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I - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

T. B. M. Meclisi Birleşik Toplantısının uza
ması ve vaktin de gecikmiş olması sebebiyle 
saat 19,00 da açılan Birleşime, 11 . 3 . 1971 
Perşembe günü saat 15,00 te toplanılmak üze
re saat 19,01 de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Fikret Turhangil 

Kâtip 
Tunceli 

Kenan Aral 

Kâtip 
Çankırı 

Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

II - GELEN KÂĞITLAR 

Tezkereler 
1. — Sakarya Milletvekili Vedat önsal'ın 

yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi (3/456) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

2. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/457) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyona) 

•••»s * > • • • « 

Raporlar 

3. — Bursa Milletvekili Kasım önadım'ın, 
çırak, kalfa ve ustalık kanun teklifi ve Sanayi, 
Ticaret, Adalet, Millî Eğitim, Çalışma ve Plân 
komisyonlanndan seçilen 4 er üyeden kurulu 
5 No. lu Geçici Komisyon raporu (2/14) (S. Sa
yısı : 126 ya 1 nci ek) 

4. — Halil Çelik'in, cezasının affı hakkında 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
1/312) (S. Sayısı : 305) 
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BlRÎNCl OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 
KÂTİPLER : Şevket Doğan (Kayseri), Kenan Aral (Tunceli) 

BAŞKAN — 69 ncu Birleşimi açıyorum. 

III, — YOKLAMA 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama yapı
lacaktır. Sayın üyelerin beyaz düğmelere bas
malarını rica ediyorum. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Samsun Milletvekili îlyas Kılıç'ın, köy
lerde kurulan köy kalkınma koopeeratiflerinin 
durumlarına ve bunların gelişmeleri için alın
ması lâzımgelen tedbirlere dair gündem dışı de
meci. 

BAŞKAN — Samsun Milletvekili Sayın Îl
yas Kılıç, köylerde kurulan kooperatiflerle il
gili gündem dışı kısa bir konuşma arzu etmiştir. 

Buyurun Sayın Kılıç. 

MEHMET ALİ AYBAR (İstanbul) — Gün
dem dışı ilk söz istiyen bendim. İlk söz istediği
me dair sekreterliğinizde bir kâğıt da vardır. 

BAŞKAN — Sayın Aybar, Sayın Kılıç kür
süden indikten sonra, bu talebini ne zaman yap
tığını lütfen kendisinden sorunuz. 

MEHMET ALİ AYBAR (İstanbul) — Ben 
sormakla mükellef değilim. 

BAŞKAN — Benden de bu soruyu sormaya 
yetkili değilsiniz. 

MEHMET ALİ AYBAR (İstanbul) — Yet
kiliyim, çünkü ilk söz istiyen benim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kılıç. İsterse
niz ne zaman söz istediğinizi lütfen zikrederse
niz, Başkanlığı da bu ithamdan kurtarmış olur
sunuz. 

İL YAS KILIÇ (Samsun) — Benim söz tale
bimin tarihi orada mevcut, fakat siz açıklayın 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, siz görüşle
rinizi bildirin. 

ÎLYAS KILIÇ (Samsun) 
muhterem arkadaşlarım, 

Sayın Başkan, 

Türk köylüsünün kurmuş olduğu köy kal
kınma kooperatifleri her geçen gün ileriye 
doğru gitmesi lâzımgelirken, maalesef geriye 
doğru gittiği ve bütün çalışmalarının kendisi 
için olumlu olmaktan çıkarılıp başka istikame
te doğru yöneldiği hususundaki vâki şikâyet
ler üzerine kooperatifler mevzuunda gündem 
dışı söz almış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, 
9 Temmuz 1961 Anayasası, milletimizi geri 

kalmışlıktan kurtarmak hususunda getirmiş 
olduğu yeni fikirler meyanmda kooperatifçili
ği de 51 nci maddesinde hükme bağlamıştır. 

Bidayette kooperatifler mevzuunda bütün 
menfi çalışma ve davranışlara rağmen, her yeni
liğe rahatlıkla ve kolaylıkla adapte olmasını 
bilen Türk köylüsü, kooperatifçilik mevzuun
da Anayasanın hükümlerine uygun şekilde gay
ret sarf etmiş ve bu cümleden olarak bugün 
köy kalkınma kooperatifi adı ile 2 bin civarın
da kooperatif kurmuştur. 

Kooperatifçiliğin millî kalkınmadaki bü
yük önemine inanmış olan Türk köylüsünün ya
nında bulunması ve bu çabanın destekçisi ol
ması lâzımgelen Hükümetimiz, maalesef, köy
lünün bu çabası istikametinde bir davranış içe
risine girmemiş veya çok ağır bir tempo ile bu 
davranışı desteklemek durumunda kalmıştır. 

Halbuki, içtenlikle ve ümitle bu kooperatif
lerin kurulmasına büyük emek ve ayrıca mad
di masraflarla katılmış bulunan Türk köylüsü, 
kurmuş olduğu bu 2 bin kooperatifin gelirleri
ni dış ülkelere göndermiş olduğu ortaklarına 
bağlamıştır. Çünkü, Ziraat Bankasının % 10,5 u 
bulan tarımdaki kredi faizi, maalesef, tarım 
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alanında rantabl bir netice vermemekte ve köy
lünün zararına işlemekte olduğundan, köylü, 
kurmuş olduğu kalkınma kooperatiflreinin ge
lir kaynağını, finansmanını dış ülkelerde çalı
şan işçilerin göndereceği meblâğlara bağlamış
tır. Bu cümleden olarak da, 2 bin kooperatiften 
henüz 296 sına kontenjan verilmiştir. 1 750 ta
nesi ise, her gün Köy îşleri Bakanlığına gel
mekte, ayrıca hepimize müracaat etmekte; bu 
kooperatiflerin yaşatılmasının zor olduğu, koo
peratiflerin yaşatılmasının zorluğu karşısında 
kooperatiflere ümit bağlamış olan köylülerin de 
bu ümidinin kırılması karşısında kooperatifle
rin dağılacağı, binnetice kooperatiflerden müte
vellit kalkınmaya karşı milletin itimadının sar
sılacağı mülâhazası ile, yapmış olduğu bütün 
müracaatlara maalesef müspet bir netice ala
mamışlardır. 

iŞimdi, bu iş öncelikle Köy İşleri Bakanlığı 
ile, Çalışma Bakanlığı arasında koordineli bir ça
lışma şekli ile halledilmesi lâzımıgelen bir problem 
olduğu halde, maalesef, iki bakanlık, bakanlar 
olarak bu mevzuda bir prensip kararına vara
mamışlardır. Dolayısiyle memurlar da bu mev
zuda kati bir karara varamıyor ve böylece Türk 
köylüsü iki bakanlık arasında; kurmuş olduğu 
kooperatifleri kalkmdırabilmek için, kredi te
min edebilmek için, kontenjan sağlıyabilmek 
için gidip gelmekte ve bundan dolayı da birçok 
maddî masraflara katlanmaktadır. 

İŞimdi, bir misal olarak rakamları konuştur
mak istiyorum. 

İSevgili arkadaşlarım, 296 kooperatife kon
tenjan verilmiş, 1 750 kooperatif ise hiç konten
jan alamamıştır. Bu kontenjan alan kooperatif
lerden 178 kooperatif 94 714 000 liralık yatı
rım yapmış. Eğer, diğer 1 750 koopertife de is
tenilen miktarda kontenjan verilseydi, düşünü
nüz ki, yatırımların miktarı nereye varacak ve 
kooperatiflere bağlanan ümidin Türk köylüsü
nün önünde yeşermesinden mütevellit millî kal
kınmada ne derece fayda sağlıyacaktık... 

Bu 296 kooperatiften 118 kooperatif ise pro
je safhasına gelmiş, yatırımlarına başlıyacak 
durumdadır ve 10 738 tane de işçi harice gön
derilmiş durumdadır. 

Kooperatif işçilerinin giderken yatırmış ol
duğu paranın dışında, 94 492 000 lira gibi bir 
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para da memleketimize, koperatif ortaklan ta
rafından, kurmuş oldukları kooperatiflerin ya
tırımda bulunmaları için yardım olarak sağlan
mıştır. 

Şimdi sevgili arkadaşlarım, 

'Söylemek istediğim şu, yatırım yapan ve ya
pacak olan bu kooperatiflere, usulüne uygun 
ve iki bakanlığın yanyana gelmek suretiyle var
dıkları prensip kararı ışığı altında lâzım gelen 
kontenjanın verilmesi için ilgililerin gayret sarf 
etmesidir. 

Şurasını ehemmiyetle ve üzüntüyle belirtmek 
isterim ki, Kasım ayından beri Köy İşleri Ba
kanlığınca hazırlanıp Başbakanlığa sunulmuş 
olan bu mevzudaki bir kararnameden, bütçe 
müzakereleri sırasında dahi sual olarak sormuş 
olmamıza rağmen, maalesef hiçbir müspet ne
tice alınamamıştır. 

Çalışma Bakanlığı ile Köy İşleri Bakanlığı
nın, bu basit meselenin prensibini halletmek hu
susunda neden gayret sarf etmediklerini ve han
gisinin 'hangi maksatla bunu geciktirmek için 
işi hafife aldığını, bu hafife alma işinde ne 
menfaat olduğunu, kimin bunu ayarlıyacağını 
öğrenmek istiyoruz. Fakat bakan arkadaşları
mızdan ve ilgililerden hiç kimsenin burada bu
lunmamış olması ayrıca bir üzüntü kaynağı olu
yor. 

