İmar ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/1) -

BAŞKAN — Gündemdeki sıraya göre, sözlü soru 
önergelerine geçiyoruz : 

Elazığ Milletvekili Mehmet Tahİr Şaşmaz'ın, Ela
zığ - Palu ilçesi deprem felaketzedelerine İlişkin İmar 
Ve İskân Bakanından sözlü sorusu. 

Sayın İmar ve İskân Bakam?... Yok. 
Soru sahibi?... Yok, 
Ertelenmiştir. 
2. — Sivas Milletvekili Mahmut Özdemir'in, Dö

vize çevrilebilir mevduat (DÇM)'a ilişkin Maliye Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/9) 

BAŞKAN — Soru sahibi?... 

Hükümet bulunmadığından, bir defaya mahsus ol
mak üzere ertelenmiştir* 

6. — Ordu Milletvekili Temel Ateş ve 9 arkada
şının MEY AK konusunda Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/10) 

BAŞKAN — Hükümet?... Yok. 
Hükümet bulunmadığından, bir defaya mahsus 

olmak üzere ertelenmiştir. 

7. — Konya Milletvekili Faruk Sükan ve 9 arka
daşının, İçişleri Bakanlığınca hizmet binalarına satın-
alınmasında yolsuzluk yapıldığı iddialarını saptamak 
amacıyla Anayasanın 8 nci, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/11) 

BAŞKAN — Hükümet?... Yok. 
Hükümet bulunmadığından, bir defaya mahsus ol

mak üzere ertelenmiştir. 

8. — Afyonkarahisar Milletvekili İsmail Akın ve 
9 arkadaşının, Milli Eğitim Bakanlığında yapılan ta
yin ve nakiller konusunda, Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri uyarın
ca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. 
(S/i) 

BAŞKAN — Hükümet?... Yok. 
Hükümet bulunmadığından, bir defaya mahsus ol

mak üzere ertelenmiştir* 

MAHMUT ÖZDEMİR (Sivas) — Burada. 
BAŞKAN — Malîye Bakanı?... Yok, 
Ertelenmiştir. 

3. — Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, 
Hükümetin Danıştay kararları karşısındaki tutumuna 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/10) 

BAŞKAN — Soru sahibi?.., 
MUSTAFA GAZALCI (Denizli) — Burada. 
BAŞKAN — Sayın Başbakan?... Yok. 
Soru ertelenmiştin 

4. — Manisa Milletvekili Hasan Ali Dağlı'nın, 
1976 yılı Ege Bölgesi ekici tütün piyasasına ilişkin 
Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/n) 

BAŞKAN — Soru sahibi?... 

VII — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
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HASAN ALİ DAĞLI (Manisa) — Burada. 
BAŞKAN — Sayın Bakan?... Yök. 
Soru ertelenmiştir, 
5. — Konya Milletvekili Durmuş Ali Çedik'in, 

Seydişehir Alimünyum tesislerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/12) 

BAŞKAN — Soru sahibi?... Yok, 
Sayın Başbakan?... Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
6. — Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, 

bağırsak enfeksiyonlarına ilişkin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü soru önergesi. (6/13) 

BAŞKAN — Denizli milletvekili Mustafa GazaJcı' 
mit, bağırsak enfeksiyonlarına ifişkîh Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü soru önergesi... 

MUSTAFA GAZALCI (Denizi) — Geri aldım 
efendim. 

BAŞKAN — Önerge, sahibi tarafından geri alın
mıştır. 

7. — Kahramanmaraş Milletvekili Hüseyin Do
ğan'in, tuz ihtiyacının karşılanması için alınan ön-

1. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlının, Kas
tamonu Karayolları Bölge Müdürlüğünde yapılan iha
lede meydana gelen olaylara ilişkin İçişleri ve Bayın
dırlık bakanlarından sorusu ve İçişleri Bakanı Korkut 
Özal'in yazılı cevabı, (7/52) (*) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İçişleri ve Bayındırlık Bakan

ları tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını rica 
ederim. 