Şimdi ben ilgililerden soruyorum : Bu koo-
pertiflerin, bugünkü şartlar altında pek kısa 
zaman içerisinde dağılacağını, kooperatiflere 
bağlanan ümidin söneceğini, köylülerin şimdiye 
kadar vermiş olduğu paranın heba olacağını na
zarı itibara alırsak, bunun sorumluluğunu ve 
gelecekteki mesuliyetini hangi bakan, hangi ar
kadaşım üzerine almaktadır? 

İSevgili arkadaşlarım, 
lAnayasanm 51 nci maddesinde; «Devlet, koo

peratiflerin inkişafı için her türlü gayreti sarf 
edecektir.» diyor. Gayret sarf etmek koopera
tiflere bu şekilde ehemmiyet vermeden, kurul
muş olan kooperatiflerin dağılması istikametin
de ise böyle bir gayreti teessüfle karşılarım. 

ISözlerimi bağlarken ikibini mütecaviz kurul
muş olan kooperatifin ve bu kooperatiflerin in
kişafı için Köy İşleri Bakanlığında ve muhte
lif bakanlıklarda kurulmuş olan Kooperatifler 
Dairesi ve şubeleri geleceğini ve buradaki çalış-
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malardan fayda bekliyen köylü vatandaşların | 
menfaatinin sağlanması için, bu mevzudaki ça
lışmalara ilgililerin biran evvel eğilmesini ve 
bu kooperatiflerden beklenen gayenin sağlan
ması için gayret sarf etmelerini temenni eder, 
saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkış
lar) 

2. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, memle
ketimizde görülen pahalılık ve bunun yarattığı 
sorunlara dair gündem dışı demeci. I 

BAŞKAN — Sayın Çetin Yılmaz, pahalılık 
konusu üzerinde gündem dışı söz istemişlerdir. 
Buyurunuz. 

ÇETtN YILMAZ (içel) — Değeri arkadaş
larım, I 

ISon yıllarda toplumumuzu bütünüyle rahat
sız eden siyasal, ekonomik bunalımların ve bu 
(kaosun bir tortusu, bir ucu olan, özetle sonuç 
olan olaylar ve eylemlerin kökeninde yatan bir 
tsorunu önünüze getirmek için değeri zamanları
nızı almış bulunuyorum. I 

Bu sorun, toplumumuzun bütün sancılarını 
bağrında taşımaktadır. Bu sorun, mutlu azınlık 
•dışında toplumumuzu bütün katlariyle kavuran 
pahalılık sorunudur. Bu sorun, bitmez tüken
mez bir iştah ve zevkle toplumumuzun diğer 
sorunlarını beslyen, seslendiren, olay ve eylem
lere, dönüştüren sorundur, özetle pahalılık, üre-
gendir, iletkendir, insafsızdır, vahşidir, kişi ve 
sınıflara görelilktir. 

Değerli arkadaşlarım, 

ISon birkaç ay içinde gelişmemiş toplumumu
zun ana ve zorunlu tüketim gereksinmelerine, 
bir başka deyimle ihtiyaçlarına Devlet elyle 
artışlar konulmuştur. Kamu ekonomik kuruluş
ları kendine özgü. bir gerekçe ile mamullerine 
yüzde 20 - 50 oranında zam ya#tı. Bu zam temel 
inşaat malzemesi olan çimentoya yapılan yüzde 
20 zammın devamı olarak barınma ve giyinme 

-olanaManmızı pahalılaştırmıştır. örneğin; ka
put bezi 240 kuruştan 355 kuruşa, pazen 650 
kuruştan 800 kuruşa, patiska 420 kuruştan &50 
(kurusa çıkmıştır. Bu günlük ve yaşanılan örnek
lerin dışında ülkeyi dayanılmaz, yaşanılmaz bir 
ateşten gömlek gibi saran ve kontrolümüzden 
artık çıkan fiyat artışları gerçeğini, Plânlama
nın rakamlarına göre incelersek tedbirleri daha 
rahat almamıza yardımcı olur kanaatindeyim. | 
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1970 yılı Kasım ayı sonuna göre elde edilen 
genel fiyatlara gösterge olan Ticaret Bakanlı
ğı toptan eşya fiyatları endeksinde yüzde 5, 6, 
İstanbul Ticaret Odası toptan eşya fiyatları 
endeksinde yüzde 7,6 ve Millî Gelir Zımnî Fiyat 
Endeksinde yüzde 8 oranında Ocak ve Kasım 
ayı ortalamalarına göre fiyat artışları olmuştur. 

1970 Eylül ayı öncesine göre, bütün malla
rın fiyatlarında yüzde 5 - 60 oranında bir artış 
olduğunu Ticaret Odası resmî bültenlerinden 
öğrenmekteyiz. 

Devlet kuruluşlarının ürettiği bütün mallar; 
Ağustos ayından itibaren demir ve çelik yüz
de 38, SEKA üretimleri yüzde 66, çimentoya 
ton başına 90 İra, ayrıca yüzde 20, benzine 30 
Tl. gaz ve motorine 20 lira zam yapılmış olma
sına rağmen, yeni zam müjdeleri almaktayız. 

Şimdi değeri arkadaşlarım, gıda maddele
rindeki artışlar ayrıca dikkati çekmektedir. 

Hububat ve mamulleri Ankaratöa yüzde 17,6 
artış göstermiş, et ve mamulleri yüzde 13,5. Bun
lar, izlenen geçinme ve tüketici endekslerine 
1970 yılı Ocak - Kasım aylan içerisinde olan 
artışlardır. Süt ve mamulleri yüzde 7,9, giyim 
eşyaları (üç ay içerisinde) yüzde 27,2, elbise 
yüzde 14,5, iç çamaşırlar yüzde 14,6, ayakkabı 
yüzde 45,2 ve diğer giyim eşyaları yüzde 16,8 
artmıştır. 

İzmir'de hububat ve mamulleri yüzde 28,8 
ve et mamulleri istanbul'da yüzde • 10,3, süt 
mamulleri yüzde 6,6 ve giyim eşyaları İstan
bul'da yüzde 14 oranında bir artış göstermiştir. 

Değeri arkadaşlarım, 

Bir fikir olsun diye altın fiyatlarından bâzı 
örnekler vermek istiyorum: 

Cumhuriyet altımı; 1969 da 114,25 lira iken 
129 lira olmuş, Reşat altını; 1969 da 211 İ ra 
iken 273 lira olmuş, külçe altın; 1969 da 16,61 
lira iken 19,63 İra olmuş, Londra altını; 1969 
da 35,18 lira iken 37,43 lira olmuştur. 

Değeri arkadaşlarım, ayrıca bütün tüketim 
maddelerini etkileyen genellikle yedek - parça 
fiyatlarındaki artışlar dikkati çekmektedir. Si
ze ilginç bâzı rakamlar vereceğim: 

Silindir kapağı; 1965 te 550 İra, 1970 de 
1 100 lira; grup dişisi, 1965 te 250 İra, 1970 
de 370 İra, karaborsada 454 lira; sekromenj; 
1905 te 130 İra, 1970 de 254 İra, karaborsada 
280 lira; şanzusnan; 1965 te 1 450 İra, 1970 de 
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3 200 lira ve karaborsada 4 800 lira; silindir ka
pağı; 1965 te 630 lira, 1970 de 1 195 lira, ka
raborsada 1 800 İ ra ; piston sokmanı; 1970 de 
ide 300 lira ve karaborsada 1 000 lira. 

Bu rakamları kuvvetlendiren ve sağlığımız
la ilgili kesimde, eczane kapılarında ödemiş ol
duğumuz fiyatlardan örnekler vermek istiyo
rum: 

Değerli arkadaşlarım, Her ne kadar burada 
resmî ağızlar; «ilâç fiyatlarına yüzde 25 - 40 
oranında zam yapılmıştır» diyorlar ise de eli-
rcıizdeki resmî rakamlar Eczacılık Genel Müdür
lüğünden, bizzat Hükümet kapılarından almış 
olduğumuz rakamlar çok daha ilginçtir. Bakınız 
antibiyotikler : 

Vitamin kapsül; 9 lira ilken son zamlarla 
18,50 lira olmuştur, Devasiklin; 840 kuruş iken 
12,50 lira olmuştur, Demetetra vitamin; 17,90 
lira iken 25,25 lira olmuştur, Panmisin kapsül, 
(16"lık); 18,90 lira iken 29,50 lira olmuştur. 

Bu rakamlar çoğaltılabilir. Zamların yüzde 
25 - 40 olmadığının, yüzde 100 ün çok üzerinde 
olduğunun açık ve somut örneklerini, bizzat 
Sağlık Bakanlığının bize vermiş olduğu istatis
tik rakamlarda görüyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, 

'Türkiye köylü Türkiyedir, Türkiye gelişme-
miş, yoksulu çok, gelir dağılımı düzensiz, yüzde 
71,6,sı köylü olan ama, tarım üretimi yüzde 
0,4 yıllık artış gösteren Türkiyedir. Yılda kur
sağına 16 kğ. Et düşen bu ülkede, her doğan 
1 000 çocuktan 165 i bir yaşma gelmeden ölür. 
Hastalık yoksulluğun kardeşidir. 1970 sınai üre
tim artışı plânın 12 lik amacına karşılık, yüz
de 3,6 ya zor ulaşmıştır. Köylünün ortalama ge
liri yılda 600 liradır. Yurt içinde işsizlik oranı 
1970 de 2 900 000 ile 1969 a göre yüzde 37,5 
artış göstermektedir. Genel çizgileriyle bu olan 
ülkede alım gücü olmıyanlann üzerine yürüyen 
bir fiyat ve bütçe politikası âdil değildir, Vic
danlı değildir, insancıl değildir. 

•Değerli arkadaşlarım, «pahalılık» soyut bir 
deyimdir, soyut bir kavramdır. Pahalılık, ce
bimizdeki ile doğru orantılı olarak vardır ve
yahut da yoktur. Gündeliği 59 kuruş olan 452 
bin aile tütün üreticisi için pahalılık vardır, 
Bay Şellefyan için pahalılık yoktur. Aylığı 123 
liraya gelen, 120 bin dudakları çatlak, elleri ta
vuk ayağı gibi nasırlı Çukurovalı pamuk üre

ticisi için pahalılık vardır, bir aylık ticareti 
karşılığı 2 235 000 lira kazanan 111 tane pamuk 
tüccarı için pahalılık yoktur. Bir portakalı iki 
çocuğuna üleştirerek yedirmek için manavıyle 
pazarlık yapan dürüst ve yoksul Devlet memu
ru için pahalılık vardır, Sayın Hacı Ali Denıi-
rel için yoktur, Sayın Süleyman Demirel için 
yoktur ve belki de pahalılık onların deyimiyle 
refah alâmetidir. 

Değerli arkadaşlarım, 

444 000 yokluktan orman suçu işliyen, 
1 800 000 tek pençeresiz, 1 500 000 helâsız, 
16 000 i çadırda oturan Türk köylüsünün ke
fen bezine, çimentosuna, şekerine, gazına yıllık, 
- rakama dikkatinizi çekiyorum - 1 580 000 000 
liralık daha zam yapılacağı sesi kulaklarımıza 
kadar gelmiş bulunmaktadır, işçi, köylü, kü
çük sanat sahipleri, memur, dar gelirli bütün 

. toplum katları emeğini ve ürününü satarken ve
ya yaşantısı için gerekeni alırken «sür - git» fi
yatı, karşısında kimi saptayacaktır. Alırken ve 
satarken «sür - git» karşısındakinin yargılarına 
ve değerlendirmesine tutsak mı olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, 

Pahalılık, soyut bir kavramdır, üregendir, 
iletkendir, vahşidir ve âdil değildir. Pahalılık 
kişiye görelik özelliği taşımaktadır. Bu ilkeyi 
bilmiyen siyasal iktidarlar dar zaman parçaları 
içinde kendilerini siyasi takvimin çöp sepetle
rinde bulurlar. 

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

BAŞKAN — Gündeme geçiyorum efendim. 
Sunuşlar... 
KADRİ EROĞAN (Sivas) — Gündem dışı 

söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Takdirin başkanlığa mevdu bu

lunduğunu takdir edersiniz. 
KADRİ EROĞAN (Sivas) — Yani, «söz 

vermiyorum» diyorsunuz. 
BAŞKAN — «Söz vermiyorum» demedim 

efendim. 

KADRİ EROĞAN (Sivas) — Yani, rejimin 
bekası görüşülürken ondan daha hayati bir me
sele var mı? O bakımdan maruzatta bulunaca
ğım. içinde bulunduğumuz ağır şartların Yüce 
Heyet tarafından, Hükümet tarafından izahını 
zaruri görüyorum. 
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BAŞKAN — Başkanlık görmüyor efendim. 
Gündem dışı söz vermiyor, takdir hakiki veril
miş. içtüzüğü yaptığınızda meseleyi halleder
isiniz. 

MEHMET ALÎ AYBAR (İstanbul) — Sayın 
Başkan, usul hakkında söz isited'im. 

BAŞKAN — Bir usul yok efendim. 
MEHMET ALİ AYBAR (istanbul) — Na

sıl usul yok efendim? 
BAŞKAN — Gündem dışı konuşmalar bitti, 

sunuşlara geçtik efendim. 
MEHMET ALİ AYBAR (istanbul) — Efen

dim, gündem dışı konuşmaları usulsüz yaptırdı
nız. 

BAŞKAN — Efendim, gündem dışı konuş
maların usuTM veya usulsüz olduğunun takdiri 
başkana aittir. 

MEHMET ALİ AYBAR (istanbul) — Gün
dem dışı söz verip vermeme hukuk çevresi için
de başkana takdir selâhiyeti olarak verilmiş
tir. Ama, bunların yapılması hususunda takdir 
Yüce Meclise aittir. 

BAŞKAN — öyle bir şey yok efendim. 
MEHMET ALİ AYBAR (istanbul) — Öy

ledir Başkan. 
BAŞKAN — Hayır efendim. 

3. — Sayın üyelerden bâzilanna izin veril
mesine dair Başkanlık tezkeresi. (3/461) 

BAŞKAN — Başkanlık Divanının sunuşla
rı vardır, okutuyorum efendim. 

Genel Kurula 

Aşağıda adları yazılı sayın milletvekilleri
nin hizalarında gösterilen müddet ve sebepler
le vâki izin talepleri Başkanlık Divanının 
10 . 3 . 1971 tarihli toplantısında uygun müta
lâa edilmiştir. 

Keyfiyet yüksek tasviplerine arz olunur. 
Millet Meclisi Başkanı 

Sabit Osman Avcı 

İstanbul Milletvekili Orhan Kabibay, 15 gün 
hastalığına binaen, 8 . 3 . 1971 tarihinden itiba
ren. 

Sivas Milletvekili Hüseyin Çınar, 15 gün has
talığına binaen, 25 . 2 . 1971 tarihinden itiba
ren. 

Kars Milletvekili Veyis Koçulu, 20 gün ma
zeretine binaen, 2 . 3 . 1971 tarihinden itiba
ren. 

Ağrı Milletvekili Kasım Küfrevi, 10 gün ma
zeretine binaen, 3 . 3 . 1971 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Ayrı, ayrı okutup oya suna
cağım. 

İstanbul Milletvekili Orhan Kabibay, 15 gün 
hastalığına binaen, 8 . 3 . 1971 tarihinden itiba
ren. 

BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
buyuranlar.,. Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Sivas Milletvekili Hüseyin Çınar, 15 gün has
talığına binaen, 25 . 2 1971 tarihinden itiba
ren. 

BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kars Milletvekili Veyis Koçulu, 20 gün ma
zeretine binaen, 2 . 3 . 1971 tarihinden itiba
ren. 

BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ağrı Milletvekili Kasım Küfrevi, 10 gün ma
zeretine binaen, 3 . 3 . 1971 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi î§güzar'm, son günler
de meydana gelen, emniyet ve asayişi ihlâl eden 
kanlı olaylar nedeniyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi. (8/30) 

BAŞKAN — Sayın Suna Tural ve Sayın Hil
mi işgüzar tarafından verilmiş bir genel görüş
me açılmasına mütedair takrir vardır okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Son günlerde yoğun bir şekilde halkın hu
zurunu kaçıran emniyet ve asayişi ihlâl eden 
kanlı olaylar nedeniyle halkın demokrasiye, re
jime ve Devlet güçlerine olan güvenlik duygu
larında geniş çapta bir tereddüt hâsıl olmuştur. 
Aşağıdaki arz ettiğimiz hususlarda Yüce Mec
lisin aydınlığa varan bir kararın alınması için 
Anayasanın ilgili maddesi gereğince bir genel 
görüşme açılmasını arz ve talebediyoruz. Say
gılarımızla. 
Ankara Milletvekili Sinop Milletvekili 

Suna Tural Hilmi İşgüzar 
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Birkaç seneden beri büyük şehirlerimizde 
özellikle Ankara, İstanbul ve izmir illerinde 
meydana gelen çatışmalar, baskınlar, adam kal
dırmalar ve kütle halinde çarpışmalar son za
manlarda daha da yoğun bir hale gelmiş bu yüz
den halk arasında bir korku, bir telâş yaratmış 
herkes şüpheli bir hayatın huzursuzluğu içine 
girmiştir. Hükümet Merkezi Ankara'da evlere 
her gvm. baskınlar yapılıp televizyonlar tahri-
bedilmekte hırsızlıklar olmaktadır. 

Üniversitelerdeki çalkantı ve kaynaşmalar 
bugün herkesin gözleri önünde cereyan eden 
bir hale gelmiştir, öğrenci ve zabıta arasındaki 
mücadele silâhlı çatışmalar şeklinde ciddî bir 
hal almıştır. Sokaklarda şehrin içinde âdeta 
gerilla, çete savaşı haline gelen mücadele tü
müyle hukuk Devletinin bünyesinde olması 
Devlet otoritesinin ve güvenlik sağlamakla gö
revli Devlet güçlerinin zaaf içinde olduğuna 
dair kanaatlerin yaygın hale gelmesine sebe-
bolmuş ve bu yüzden Devlet gücüne demokratik 
idareye ve Millet Meclisine olan güvende gün-
be gün temelinden sarsılmaktadır. 

Demokrasinin, rejimin ve Parlömanter ida
renin varlığını dimdik ayakta tutmak istiyor
sak bugünkü karışık, anarşiye varan ve huzur
suzluk yaratan duruma ciddî bir çare bulmamız 
ve tedbir almamız şarttır. 