Saygılarımla. 5 ,8 .1977 
Kastamonu Milletvekili 

Sabri Tığlı 

25 Temmuz 1977 Pazartesi göBÜ Kastamonu Kara
yolları Bölge Müdüründe ihaleye giren müteahhit
ler, bir müteahiridiırvertfiği teköf mektabunu geri al
dırmak istemişler mütesfefeit tekHHni geri almamakta 
ve ihaleye katılmakta israr ettiği icra aralarında res
mi daire içinde bir meydan kavgası olmuş ve bu ara-

(*) Not : Bu soru önergesi ile ilgili Bayındırlık 
Bakanının cevabı geldiğinde yayınlanacaktır. 

temlere ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü 
l soru önergesi: (6/14) 

BAŞKAN — Önerge sahibi?... Burada, 
! Sayın Bakan?... Yok. 
| Soru ertelenmiştir. 

; 8. — Gaziantep Milletvekili Celâl Doğan'in, Ga-
; ziantep Devlet Hastanesi, Doğumevi ve Trahom Has-
| tanesinin birleştirilmesi nedenleri ile'tayin edilen dok

torlara ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardim Bakanından 
i sözlü soru önergesi. (6/T5) 
! BAŞKAN — Önerge sahibi?... Yok. 
j Sayın Bakan?... Yok, 
j Soru ertelenmiştir. 
| Bugün okunan Gensoru Önergesinin gündeme ali" 
! nıp alınmayacağına dair görüşmeleri yapmak ve gün-
: demde yer alan Meclis Araştırması ve Genel Göriiş-
i me önergeleri ile, sözlü soruları sırasıyla görüşmek 
| üzere, 27 . 12 . 1977 Sah günü saat 15.00% toplan

mak üzere birleşimi kapftöyorum. 

I Kapanma Saati : 1737 

I da bir mütealmlt tabanca kurşunu «e muhtefif yerlerin-
I den yaralanarak hastaneye kaldırılmıştır. Hadise Ad-
I. liyeye intikal etmiş ve iki kişi tutuklanmış sonra da 
H serbest bırakılmıştır. 

Bu hadisenin gerçek İç yüzü nödir? İhale sfeterrtin-
I deki bozukluklar ve bu tip hâdiselere sebep veren 
I; usulsüzlükler nelerdir? Bunun sorumlulukları hakkın-
I da ne gibi işlemler yapılmıştır? Devletin büyük za-
I rarlarına sebep olan bozuk ihale sisteminin düzeftil-
N mesi için neler yapılmaktadır? Bu- tip ihalelere giren 

ve girmek isteyen müteahlritlerin iş ve can güvenliği 
I nasıl sağlanacaktır? 
i TC 

İçişleri Bakanhğl 
i Öz; İş» Gn. Md. 22 . 12 . 1977 
j Şb. Md. Değ* ve Atma 
V 731/lMS€f 

Millet Meclisi Başkalığına 
İlgi : 2 . 12 . 1977 gto ve KjHmhhr MiMürlügü 

7/52-354*01837 saydı yazınız, 
Kastamonu MüIetvekiK Saym Sabri Tığh'nın Mü-

I let Meclisi Başkanlığına taraf nidan yazm olarak ce-

VII. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARİ 
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vaplandırılması isteği ile sunduğu Soru önergesi ma
hallinde incelettirilmiştir. Mahallinden alınan bilgiler
den; 

25 . 7 . 1977 Pazartesi günü Karayolları 15 ncî 
Bölge Müdürlüğüne ihaleye giren müteahhitler arasın
da meydana gelen olaya anında zabıtaca el konu
larak sanıkların Adliyeye sevk edildiği, ilgili kuru
luşlardan hadise çıkması muhtemel ihaleler için Valili
ğe bilgi verilmesinin istendiği, bu şekilde muhtemel 
hadiselerin önlenmesine çalışılacağı anlaşılmıştır. 

Arz ederim, 
Prof. Korkut özal 

İçişleri Bakam 

2, — Sivas Milletvekili AH Gürbüz'ün, Türkiye' 
nin turizm sorununa ilişkin sorusu ve Turizm ve 
Tanıtma Bakanı İskender Cenap Ege'nin yazılı ce
vabı. (7/85) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Turizm ve Tanıtma Bakanı 

Sayın iskender Cenap Ege tarafından, yazılı olarak 
Cevaplandırılmasına delalet buyuruhnasını saygılarım
la rica ederim. 6 .9 .1977 

SıvaS Milletvekili 
Alî Gürbüz 

İ4 Türkiye'nin Döviz sıkıntısı ile karşı karşıya ol
duğunu, gerek Basında çıkan haberler, gerekse sana
yi ve ticaret odaları tarafından açıklanması, gerekse iş 
adamlarının beyanından öğrenmiş bulunuyoruz. Ha
zinenin durumu bu merkez de iken, Türkiye'ye ge
len yabancı turist sayısı 324 bin olduğu, Türkiye'den 
yurt dışına giden turist sayısının ise 750 bini bulduğu 
bildiriliyor. Bu kadar kişiye hangi maksatlar için izin 
verildiğini, hazinenin bu yükü taşıyıp taşıyamayacağı
nı açıklar mısınız? 

I* 750 bin kişinin Avrupa memleketlerini gezme
lerini, bu fakir milletin bir Bakanı olarak nasıl kar
şılıyorsunuz? Türkiye açısından bu durumu normal 
karşılayıp karşılamadığınızı, normal ise niçin döViz sı
kıntısı çektiğimizi, şayet normal değil ise, bu kadar ki
şiye yurt dışı gezileri için izin verilmesinin hikmeti 
vücudu nedir? 

3. Turizmde esas olan prensip, temizlik, ucuzluk 
Ve iyi muameledir. Bakanlığınıza bağlı olan müessese
lerde bu kurallara uyulup uyulmadığım ayrıca Bakan
lığınızca Turizm hizmetleri için kredi verilen şahıs ve 
kuruluşların hu kredileri yerinde kullanıp kullanmadık
larım açıklayınız? 

TC 
Turizm ve Tanıtma 

Bakanlığı 
Ankara 21 . 12 . 1977 

Hukuk Müşavirliği 
Sayı : 565-23359 

Millet Meclîsi Yüksek Başkanlığına 
İlgi : 2 Aralık 1977 tarihli ve 7/85-715/02738 saynl 

yazınız, 
İlgide belirtilen yazınıza esas Sivas Milletvekili Sa

yın Ali Gürbüz'ün yazılı soru önergesine ilişkin gö
rüşlerimiz ilişiktedir. 

Gereğine saygı ile arz ederim. 
İskender Cenap Ege 
Turizm ve Tanıtma 

Bakam 

iSoru : 1. Türkiye'nin döviz sıkıntısı ile karşı 
karşıya olduğunu, gerek basında çıkan haherler, ge
rekse sanayi ve ticaret odaları tarafından açıklanma
sı, gerekse iş adamlarının beyanından öğrenmiş bulu
nuyoruz. Hazinenin durumu bu merkezde iken, Tür
kiye'ye gelen yabancı turist sayısı 324 bin olduğu, 
Türkiye'den yurt dışıma giden turist sayısının ise 750 
<b;n!i bulduğu bildiriliyor. Bu kadar kişiye hangi mak
satlar için izin verildiğini, Hazinenin hu yükü taşıyıp 
taşıyamayacağını açıklar mısınız? 

Cevap : 1. Bakanlığımızdan belge alan A, B ve 
C grupu seyahat acentalarından sadece A grupu se
yahat acentalarına Anayasamızın seyahat özgürlüğüne 
ilişkim 18 nci maddesi ve 1618 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi eniri gereğince bir yıl önce yurt dışından ge
tirdikleri dövizlin % 25*ini geçmemek üzere yurt dı
şına turlar düzenlemelerine izin verilmektedir. Söz 
konusu yurt dışı turlar ilgili kanunlar uyarınca Bakan
lığımızca yalnız program ve servis yeterliliği yönün
den incelendbilmektedir. 

Elimizdeki bilgilere.göre 1977 Kasım ayı itibarıyla 
Bakanlığımızca tur programları açısından uygun gö
rülüp, gerçekleştirilen yurt dışı turlara katılanların sa
yısı ise 7" 000 kişiyi geçmeımCştir. 