Devletin ve milletin maddi ve mânevi yön
den itimadına, itibarına teslim edilmiş yabancı 
uyrukluların ve tüm vatandaşların mal, can 
emniyetlerini korumak hukuk Devletinde Dev
let otoritesinin en büyük görevidir. Buna rağ
men 5 Mart 1971 tarihinde kaçırılan 4 Ameri
kalının hâlâ faillerinin bulunmaması ayrı bir 
endişe kaynağı olmuştur. 

Memleketimizde son günlerde Ankara Or
ta-Doğu Üniversitesinde meydana gelen kanlı 
olaylar jandarma ve öğrenci çatışmaları, güpe
gündüz banka soygunlarının birbirini taMbet-
mesi her gün müesseselerin, polis noktalarının 
bombalanması Kırıkkale'de camii avlusuna bom
ba konması, Hatay, Kırıkhan'da meydana gelen 
olay ve çatışmalar olayların yaygın halde geliş
mesini göstermektedir. 

öğretmenlerin boynuna yular takmaya ve 
onu öldürmeye kadar varan bilgi itibarsızlığı 
kanun ve nizam anlayışındaki bozukluk, Po

latlı ilçesinde yapılan toprak dağıtımı işlemini 
Danıştayda iptal ettiren Şerafettin Ersoy adlı 
üniversite öğrencisinin toprak ağası ve adamla
rı tarafından öldürülmesi memleketimizde va
tandaşın can, mal emniyetinden emin olmayışı 
halk ve bitaraf yurttaşları şaşkın endişeli ve 
had derecede kuşkulu bir hale getirmiş yarınla
ra emniyet ve güven kalmamıştır. Bunlar Dev
letin gücünü zaafa uğratan, itibarını yitiren 
olaylar olup kendilerini Devlet, yaptıklarını ka
nun sayan insanların bulunduğu acı ve hazin 
birer misalidir. Asırlardan beri işleneğelen bu 
hatalardan ders almamış olarak bugün dahi in
sanı yetiştirmek, hiç olmazsa ıslah etmek yolu
na gidilmiyor, birtakım tedbir kanunları ge
tirmek suretiyle cezai müeyyideler arama yolu
na gidiyoruz. Unuttuğumuz, ihmal ettiğimiz, 
câhil ve gafil bıraktığımız bu suretle de tehli
keli bir hale getirdiğimiz genç nesiller tabi ol
dukları çeşitli cereyanlar arasında faydalı ol
maktan ziyade tehlikeli bir kuvvet haline gel
miş bulunmaktadır. Gelecek günlerde daha da 
tehlikeli vahîm olaylar olabilir, işte bu nedenle
dir ki genel görüşme açılmasını bu olayların 
enine boyuna Millet Meclisinde görüşülmesini 
ve ondan sonra gerekli tedbirlerin alınmasını 
lüzumlu görüyoruz. 

Millet iradesini, Devlet idaresinde hâkim 
kılmak zorunda olan Anayasamıza göre demok
ratik siyasi hayatımızın vazgeçilmez unsurları 
partilerin bu konuda hassas olacaklarına inanı
yoruz. Demokrasinin yok olma halinde ya da 
rejimin tehlikeye düşmesinde partilerimizin de 
yeri fonksiyonları ve aksiyonları kalmıyacak-
tır. Bu yönden bu konu partiler üstü bir konu 
olarak kabul edilip bu yönde değerlendirmenin 
yurda fayda vereceği kanaatiyle bu önergemizi 
hazırlamış bulunuyoruz. 

BAŞKAN — önerge (îenel Kurulun bilgile
rine arz edilmiştir, gündeme alınacak, sırası gel
diğinde görüşmesi yapılacaktır. 

5. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
Türkiye'deki işsizliğin artış sebepleriyle ön
leme çarelerinin neler olduğunu ve işsizliğin or
tadan kaldırılabilmesi için hangi kesimlerde re
form yapılması gerektiğini tesbit etmek ama-
ciyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 

| genel görüşme açılmasına dair önergesi. (8/31) 
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BAŞKAN — Sayın ibrahim öztürk tarafın
dan verilmiş genel görüşme isteğine hâvi öner
geyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

T. C. Anayasanın 42 nci maddesine göre, 
«Çalışma herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, 
çalışanları insanca kararlılık içinde gelişmesi 
için sosyal, iktisadi ve malî tedbirlerle çalışan
ları korur ve çalışmayı destekler; işsizliği ön
leyici tedbirler alır.» 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında, nü
fus artışı çok yüksek olduğu için Türkiye'de iş
gücü arzının büyük olduğu, tarımda daha çok 
gizli işsizliğin, bunun dışındaki sektörlerde ise 
açık işsizliğin mevcut bulunduğu, belli bir doy
ma noktasından sonra tarımdaki işgücü fazla
lığının da açık işsizlik haline geldiği ifade olu
narak 15 yıl içinde ortaya çıkacak işsizliğin 
1962 de 1,5 dan 1977 de 0,7 ye düşeceği özel 
tedbirler alınmadığı takdirde işsizlik meselesi
nin çözümlenemiyeceği, yazılmaktadır. 

ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında, 1967 
yılında tarımda gizli işvsizlik 910 000 iken 1972 
de 113 000 olarak tahmin edildiği, tarım dışı 
sektörlerde, 1967 yılındaki işsizlik 399 000 iken 
1972 de 470 000 olarak tahmin edildiği, ifade 
olunmakta ve gerek tarım gerek tarım dışı sek
törlerde işsizliği giderecek tedbirler önerilmek
tedir. 

Birinci Demire! Hükümetinin programında 
«yeni iş sahaları açarak, her yıl artan işgücüne 
verimli ve kazançlı iş imkânları temin etmek 
çalışma politikamızın temelidir», denilmekte ve 
tedbirler sıralanmaktadır. 

7 . 11 . 1969 tarihli Hükümet programında 
«işsizliği önlemek için, istihdam imkânlarını 
plân hedeflerine uygun şekilde genişletmek, 
yeni iş sahaları açmak, çalışanların sayısını ar
tırmak» tan bahsedilmekte ve alınacak tedbir
ler sayılmaktadır. Aynı şeyler, 9 . 3 1970 tarihli 
Hükümet programında da yer almıştır. 

Türkiye'de mevcut tüm siyasal parti prog
ramlarında da' işsizliği önliyecek maddeler var
dır. 

Türk - İşin 11 Mayıs 1970 tarihli raporuna 
göre «1960 yılında, 15 - 64 yaş grupundaki ak
tif nüfus 15 milyon civarında iken, bunun 
Üçüncü Beş Yıllık Plân dönemi sonuna kadar 
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I 25 milyona yükseleceği tahmin edilmektedir. 
1960 - 1977 döneminde 10 milyonluk bir artış 

I kaydedecek olan işgücünün tarımda çalışan kıs-
I minin % 25 kadarı tarım dışı sektörlere kayma

sı planlanmaktadır. Ancak, bunun gerçekleşme 
ihtimalinin kuvvetli olmadığı Birinci Beş Yıl
lık Plân döneminde edilen tecrübeden anlaşıl
mıştır. Bu da göstermektedir M, plân hedefle
rine ulaşmak için plânda öngörülen tedbirler 
yeterli değildir. 

1970 yılı ekonomik raporuna göre, ülkemiz
de sigortalı işçi sayısı 1 044 774 tür. 1970 Eylül 
ayı içinde 41 543 boş işe 53 768 kişi müracaat 
etmiştir. 1969 yılında sigortaya bağlı 248 437 
aded işyerinde 96 aded grev olmuş, bu sayı 
1970 yılında 25 e düşmüştür. 1968 de 758 işye
rinde 71 lokavt olmuş, bu sayı 1970 yılında iki
ye düşmüştür. 

1968 yılında dış ülkelere gitmek için 
126 725, 1969 da 253 946, 1970 te (8 aylık) 
243 546 vatandaş müracaat etmiştir. 1968 de 
43 204, 1969 da 103 975, 1970 te (10 aylık) 
88 198 kişi yurt dışına gitmiştir. Halen Alman
ya'da 40 000 kaçak Türk işçisi vardır. 

Türkiye Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği
nin 1969 yılı (İktisadi raporuna) göre; tarım
da âzami mevsimlik işgücü talebi 1969 yılında 
9 510 000, 1970 te 9 680 000 kişi olmuş, bu ra
kam 1971 de 9 850 000, 1972 de 10 025 000 ola
rak tahmin edilmiştir. 

Tarımda gizli işsizlik, 1969 da 653 000, 1970 
te 463 000 kişi olmuştur. Millî Prodüktivite 
merkezinin raporuna göre, aktif nüfusun % 78 
inin tarım kesiminde çalıştığı, buna karşılık bir 
milyon tarım işçisinin 1971 yılı sonunda 
1 400 000 e çıkacağı, 800 000 kişinin kendi kö
yü dışında geçici işlerde çalıştığı anlaşılmıştır. 

Tarım dışı sektörlerde işsizlik 1968 de 
400 000, 1969 da 413 000, 1970 te 439 000 ola
rak tesbit edilmiş, bunun 1971 de 448 000, 1972 
de 470 000 e yükseleceği tahmin olunmuştur. 

Tarım işgücü ile birlikte 13 milyondan faz
la faal nüfusun ancak 1 530 000 nin, yani % 7,8 
inin Sosyal Sigortaya kayıtlı olduğu anlaşıl
maktadır. 13 milyon 395 bin işçinin ancak % 8 
inin sosyal güvenliği sağlanmıştır. 