Soru : 2. 750 bin kişinin Avrupa, memleketlerini 
gezmelerim*, bu fakir milletin bir Bakam olarak nasıl 
karşılıyorsunuz? Türkiye açısından ibu durumu nor
mal karşılayıp karşılamadığınızı, normal ise Hiçin dö
viz sıkıntısı çektiğimizi, şayet normal değil ise, bu ka
dar kişiye yurt dışı gezileri iÇiin iztin teriîniesd'nin hik
meti vücudu nedir? 
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Cevap : 2. Döviz tahsisi Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığı uhdesinde olmayıp, Maliye Bakanlığı ilgili 
kambiyo mercilerince yapılmaktadır. Dolayısıyla bu 
konuda döviz kısıtlayıcı tedbirlerde Maliye Bakanlı
ğınca üstlenilmiş bulunmaktadır. Nitekim Maliye Ba
kanlığınca 10 Eylül 1977 tarihli Resmi Gazetede ya
yınlanan 8 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma hak
kındaki 17 sayılı karara ilişkin tebliğ ile her Türk va
tandaşının yılda biı defaya mahsus olmak üzere as
gari 200, azami 600 dolar alması şartı koyulmuş ve 
böylece döviz tahdidi de getirilmiştir. 

(Soru : 3. Turizmde esas olan prensip, temizlik, 
ucuzluk ve iyi muameledir. Bakanlığınıza bağlı olan 
müesseselerde bu kurallara uyulup uyulmadığını ay
rıca Bakanlığınızca turizm hizmetleri için kredi veri
len şahıs ve kuruluşların bu kredileri yerinde kullanıp 
kullanmadıklarını açıklayınız? 

Cevap : 3. Temizlik, ucuzluk ve iyi muamelenin 
turizmin gelişmesindeki rolü inkar edilemez. 6086 sa
yılı Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu, Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığına bu Bakanlığın belge verdiği te
sisleri denetleme görevlini vermiştir. 

Bakanlık yıllık denetim programları gereğince tu
rizm belgesi verdiği tesisleri temizlik, işletmecilik ve fi
yat kontrolü yönünden uzman denetçileri vasıtasıyla 
periyodik olarak kontrola tabi tutmakta ve bunun dı
şında ayrıca şikâyet üzerine de mahalline derhal uz
man denetçi göndermekte ve gerekir ise kanuni mü
eyyidelere başvurmaktadır. 

Fiyat tespitleri ise Ticaret Bakanlığının, Devlet 
İstatistik Enstitüsü ve Türkiye Ticaret Sanayi Odala
rı ve Borsaları Birliğinin yıllık fiyat endeksleri gözö-
nünde bulundurularak ülke içi ve turizmde rakip ül
kelerin fiyat politikaları gözönünde bulundurularak 
yapılmaktadır. 

TC Turizm Bankası AŞ turizm sektöründe öncü 
ve örnek nitelikte işletmecilik yapmak yolunda kuru» 
luş yasasında belirlenmiş görevi doğrultusunda, nite
lik bakımından yeterli personel bulunmasında çekilen 
güçlüklere rağmen, istetmelerinde konuklara olanak
ların elverdiği en iyi hizmeti arz etme yolunda sürekli 
çaba harcamaktadır. Bu konuda başarı sağlandığı ve 
verilen hizmetin tatminkâr olduğu isletmelerde kalan 
yerli ve yabancı konukların Bankaya ulaşan izlenim
lerinden anlaşılmaktadır. Zaman zaman basında çıkan 
yazılar da Bankanın bu konudaki başarısını doğrula
maktadır. 

öte yandan, Bankamız işletmeleriyle çalışmak iste
yen yabancı seyahat acentaiarının sayılarının ve kon

tenjan taleplerinin yıldan yıla sürekli artması ve bazı 
işletmelerimizi karşılayamayacağı düzeylere ulaşmış 
bulunması bu konuda başarı sağlandığının bir diğer 
göstergesi olmaktadır. 

Müşteriye ulaşan ürünün, yani hizmetin, beğeni bu
lup bulmamasında insan unsurunun çok büyük rol 
oynaması ve bazı bireysel hata ya da kusurların, bü
yük çabalarla yaratılan olumlu izlenimleri bir anda 
yok edebilmesi bakımından bir çok girişimci tarafın
dan «zor bir sektör» olarak nitelenip terkedilen turizm 
sektöründe bu sonuçların elde edilmiş olması bile 
Bankamızca yeterli sayılmamakta ve güleryüzlü ve 
yüksek nitelikli bir hizmet verme konusunda her ge
çen gün daha da iyiyi yapma amacıyla çalışmalar 
sürdürülmektedir. 

Malumları olduğu üzere turizm yatırımları, Ba
kanlık ve Bankaca hazırlanan Yıllık Kredi Politikası 
Anaiiflceleri bükümlerine göre Bakanlıkça tasdikli pro
jeye dayalı olması kaydıyla ve teknik elemanlar ve 
uzmanlarca müştereken yapılan bir çalışma sonucun
da tesisin rantabl olması ve müteşebbisin koyacağı 
özkaynağın varlığı halinde, tespit edilen yatırım tu
tarına göre kredilendirilmektedir. 

Tahsis olunan krediler, mahallinde Bankamız tek
nik elemanlarının yaptığı tespitlere göre ve projenin 
fiili gerçekleşmesi oranında hak edişler ile ceste ceste 
kiiSandırıldığından verilen kredilerin kredi konusu ya
tırım dışında kullanılması mümkün değildir. Mevcut 
uygulama ile her tesis kredimin kullanımı sırasında de
falarca teknik elemanlarımızca tetkik edilmektedir.. 
Ayrıca tesis işletmeye açıldıktan sonra da uzmanları
mızca denetlenmektedir. 

3. — Manisa Milletvekili Erkin Topkaya'nın, İz
mir - Urla ilçesindeki bir gençlik kampına ilişkin so
rusu ve İçişleri Bakanı Korkut Özal'ın yazılı cevabı. 
(7/112) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakam tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı saygıyla 
arz ederim. 27.9.1977 

Manisa Milletvekili 
Erkin Topkaya 

Soru : 
Anayasa ve siyasi partiler yasasına kesin olarak 

aykırı bir biçimde MHP'niin kendi ideoloji ve doğrul
tusundaki gençleri belli kamplarda toplayarak ideolo
jik eğitim yanında, spor hareketleri görüntüsünde yap
tırdığı, yurt içinde ve yurt dışında yetiştirdiği gençler 
yönetimlinde örgütler kurup geliştirdiği bu surette dev-
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Seti ele geçirmeye çalıştığı, dünya ve Türk kamuoyu 
tarafından bilinmektedir. Yasalar ve Anayasa dışı bu 
faaliyetler sonucu yetiştirilen militanlar bugün kamu 
kurtuluşları ile öğretim ve öğrenim kurumlarına birin
ci ve ikinci cephe hükümetlerinin korunmasında yer
leştirildikleri de bir gerçektir. Bu durum karşısında 
'bugün yurttaşların büyük çoğunluğu kamu kuruluş
larında olan işlerini korku, endişe ve tehlike içerisin
de takip edebilmekte, ibik çoğu yasal bir işli içlin ka
mu kuruluşlarına gidememekte, gençlerin büyük ço
ğunluğu okullar ma kaydını yaptırmak, hatta can gü
venliği olmadığı için kayıtlarını sildirip diplomalarını 
almaya dahi gîdememektedirîer. 

İkinci Gephe Hükümeti kurulduğu günden beri 
yaptığınız açıklamalar, konuşmalar tarafsızca alma
ya çalıştığınız izlenimi verdiğiniz tedbirlerle bu du
rumu önleyeceğiniz imajım kamuoyunda yaratmış ol
manıza rağmen yetişirlnııiş ve devlet içine yerleştiril
miş bu kimseler yüzlünden anarşi ve kargaşa sürmek
te, ölümlü olayların arkası kesilmemekte öğre
nimi ve öğretim kurumlarıyla kamu kuruluşlarında iş
gal ve terör devam etmektedir. 

Aslında bu kötü gidiş ve durumun ananeden! bel
lidir. En son kanıtı İse ciddi ve önemli bir gazetemiz
de değerli 'bir gazetecimizin belgeleriyle yayınladığı 
bir olaydır. Bu yazıda belirtildiği gibi : 

1. İzmir ili Urla ilçesi özibek köyü yakınlarında 
Manisa'nın tanınmış bir iş adamı olan Mustafa İzci' 
ye sât deniz kenarı arazide kurulan komando kampın
dan Bakanlığınızın haiberi var mı? 