Sonuç : Bütün bu rakamlar göstermektedir 
ki, işsizlik bugün Türkiye'de sosyal bir afet 

I halini almıştır. Ekonomik ve sosyal bünyedeki 
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bozukluk her gün sefaleti ve işsizliği artırmak
ta, buna karşılık milyoner adedi yükselmekte
dir. Batman'da boş bir işe 3 000 kişi müracaat 
ederken, 4 yıl içinde milyoner sayısı 189 dan 
528 e çıkmıştır, özellikle tarım ve köylü kesi
mindeki işsizlik tehlikeli bir hal almakta, bu 
kesimdeki işçiler her türlü sosyal güvenlikten 
yoksun olarak büyük toprak sahiplerine karın 
tokluğuna hizmet etmektedirler. Tarım - iş ka
nununun gecikmesi büyük haksızlık ve huzur
suzluk yaratmaktadır. 

Sınırlar serbest bırakılsa, Anadolu halkının 
belki de % 50 si dış ülkelere göç edeceklerdir. 

Her yıl liselerden çıkan onbinlerce genç üni
versitelere girememekte, boşluğa itilen insan
ların bezginliği içinde sokaklarda dolaşmakta
dırlar. 

Tüm toplumu sarsan yürüyüşler, işgaller, 
boykotlar, grevler, silahlı çatışmalar, ideolojik 
bölünmeler, soygunlar, adam kaçırmalar hep 
bu bozuk ve haksız düzenin yarattığı yoksul
luk ve işsizlikten doğmaktadır. 

Anayasanın ve plânın öngördüğü temel ted
birler alınmadıkça ve meselâ toprak, eğitim ve 
idari reformlar yapılmadıkça, ulusal bir sanayi 
politikası izlenmedikçe, sosyal adalet ve güven
liği yaratacak köklü tedbirlere girişilmedikçe 
toplumu teşkil eden kesimler arasındaki açık
lık daha fazla artacak ve devlet büyük buh
ranlarla karşıkarşıya gelecektir. Türkiye'yi iş
sizlerin ve anarşistlerin yaşadığı bir ülke ol
maktan çıkarmak için, bunun nedenlerini tes-
bit ve çarelerini araştırmak üzere Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince bir (Genel görüşme) 
açılmasına karar verilmesini saygılarımla rica 
©derim. 10 . 3 .1971 

İbrahim öztürk 
Maraş Bağımsız 

Milletvekili 

BAŞKAN — Genel görüşme isteğini havi 
önerge Genel Kurulun bilgilerine arz edilmiştir. 
Gündemdeki yerini alacak ve sırası geldiğinde 
görüşülecektir. 

6. — İçel Milletvekili Celâl Kargilı'ntn, Tür
kiye'deki gençlik hareketlerinin nedenlerini tes-
bit etmek ve bunların çözüm yollarının neler ol
duğu konusunda bilgi edinmek maksadiyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi (8/32) 

BAŞKAN — Sayın Celâl Kargılı tarafından 
verilmiş olan ve genel görüşme açılması isteğini 
havi önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye'deki gençlik hareketlerinin neden

lerini tesbit etmek ve bunlara bir çözüm getir
mek için, Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 
gençlik hareketleri hakkında bir genel görüşme 
açılmasını öneririm. 

10 . 3 . 1971 
îçel 

Celâl Kargılı 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine arz 
edilmiştir. Gündemdeki yerini alacak ve sırası 
geldiğinde görüşülecektir. 

7. — Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'-
nun; Millet Meclisi Başkanlık Divanı Üyeliğine 
seçilmesi nedeniyle, evvelce seçilmiş bulunduğu 
komisyonlardan çekildiğine dair önergesi (4/141) 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Durakoğlu tara
fından Başkanlığa verilmiş; îçişleri ve tmar îs-
kân komisyonlarından istifaya ait önerge var
dır, okutuyorum. 

Millet Meclisi (Sayın Başkanlığına 

Millet Meclisi Başkanvekilliğine seçilmem 
sebebiyle îçişleri ve tmar - îskân Komisyonu 
üyeliklerinden, içtüzüğün 39 ncu maddesi uya
rınca istifa ediyorum. 

Saygı ile arz ederim. 
iSivas 

Ahmet Durakoğlu 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine arz 
olunmuştur. 

8. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın; Mil
let Meclisi Başkanlık Divanı Üyeliğine seçilmesi 
nedeniyle, evvelce seçilmiş bulunduğu komisyon
lardan çekildiğine dair önergesi (4/140) 

BAŞKAN — Sayın Tunceli Milletvekili Ke
nan Aral tarafından, Başkanlık Divanına seçi
mi dolayısiyle Anayasa ve Sayıştay komisyonla
rından ayrıldığına dair bir önerge verilmiştir, 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Millet Meclisi Divan Kâtipliğine seçilmem 

dolayısiyle, evvelce seçilmiş bulunduğum Ana-
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yasa ve Sayıştay komisyonlarından istifa ettiği
mi arz ederim. 

Tunceli 
Kenan Aral 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine arz 
edilmiştir. 

9. — Çankırı Milletvekili Nuri Çelik Yazıcı-
oğlu'nun; Millet Meclisi Başkanlık Divanı Üye
liğine seçilmesi nedeniyle, evvelce seçilmiş bulun
duğu komisyondan çekildiğine dair önergesi 
(4/142) 

BAŞKAN — Çankırı Milletvekili Sayın Nu
ri Çelik Yazıoğlu tarafından verilen ve Millî 
Eğitim Komisyonundan çekilmiş olduğunu bil
diren önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Millet Meclisi Başkanlık Divanı Üyeliğine 
seçilmiş olduğumdan, görevli bulunduğum Millî 
Eğitim Komisyonu üyeliğinden, içtüzük uyarın
ca istifa ettiğimi saygı ile arz ederim. 

Çankırı 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine arz 
olunmuştur. 

10. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza TJzuner'-
in, 6831 sayılı Orman Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi ile orman köylerini kalkın
dırma fonu teşkili ve orman köyleri kalkındırma 
kooperatifleri kurulması hakkındaki kanun tek
lifinin, İçtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince Ge
nel Kurul gündemine alınmasına dair önergesi, 
(2/256, 4/143) 

BAŞKAN — Sayın Ali Rıza Uzuner'in; Or
man Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi ile ilgili kanun teklifinin süresi içinde yet
kili komisyonda görüşülmemesine mütedair 
önergesi vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

2 . 1 . 1970 tarihinde hazırlayıp Yüksek 
Başkanlığa sunduğum 2/256 esas numarada ka
yıtlı ve halen Köy işleri Komisyonunda bu
lunan; 6831 sayılı Orman Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ile orman köylerini kal
kındırma fonu teşkili ve orman köyleri kalkın
dırma kooperatifleri kurulması hakkındaki ka

nun teklifim ilgili komisyonda müzakere ko
nusu yapılmamış bulunmaktadır. 

Şifahen arz edeceğim gerekçeye dayanarak 
içtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince kanun tek
lifimin doğrudan doğruya Genel Kurul günde
mine alınmasını arz ve teklif ederim. 

10 . 3 . 1971 
Trabzon Milletvekili 
Ali Rıza Uzuner 

YAŞAR AK AL (Samsun) — Sayın Başkan, 
bence bu konu, bugün gündeme getirilmemesi 
gereken bir konudur. Çünkü bugünün gündemi 
ayrıca tesbit edilmiştir. Normal Meclis günde
minde müzakere edilip gündeme alınıp alın
maması oylanabilir, bugün bu tezekkür edile
mez. 

BAŞKAN — Efendim, bu, bir sunuştur. 
Köy İşleri Komisyonu buradalar mı efen

dim?.. Buyurun Sayın Güneş . 
Sayın Ali Rıza Uzuner, buyurunuz. 

ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Önergemde belirtilen kanun teklifinin doğ
rudan doğruya gündeme alınmasının kısa ge
rekçesini arz ediyorum. 

Anayasamız ve kalkınma plânımızla, orman
lar içinde veya hemen yakınında oturan hal
kımızın süratle kalkındırılması öngörülmüş
tür, fakat maalesef bu önemli millî dâvada 
gerekli gelişmelerin sağlanamadığı acı bir ger
çek olarak, çözüm bekliyen anabir dâva ola
rak karşımızdadır. 

Bu konuda meclislerde uzun müzakereler 
yapılmış, genel görüşme taleplerinde bulunul
muş ve bütün siyasi partiler, orman köyleri
nin kalkındırılması hususunda ittifak etmiş
ler idi. Ayrıca Anayasamızın 131 nci maddesi 
Yüce Parlâmentoda tadile uğradığı zaman, 
yine 131 nci maddenin dördüncü paragrafın
da yer alan ormanlar içinde veya_ hemen ya
kınında oturan halkın kalkındırılması kanun
la düzenlenir» hükmü muhafaza edilmiştir. An
cak, bu konu gerekli ölçüde bir değerlendir
meye tabi tutulmamıştır. 

Orman ve dağ köylerimizde yaşıyan 10 mil
yon kadar vatandaşımızın çok çeşitli ve önem
li sorunları vardır. Bu sorunların ormancılık 
sektörü içinde çözüm bekliyenlerine bir imkân 
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yaratmak maksadiyle, bu kanun teklifini 
2 . 1 . 1970 tarihinde hazırladım ve Yüksek 
Başkanlığa sundum. 14 aydan beri Köy işleri 
Komisyonunda - ki, zannımca Sayın Başkan
lık bu kanun teklifimi hatalı olarak önce
likle Köy İşleri Komisyonuna havale etmiş, oy
sa ki kanun teklifimin başlığı, 6831 sayılı Or
man Kanununda bâzı değişiklikleri kapsamak
tadır, öncelikle Orman Komisyonuna havale 
edilmesi gerekirdi. Bu şahsi görüşümdür, usuli 
bir hatadır kanaatindeyim - bu mesele görüşül
memiştir. 