2. Kampta olup bitenlerle ilgili tzmir ve Mani
sa valilerine Urla Kaymakamı ve kolluk kuvvetlerin
ce yazılan resmi yazılar sonucu herhangi bir araştır
ma yapılıp sorumlular için kovuşturma yapılmış mı
dır? 

3. Bu kamp, Manisa Valiliğinin 12.7.1977 tarihli 
onayı ile Manisa Sh>il Dağındaki gençlik kampının 
devamı olarak açıldığı ve Mili Eğitim Müdürlüğüne 
ait olduğu resmi belgelerle beli olduğuna göre, böyle 
ibir kampta bir siyasi partinin ideolojik eğitim yapması 
yasalara ve Anayasaya aykırı değil midir? 

4. Bu kampta Salihli'de Mîsk'2 bağlı bir sendi
ka yöneticisi olan Cihan Türkoğlu isimli şahısın gö
revi ve işli nedir? Ayrıca kaymakamlık yazısında be

lirtilen 45 HB 705 plakalı pikap özel bir araç mı
dır ya değilse Manisa vilayetine alil resmi bir araç 
mıdır? Bu kampta ve sorumsuz kimselerin emrinde 
ne maksatla kutlanılmıştır? 

5. Bundan böyle bazı siyasi partilerin yasalara 
ve Anayasaya aykırı olarak bu türlü kamplar açması 
Devlet araçları ve imkanlarının bu çalışmalarda kul
lanılmasını önleyecek ne tür ünlemler almayı düşünü
yorsunuz? 

TC 
İçişleri Bakanlığı 22 . 12 . 1977 
Öz. îş. Gn. Md. 

Şb. Md. : Değ. ve Atama : 731/19181 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 2 . 12 . 1977 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 
7/112-788/03273 sayılı yazınız. 

Manisa Milletvekili Sayın Erkin Topkaya'nın 
Millet Meclisi Başkanlığına tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması dileği üe sunduğu soru önergesi ma
hallinde incelettirilmiştir. Mahallinden alınan bilgi
lerden; 

1. Manisa İli Halk Eğitim Derneğince Ağustos 
ayının ilk günlerinde Urla İlçesinin Özbek Köyü ci
varındaki Manisalı bir şahsa ait arazide halka açık 
bir dinlenme kampının açıldığı, 

2. Kampta ideolojik faaliyetler gösterildiği yolun
da Urla Kaymakamlığından alınan ihbar üzerine 
Halk Eğitim Başkanı hakkında yapılan tahkikatın 
meni muhakeme kararı ile sonuçlandığı, 

3. Açılan bu kampla Valilik ve Milli Eğitim Mü
dürlüğünün bir ilgisinin bulunmadığı, kampı Dernek
ler Kanununa göre kurulmuş Halk Eğitim Demeğinin 
organize ettiği, 

4. Halka açık olarak açılan bu kampa herkesin 
katılabilmesinin mümkün olduğu Halk Eğitim Baş
kanlığına ait aracın sadece kamp eşyalarının nakli 
için kullanıldığı, devamlı kamptakilerin emrine tahsis 
edilmediği, 

5. Devlet araç ve imkânlarının ne şekilde kulla
nılacağının mevzuatta belirlendiği ve başka bir ted
birin alınmasının söz konusu olmadığı, 

Sonucuna varılmıştır. 
Arz ederim. Prof. Korkut özal 

İçişleri Bakam 
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4. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu'nun, 
Antalya - Elmalı İlçesinde jandarmanın bazı vatan
daşlara işkence yaptığı iddiasına ilişkin sorusu ve 
İçişleri Bakanı Korkut Özal'ın yazılı cevabı. (7/114) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakam tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı rica ede
rim, 

Saygılarımla. 3 . 10 . 1977 
Antalya Milletvekili 

Ömer Buyrukçu 

Antalya İli Elmalı İlçesi Akçay bucağından, 
CHP'li oldukları bilinen 26 vatandaşımıza, Akçay 
Jandarma Karakol Komutanı Üstçavuş Güngör Şi-
rinoğlu ve Elmalı İlçesi Jandarma Birlik Komutanın-
ca 17 . 9 . 1977 Cumartesi gününü Pazara bağlayan 
gece, köy düğününde tabanca attıkları gerekçesiyle 
köy kahvesinde tümü birden urganla bağlanarak, bir 
kısmı Akçay karakoluna ve bir kısmı da Elmalı 
Merkezine götürülerek sabaha kadar işkenceye tabi 
tutuklukları ve dayakla perişan edildikleri Antalya 
Milletvekili Deniz Baykal, Ömer Buyrukçu ve Antal
ya Senatörü Reşat Oğuz tarafından sabit ve ifadeler
le tespit olunmuştur. 