2/256 esas numarada kayıtlı olan bu tek
lifim gündeme alınacağı zaman, ilgili Hükümet 
temsilcileri bir süre talebinde bulunmuşlar
dır ve bu süre talebi 3 . 4 . 1970 tarihli top
lantısında ileri sürülmüş ve Sayın Hüküme
te 22 Mayıs 1970 tarihine kadar mühlet veril
miştir. O tarihten bu yana, bu mühletin veril
miş olmasına rağmen Hükümetimiz, kalkın
ma plânlarında, yıllık programlarda edebiyat 
olarak - artık tavsifimi mazur görün - ileri 
sürdüğü bu derde çare bulacak bir tedbirin 
içine girmemiştir. 

Orman köylüsünün kalkınması,, orman var
lığımızın daha rasyonel bir şekilde değerlen
dirilmesi amaciyle alınacak tedbirlerin uygu
lanmasında gerekli olan ödenek Devlet bütçe
sine konulmamaktadır. 1971 bütçesinde dahi 
Devlet bütçesine 50 milyon lira yerine ancak 
6 milyon liralık bir ödenek konulmuştur. Bu. 
demektir ki, orman köylüsüne Hükümetimiz 
ve Parlâmentomuz - özür diliyerek arz ediyo
rum - gerekli önemi vermemektedir arkadaş
larım. Konulması lâzım gelen asgari 50 mil
yon liralık bir ödeneğin yerine 6 milyon lirayı 
reva görmüştür, yani orman köylüsünün der
dini halletmeyi bir başka yıla ertelemiştir. 

Orman Kanunu ve ona bağlı olarak döner 
sermaye yönetmeliği gereğince, orman köylü
sü vatandaşlarımıza verilmesi öngörülen kredi 
ve fon miktarı dahi yeterli seviyeye ulaştı
rılmamış, uygulamada da tesirini hiçbir su
rette göstermemektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bu maksatla bendeniz, 
6831 sayılı Orman Kanununun ilgili maddele
rinde gerekli değişiklikleri yapmak suretiyle, 
bir taraftan orman sayılan ve sayılmıyan yer
lerin tefriki hususunu kapsıyan kanun tekli

finde bulundum, ayrıca yine doğrudan doğru
ya gündeme alınmasını talebettiğim teklifim 
ile, orman köylerini kalkındırma fonu sağ
lam ve yeterli maddi kaynaklara kavuşturul
muş bulunmaktadır. Orman köylüsünün kendi 
yaşamının zenginleşmesi ve mutlulaşmas^, in
sanca yaşama hakkiyle dengeli olarak orman 
varlığımızın korunmasının sağlanmış olacağı 
kanaatiyle bir kanun teklifi sunmuş bulun
maktayım. 

Orman köylerini kalkındırma koperatifleri, 
orman içi ve kenar köylerinde kalkınmayı sü
ratle ve sıhhatle sağlıyacak en önemli kuru
luşlar haline getirilmelidir, kanaatiyle bu ku
ruluşlara öncelik veren hükümler bu teklifim
de yer almaktadır. Bu kooperatiflerin kurulu
şunu teşvik etmek, gerekli malî ve teknik is
tekleri, destekleri sağlamak ve bunların ge
lişmesine yardımcı olmak şartı organizasyon 
yanında teklif ettiğimiz kanunun uygulan-
masiyle ancak mümkün olacaktır. 

Diğer taraftan değerli arkadaşlarım, yine 
lükümet tarafından - ilgililer tarafından u 

burada beyan edildi. - Anayasa değişikliği es
nasında bütün siyasi partiler Anayasanın 131 
nci maddesini aynı şekilde, aşağı yukarı fark
lı ifadelerle, farklı beyanlarla dile getirilmek
le beraber hedefte birleştikleri önemli konu
lar olmuştur. Bunlardan biri; her şeyden ev
vel orman köylerini kalkındıracak tedbirleri 
alacağız, ona bağlı olarak orman af kanunu 
getireceğiz, demişlerdir. Ama bendeniz, daha 
evvel arz ettiğim gibi, 2 . 1 . 1970 tarihinde 
bu derde deva olur düşüncesiyle naçizane bir 
kanun teklifinde bulundum, bu hiç ele alın
madı; orman suçlarının affı ile ilgili Hükü
met tasarısı öncelikle komisyondan geçti. 
Oysa ki gerek Sayın Bakan, gerekse siyasi 
parti temsilcileri, özellikle mensubolduğum 
parti bu konuda çıplak bir aftan yana değil, 
orman köylerini kalkındıracak tedbirlere bağ
lı olarak orman suçlarının affına taraftar ol
duğunu ifade etmiştir. Şimdi, orman suçları
nın affı ile ilgili tasarı, komisyonlarda mahi
yeti de değiştirilerek, kapsamı da değiştirile
rek sürat kazanmıştır. Oysa M, bu her iki gö
rüşün, yani Anayasada öngörülen hususların 
tahakkuk edebilmesi için orman affı ile bir-

| likte, hattâ ona takdimen, orman köylerini 
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kalkındıracak tedbirlerin de birlikte müza
kere edilmesinde sayılamıyacak kadar millî 
menfaatlerimize uygun faydalar vardır. 

Bu yönden her iki kanun taslağının, - be
nimki tekliftir - zaman itibariyle Yüce Mec
lise müzakeresine imkân vermek bakımından 
da bu teklifimin, yani İçtüzüğün 36 ncı mad
desi gereğince kanun teklifimin gündeme alın
ması gerekmektedir. 

" Değerli arkadaşlarım, fazla vaktinizi alma
mak için yalnız şunu ifade edeyim; Anayasa 
Komisyonunda da Anayasa değişikliği bahis 
konusu olduğu zaman ileri sürülen gerekçe, 
orman köylerini öncelikle kalkındıracak ted
birleri saptıyacağız, ona bağlı olarak bir af
fa taraftarız, görüşü bütün siyasi partiler 
tarafından ortak bir görüş olarak ileri sürül
müştür. Hattâ, yetkili Bakan da bunu bu şe
kilde izah buyurmuşlardır. Ama, kısaca arz 
ettiğim durumdan anlaşılacağı üzere, orman 
affı sürat kazanmış, bunun yerine orman köy
lerini kalkındıracak tedbirler topyekûn ih
mal edilmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, şahısların yaptıkları 
tekliflere Yüce Parlâmetonun iltifat etmediği
ni üzüntü ile müşahede eden bir arkadaşınızım. 
Şahsan bütün tekliflerin normal prosedür 
içinde gelişmesinden yanayım. Ama, zannede
rim ki, kısa gerekçe ile arz ettiğim hususlar 
değerlendirmeye tabi tutulur ise, orman köy
lerini kalkındıracak ve özellikle bu kalkın
dırmaya sağlam fon teşkil edecek imkânla
rı bahşeden kanun teklifimin gündeme alın
ması, orman suçlan affı konusundaki istisma
rı da büyük ölçüde önliyecek ve aynı zaman
da Anayasamızın da âmir hükmünün yerine 
gelmesine imkân verecektir. Bu yönden öner
geme iltifat buyurmanızı istirham ediyorum. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Komisyon sözcüsü Sayın Mus
tafa Kemal Güneş buyurun. 

KÖY İŞLERİ KOMİSYONU ADINA MUS
TAFA KEMAL GÜNEŞ (Kırşehir) — Sayın 
Başkan, saygı değer milletvekili arkadaşlarım, 

Sayın Ali Rıza Uzuner arkadaşımın, 6831 
sayılı Orman Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi, orman köylerini kaldındırma fo
nu teşkiline ve orman köylerine kalkındır-
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ma koperatifleri kurulması hakkındaki kanun 
teklifi 27 . 1 . 1970 tarihinde Köy İşleri Komis
yonuna gelmiş,, basılarak sayın üyelere dağı
tılmış ve gündeme alınmıştır. Aynı gündemde 
almış maddelik Toprak ve Su Kaynaklarısı 
Geliştirme kanunu tasarısı yer aldığı için tek
lifin görüşülmesi 3 . 4 . 1970 tarihine kalmış 
ve yine aynı tarihte Hükümet komisyondan 
22 Mayıs 1970 tarhine kadar mehil istenmiş
tir. Hepinizin malûmu olduğu veçhile Perso
nel Reformu Kanunu ve finansman kanunları 
sebebiyle ve keza sayın arkadaşımın teklif et
miş olduğu 6831 sayılı Kanundan başka 636 
sayılı Kanunun geçici 11 nci maddesinin ikinci 
fıkrasının değiştirilmesi, 5237, 5422, 6964, 7336 
ve 756 sayılı kanunlara konu olan bâzı kanun 
maddelerini de ihtiva etmesi bakımından 1 
Temmuz 1970 tarihine kadar istenilen mehil 
dâhilinde Hükümetten gerekli cevap komis
yona gelmediği için maalesef geçen devre görü
şülmemiş idi. Meclisin açılmasından sonra hepi
nizin malûmu olduğu veçhile Başkanlık ve ko
misyonların teşkili ve keza üyelerin tesbiti ve 
seçimi ve bdlâhara komisyon odalarındaki de
ğişiklik sebebiyle maalesef bu kıymetli kanun, 
ve bizim de tasvibettiğimiz, benimsediğimiz ve 
orman köyü ve köylülerini kalkındırmak için 
ele öncelikle alınması icabeden bu kanun, Köy-
işleri Komisyonunun ilk toplantısında ele alına
caktır. Saygı ile arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın takrir sahibi ve Komis
yon adına Sayın Mustafa Kemal Güneş'in gö
rüşleri Genel Kurula arz edilmiş bulunmakta
dır. Takrirde kırk beş günlük süre geçtiği ci
hetle Kanunun genel kurula bildirilip müzake
reye vazı istenmektedir. Bu isteği oylarınıza 
arz edeceğim. Kabul buyuranlar... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

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

BAŞKAN — Gündemimizin birinci sırasında 
kayıtlı araştırma komisyonu seçimi ile ilgili hu
susu diğer birleşimlerden birinde, diğer seçim
lerle bir arada yapacağız. Bu sebeple o kısmı 
geçiyorum. 

12. — Samsun Milletvekili Yaşar AkaVın, pi
yasadaki fiyat artışlarını önlemek ve hayat paha-
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lılığına bir çare bulmak maksadiyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi ile Siirt Milletvekili 
Mehmet Nebil Oktay ve iki arkadaşının, ha,yat 
pahalılığını önlemek için alınması gerekli kanuni 
idari, iktisadi ve malî tedbirleri inceleyip tesbit 
etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/11, 10/12) 

BAŞKAN — Gündemimizin ikinci sırasında 
kayıtlı Sayın Yaşar Akal'ın Meclis araştırması 
isteği üzerindeki müzakereye geçiyoruz. 

Bu konu üzerinde Sayın Akal, Sayın Tanır, 
Sayın Nuri Çelik Yazıcıoğlu, Sayın Ülker söz 
almışlardı. 

Söz almış ve sıraya girmiş bulunan sayın 
üyeleri de söylüyorum; Sayın Nadir Yavuzkan, 
Sayın Ok, Sayın Öztürk, Sayın Tosyalı, Sayın 
Şinasi Özdenoğlu, Sayın Çetin Yılmaz. 

MEHMET NEBİL OKTAY (Siirt) — Grup 
adına söz istiyorum efendim? 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Ben de söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı sizinki de mi 
grup adına efendim? 

ÎHSAN KABADAYI (Konya) — Hayır, 
şahsım adına. 

MEHMET ALİ OKSAL (Trabzon)" — Grup 
adına söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — M. G. P. Grupu adına Sayın 
Nebil Oktay, buyurun efendim. 

NADİR YAVUZKAN (Burdur) — Sayın 
Başkan söz sırası bende, ben daha evvel grup 
adına söz istemiştim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, burada grup 
adına diye bir kayıt yoktu. 

C. H. P. GRUPU ADINA NADİR YAVUZ
KAN (Burdur) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekili arkadaşlarım; 

1969 Kasımında Sayın Yaşar Akal'ın vermiş 
bulunduğu hayat pahalılığı hakkındaki Meclis 
araştırması üzerinde C. H .P. Grupunun görüş
lerini Yüce Meclise arz edeceğim. 

Değerli arkadaşlarım, sosyal adalet içerisin
de gelir dağılımını ve sosyal sınıflar arasındaki 
denigeyi dar ve değişmez gelirliler zararına bo
zan ekonomik istikrarsızlık ve fiyatlardaki de
vamlı değişme, Türk toplumunun huzurunu ka
çıran başlıca sebeplerden olmaktadır. Toplu söz

leşme ile elde ettiği refah imkânlarını fiyatlar
daki devamlı yükseliş nedeniyle elinden gide
ren, kaybeden Türk işçisinin huzuru azalıp, ye
rini bazen sinirlilikler almaktadır. Devlet per
soneline verilen zamlar hayat pahalılığı karşı
sında değerini yitirmekte ve Devlet personeli 
yeni sıkıntılar karşısında kalmaktadır, öğren
cinin okuma koşulları ağırlaştıkça dar gelirli 
ailesinden, değişen koşullar ölçülerinde gelen 
desteği kayboldukça huzursuzlukları artmakta 
dır. 

Sosyal sınıflar arası gelir dağılımını dar ve 
az gelişmişler lehine düzeltecek yerde aleyhle
rine bozan A. P. iktidarı devresinde Türkiye'de 
sosyal huzursuzlukların artmış olması, A. P. yö
netiminin benimsediği ve uyguladığı ekonomik 
politikanın refahı tabana yayamadığını göster
mektedir. Türkiye'de gerçekleştirmeye çalıştık
ları kalkınma, büyük merkezlerde bir zümreyi 
katmerli gelire kavuştururken dar ve değişmez 
gelirli halkımızın, köylü ve işçi çalışanlarımızın 
emek karşılıklarında hayat palhalılığı ölçüsünde 
bir gelir artışına dahi imkân vermediğinden çe
şitli çalkantılar ileri gelmektedir. Böylece fi
yatlardaki yükselmelerin haksızlıkları, haksız-
lıklardaki artmamın da mücadeleleri kızıştırdığı 
gerçeğini iktidarın biran öınce görmesi gereğini 
ifade etmek isterim. 

Tedbirler alınmadığında, ekonomik ve sosyal 
sorunları bunalım haline getirmede önemli etken
lerden birisi olan fiyat istikrarsızlığı, günümü
zün dikkatleri üzerine çeken ehemmiyetli prob
lemlerinden başlıcasıdır. 1965 yılından beri her 
yıl % 5-6-7 civarında yükselen fiyatlar 1969 yı
lında daha da hızlanmış, 1970 yılında aynı şe
kilde yükselmiye devam etmiştir. Devalüasyon 
öncesi dönemde ekonomlimizin bariz vasıfların
dan birisi olarak fiyat istikrarsızlığı herkesin 
şikâyet konusu olmaya devam etmiştir. 

İktidarın, Türk parasının değerimi % 66 dü
şüren devalüasyon karanı ile 1970 Ağustosu 
fiyatlarının bir kere daiha aşırı dalgalandınldığı 
ve yeni bir döneme girişimizin başlangıcı ol
muştur. Halen genel bir fiyat oluşması ve oluş-
turulmıası karşısında bulunmaktayız. Bugün fi
yatlardaki artışı görmek ve amlamak için ista
tistikçi olmıya lüzum kalmamıştır. Dar veyahut 
sabit gelirli herkes alış-verişe çıktığında fiyat
lardaki devamlı değişmeyi ve artışı basit bir 
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gözlemle görmek imkânına sahiptir. Vatandaş
larımız, kendi imkânlarını eriten, yaşantılarını 
»sıkıntıya sokan bu halden yaygın olarak şikayet 
etmektedirler. Fiyat yükselişlerinin nedenlerini 
iaraşitınp bulmak, tedbirlerini alıp tatibik etmek 

günümüzün başlıca ihtiyacı haline gelmiştir. Fi
yatların yükselmesi ve dolayısiyla hayat pahalı
lığının artması konusunda gerçekleri halkın gö
zünden gizlemek ve dikkatleri dağıtmak yerine, 
dürüst bir politikamın asgari icabı olarak ger
çekleri ve nedenleri apaçık halkımızın gezleri 
önüne sermekte tedbirleri doğru almak yönün
den, fayda görmekteyiz. 

(Değerli arkadaşlarım, halkın huzurunu sağlı-
yan unsurlardan başlıcası ailesinin ihtiyaçlarımı 
kendi geliri ile karşılıyaibilmek yeterliğidir. Aile 
reisi, ailenin ihtiyaçlarını kendi geliri ile medeni 
ölçüler içerisinde karşılayamaz hale geldiğinde, 
aile içerisinde başlıyan huzursuzluk ve bunalım 
cemiyeti1! bünyesini de yavaş yavaş sarsmiakta-
dır. Gelişine halinde bir memleketin çeşitli prob
lemlerime ilâveten bir de fiyatlar dengesinin 
halkın zararına her gün bozulmaya devam et
mesi ahlâk kanunlarında fedakârlıklara ve tâ
vizlere zorlanma durumunu hâsıl ederek tahri
bata sebelbolmaktadır. Cemiyetin bünyesini ha
yat pahalılığı her geçen gün biraz daha tahribet-
mek gibi bir sonuç vermektedir. Dolayısiyle 
bu problem, halk oyunda diğer bütün problem
lerden, önemi bulunmakta, bu bakımdan ko
nunun ehemmiyeti bir kat daha artmış bulun
maktadır. 

Parlâmento olarak, iktidar ve muhalef öt ola
rak halkımızı sıkıntılardan, haksızlıklardan ko
rumanın esas görevimiz olduğu gerçeği muva
cehesinde daha fazla sıkıntıya ve haksızlığa 
mâruz bırakmamak için ayrıca halk nazarında 
[Devlet varlığı ve itibariyle paralel anlamda de
ğerlendirilen fiyat istikrarının korunması konu
suna ilâvebem. dengeli ve hızlı kalkınmadaki 
etkisini de göz önünde tutarak Yüce Meclisin 
önemle ve süratle eğilmesini lüzumlu bulmak
tayım. 