İ4 İçişleri Bakanlığının bu hadiseye muttali olup 
olmadığı, olundu ise müsebbipleri hakkında ne gibi 
bir işlem yapıldığı? 

İt Akçay bucağından Mehmet Uysal, Asım Do
lu, Ömer Aksu, Osman Çakan, Emin Akdeniz, Ah
met Akdeniz, Akçay karakolunda, Hasan Deniz, Fe
rit Denüz, Şefik Çat, Hayrı Topar, Hüseyin Teşen, 
Mehmet Şefik, Halil Zincir, İsmail Göktürk, İbra-
Jıim Göktürk (okul hademesi) İlhan Göktürk, Meh
met Çoban, Emin Günel, Süleyman GüneL Ferudun 
Kalaycı, Tuncer Tezcan, Osman Küçükoğlu, Mehmet 
Yıldırım, Kâmil Demirkaya (Kaş Gömbe Köyü öğ
retmeni) Ercan Demirtaş, Asım Dolu, Elmalı Mer
kez Jandarma Karakolunda sabaha kadar dövülerek, 
işkenceye tabi tutulmalarının kanuni gerekçesi nedir? 
Bunu yapan Elmalı Jandarma Birlik Komutanı ve 
Akçay Karakol Komutam Üstçavuş Güngör Şirin-
oğlu, kimden emir alarak ve kimlere yaranmak için 
bu insanlık dışı işlemi yapmışlardır? 

21 . 12 . 1977 
TC 

İçişleri Bakanlığı 
Jandarma Genel Komutanlığı 

İSTH/: 7503-5-77/Em. ve 
Asyş.Ş.l.Ks. 

Konu: Antalya Milletvekili Sayın 
Ömer Buyrukçu'nun yazılı soru 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Millet Meclisi Başkanlığının 2 Aralık 1977 

gün ve Gensek. Kanunlar Müdürlüğünün 7/114-803/ 
03365 sayılı emri. 

Antalya Milletvekili Sayın Ömer Buyrukçu tara
fından İçişleri Bakanlığına yöneltilen 3 Ekim 1977 
tarihli soru önergesi üzerine; mahallinde yaptırılan 
tetkik ve tahkik neticesinde edinilen bilgilere göre: 

1. Antalya ili Elmalı ilçesi Akçay bucağında 16 
Eylül 1977 günü yapılan düğünde saat 23.00 sıraların
da silâh atan Kemal oğlu 1953 doğumlu Asım Uslu, 
bucak jandarması tarafından gözaltına alınmıştır. 

2. Sanığın gözaltına alınışını protesto etmek mak
sadı ile 17 EyMil 1977 günü 100 kadar genç, bucak 
merkezinde kanunsuz bir yürüyüş yapmışlar, yürüyüş 
esnasında; «Bağımsız Türkiye», «Faşistler», «Faşist 
jandarma», «Katiller» gibi sloganlarla bağırmışlar
dır. 

3. Kanunsuz yürüyüş yapan ve görevli jandarma
ya hakaret edenlerden 21 kişi yakalanarak gözaltına 
alınmış, olay daha fazla büyümeden bastırılmıştır. 

4. Düğünde silâh kullanan Asım Uslu, 6136 sa
yın Kanuna muhalefetten sevk edildiği adli merciler
ce tevkif edümıîş, kanunsuz yürüyüş yapan 21 kişi ise, 
haklarında tanzim edilen evrak ile beraber gönderil
diği adliye tarafından serbest bırakılmıştır. 

5. Kanunsuz ve keyfi oŞarak hiçbir vatandaş 
gözaltına alınmamış, gözaltına alınanlara işkence ya
pılmadığı anlaşılmıştır. 

Bu hususta verilmıîş herhangi bir doktor raporu 
da mevcut değildir. Sanıklar 12 saat jandarma neza
retlinde tutulmuşlardır. 

Olaylara jandarmaca zamanında el konulmuş ve 
kanuni gerekleri yapılmıştır. 

Bilgilerini arz ederim. 
Prof. Korkut özal 

İçişleri Bakam 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

81 NCÎ BİRLEŞİM 

22 . 12 . 1977 Perşembe 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
l i — Meclis araştırması önergesi.* 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

SEÇİM 
1. — Komisyonlarda açık 'bulunan üyeliklere se

çin^ 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
il. — Ordu Milletvekili M'emduh Ekşi ve 10 arka

daşının, fındık konusunda Anayasanın 88 inici Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca Ibir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/5) 

2. — Elâzığ Milletvekili Faliık Öztürk ve 10 arka
daşının, Doğu illerinde meydana gelen depremlerin 
ortaya çıkardığı sorunları saptamak amacıyla Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi Içitüzüğünün 102 ve 103 
nıcü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (110/6) 

3. — Kayseri Milletvekili Gani Âşık ve 9 arkada
şının yuflt dışımda çalışan işçilerin sosyal ve ekono
mik sorunlarını saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisli İçtüzüğünün 1102 ve 103 ncü maddeleri! 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (lıQ/7) 

4. — Erzurum Milletvekili Selçuk Elverdi ve 10 
arkadaşının, Türkiye Kömür İşletmelerine (bağlı Aş
kale Llinyit Kömür İşletmesinin kapatılması nedenleri
ni saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün '102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
ıbir Meclis Araştırması açılmasına (ilişkim önergesi. 
(10/8) 

5̂  — Tralbzon Milletvekilli Rahmi Kumaş ve 9 
arkadaşının, Diyanet İşleri Örgütünün yönetimi konu

sunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün* 
102 ve 103 ncü maddelerli uyarınca Ibir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/9) 

6. — Ordu Milletvekili Temel Ateş ye 9 arkadaşı
nın MEYAK konusunda Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ev 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına lilişkin öner
gesi (10/HiOj) 

7. — Konya Milletvekili Faruk Sükan ve 9 arka
daşının, İçişleri Bakanlığınca hizmet binalarının satın* 
alınmasında yolsuzluk yapıldığı iddialarını saptamak 
amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca blir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/111) 

8., — Afyonkarahisar Milletvekili İsmail Akın ve 
9 arkadaşının, Milli Eğitim Bakanlığında yapılan ta-
ylin ve nakiller konusunda, Anayasamın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri 
uyarınca bir Genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi, (8/1) 

6 
SÖZLÜ SORLAR 

1. — Elâzığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaşmaz' 
m, Elâzığ - Palu ilçesli deprem felaketzedelerine ilişkin 
İmar ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi. (6/1) 

2. — Sivas Milletvekili Mahmut Özdemirln, dö
vize çevrilebilir mevduat (DÇM)'a ilişkin Maliye Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/9) 

3. — Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, 
Hükümetim Danıştay kararları ıkarşısındaki tutumuna 
lilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/10) 

4. — Manisa Milletvekili Hasan Ali Dağlı'nın, 
1976 yılı Ege Bölgesi ekici tütün piyasasına ilişkin 
Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/111) 

5. — Konya Milletveklili Durmuş Ali Çalık'ın, 
Seydişehir Alimünyum tesislerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/12) 

6. — Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, 
bağırsak enfeksiyonlarına ilişkin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü soru önergesi. (6/13) 

(Devamı arkada) 



7. — Kahrmaanmaraş Milletvekili Hüseyiin Doğan' 
in, tuz ihtiyacının karşılanması için alınan önlemlere 
ilişkin Gümrük ve Tekel Bakamından sözlü soru 
önergesi. (6/14) 

8. — Gaziantep Milletjvekilli Celâl Doğan'ın, Gazi
antep Devlet Hastanesi, Doğumevi ve Trahom Has

tanesinin birleştirilmesi nedenleri ile tayin edilen dok
torlara ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/15) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
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