Değeri arkadaşlarım, Türk parasının ha
yat pahalılığı karşısındaki durumunu ele alır-
ısak paramızın satmalına gücünün 1960 fiyatla
rı 100 kabul edildiği takdirde 1969 da aşağı -
yukarı % 35 nin kaybolduğu görülmekte idi. 
1963 yılında aylık bin İ ra gelri olan vatan

daşın 1969 yık geliri 1 400 lira oldu ise veya 
1970 Aralık ayında Ankara'da aylık gelri 1 600 
lira oldu ise ancak 1963 seviyesinde bir refa
hını koruyabilmiş demektir. Diğer bir ifade 
ile gelirlerini bu ölçüde artırabilen vatandaşla
rımız 1963 seviyesindeki refahlarını koruyabil
miş demektir. Gelirlerini bu ölçüde artıramı-
yanlar ise 1963 yılındakinden daha geride bir 
refah seviyesine inmişlerdir. 1971 yılının 
içinde bulunduğumuz ayında ise durum daha 
da bozulmuştur. Yeni zam furyası sonunda 
ancak 1 800 liralık bir aylık gelir 1963 yılında
ki bin liralık bir gelirin sağladığı refahı sağ
layabilecek hale gelmiştir. 

Değerli arkadaşlarımı hayat pahalılığı 
(karşısında şikâyet, önce en yoksullardan, dar 
ve değişmez gelrllerden başlayarak kademe 
kademe güçlü tabakalara doğru sirayet eder. 
Bugün toplumumuzun her kademesinde hayat 
pahalılığından şikâyet çoğalmıştır. Hayat pa
halılığını hissetmiyen, hayat pahalılığı «yok» 
diyebilen bahtiyarların sayısı gittikçe azalmak
tadır. Gelirlerindeki artış, fiyatlardaki artıştan 
daha fazla olanlar için bayat pahalılığı hisse-
dilmiyebilr. Bugünkü düzende kolay ve bol 
kazananlar, hayat pahalılığı arttıkça gelirlerin
de katmerli artış imkânı elde edenler yönün
den hayat pahalılanması zararlı görünmiyebi-
lir. Fakat unutulmamalıdır ki, hayat pahalılı
ğından bahsederken bunu problem olaralk ka
bul etmiyenler, «pahalı ama alabilyoruz» di
yenler milletimiz içerisinde sadece mutlu bir 
azınlık hainde kalmışlardır. 

Memleketimizde gelirler ve giderler ara
sındaki denge halkımızın çoğunluğu aleyhine 
ehemmiyeti ölçüde bozulmuştur. Halkımızın 
her kademesinde yaptığımız tetkikler bunu or
taya çıkarmaktadır. İstatistik! gerçekler, her 
yeni yılda bir önceki yıla oranla fiyatların 
daha da yükseldiğini, buna ters oranda ta
bandaki halikın refahının da azaldığını göster
mektedir. Bu nedenle; halkımızın büyük ço
ğunluğunun giderlerindeki artışı gelirlerinde
ki artışla karşılamaları mümkün olmadığı için 
gerekli tedbirler süratle alınmazsa bunalımın 
artması, hoşnutsuzluğun daha da çoğalması 
(kaçınılmaz olacaktır. 

Sayın Maliye Bakanı, bundan bir yıl kadar 
evvel yaptığı bir konuşmasında, «Az gelişmiş 

— 197 — 



M. Meclisi B : 69 11 . 3 . 1971 O : 1 

ülkelerde fiyat (artışlarının yüzde 6 seviyesin
deki yükselmesinin normal olduğu» mealinde 
bir ifadede bulunmuşlardı. Yüzde 6 lık artış
lar 4, 5 yılda toplam yüzde 30 u bulduğun
da bütün sosyal tabakaların gelirlerinde bu 
oranda bir artışı ısağlıyamıadığımız gerçeği kar
şısında, geliri hiç artmıyanlarla bu selin altın
da (kalanlar kademe kademe ehemmiyetli bir 
pahalılığın bunalımı içerisinde kalırlıaır. 

Sayın Bakan, 1970 bütçe takdiminde; daha 
sonra da Personel Kanununun takdimi müna
sebetiyle Bütçe Komisyonunda liradettıikleri 
nutukta, «sayısı 800 bine yaklaşmakta olan 
bir memur ve hizmetli kütlesinin menfaatini 
direkt olarak etkiliyen ve kamu oyunun ya
kından ilgilendiği bir konu olan personel reji
mi meselesi hakkında bizim temel görüşümüz, 
bunun sadece bir ücret meseleısii olmadığı mer
kezindedir.» buyurmuşlardı. 

Esasında doğru olan bu görüş, hayat pa
halılığının her yıl yüzde 6 seviyesinde arttığı 
bir memlekette memur ve hizmetlilerin bir kıs
mına uzun yıllar yüzde 10 avans verirsek, bir 
kısmıma uzun yıllar onu da vermezseniz tabia-
tiyle memur ve hizmetlilerin gözünde Personel 
Kanunu sadece bir ücret artırımı olaratk gözük
meye başlar. Bugün Personel Kanununun uy
gulamasının reform yönü yine düşünülmemek
te, herkes eline geçenle hayatın artan pahalılı
ğı karşısında mukayese yapmak durumunda 
kalmaktadır. 

Çok değerli arkadaşlarım; 
Geçen sene Personel Kanunu çıktığı za

man Türkiye'de hayat pahalılığı, Ankara'da 
geçinme endeksleri, yahut ortalama toplam fi
yatlar 140 civarında idi. Bu sene geçinme 
endeksleri 160 civarını bulmuştur, hattâ geç
miştir. Öyleyse, geçen sene katsayı olarak 7 
sayısını vermiştik, 140 da 27 de bir yaparsa 
bu sene katsayının ancak 8 olması, geçen sene-
Iki seviyede bir geliri bu sene korumak imkâ
nı verecek demektir ki, katsayıyı 8 vermedi
ğimize göre, bir yıl evveline nazaran Türk me
muru, Türk personeli geçen seneki yaşantısın
dan 7 de 1 daha geriye gitmiş demektir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Ticaret Bakanlığı Konjonktür Dairesince 

1963 yılını 100 kabul edilerek, 95 madde üze
rinde yapılan toptan eşya endekslerinin tetki
kini yaparsak, genel endeks: 

1965 te 109,4 M, bunun bir yıl evveline gö
re artışı yüzde 8,1 olmaktadır, 1966 yılında ge
nel endeks 114,7 yi bulmuştur ki, bunun bir se
ne evveline göre artışı yüzde 4,9 dur. 1967 de 
endeks 114,7 den 123,4 e çıkmıştır, artış bir yıl 
evveline nazaran yüzde 7,6 dır, 1968 de endeks 
129,1 olmuştur ki, geçen bir yıl evveline naza
ran artışı yüzde 4,6 olmuştur. 1969 yılında 
136,9, 1970 yılında ise 141,8 olan ortalama fi
yatlar 1970 Aralık'ında 150,3 ü bulmuştur. 

Gıda maddelerinde, aşağı - yukarı, aynı se
viyede bir artış devam etmiştir. Sanayi ham
maddelerinde yine aynı şekilde bir artış devam 
etmiştir. 1963 yılı 100 olduğuna göre, 1970 Ara
lığında sanayi hammaddelerindeki ortalama 
miktar 155,5 puanı bulmuştur. 

Çok değerli arkadaşlarım; 
Görüyorsunuz ki, Türkiye'de her yıl yüzde 

5, 6, 7 seviyesinde bir fiyat artışı devamlı ola
rak ortaya çıkmakta ve ağırlığını göstermekte
dir. 

Dünyada toptan eşya fiyatları, 1963 senesi 
100 kabul edildiği zaman, Amerika Birleşik 
Devletlerinde 1969 yılında 110, Almanya'da 101, 
Fransa^da 124, italya'da 114, Hollanda'da 121, 
Belçika'da 1133, Türkiye'de ise 1969 yılında 
136,9 olmuştu. Demek ki, Dünyadaki birçok 
devletlere nazaran Türkiye'deki hayat pahalı
lığı artışı onlardan çok daha hızlı olagelmiş
tir. 

Konjonktür Dairesinin, 1963 senesi fiyatla
rını 100 kabul edersek, yaptığı geçinme en
dekslerine göre, 1965 yılı ortalaması Ankara'da 
108,8, İstanbul'da 105,4 idi. 1966 yılında 114,6 
Ankara, İstanbul gene 114,6 dır, aşağı - yuka
rı Ankara ve İstanbul denk gitmişlerdir. 1970 
Ağustosunda Ankara'da 148,8 ki, bunun bir yıl 
evveline nazaran artışı yüzde 12, İstanbul'da 
144,8 ve bunun da bir yıl evveline nazaran ar
tışı yüzde 4,5 idi. 

Değerli arkadaşlarım, 1970 yılı Aralıkmda 
Ankara'da 160.8 olan hayat pahalılığı endeksi 
İstanbul'da 163,7 yi bulmuştur. Demek M, 1963 
yılma nazaran 163 olan puan büyük bir hayat 
pahalılığını Türk halkının sırtına yüklemiştir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Dünyada ise tüketim malları fiyatları orta

laması, 1963 yılı 100 kabul edildiği zaman tet
kik edilirse, Amerika Birleşik Devletlerinde 
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1969 yalında 118, Almanya'da 116, Fransa'da 
122, Hollanda'da 131, İngiltere'de 125, İtalya'
da 122, Kanada'da 120, Türkiye'de Aralık 1969 
<da 13$T iken 1970 Aralığında 160,8 i bulmuş-
Haıc. 

Toptan mallarda tüketim malları fiyatların
da Dünya milletleri arasında en hızlı artış sa
hibi olduğumuz, istatistik rakamlarının dilin
de açıkça görülmektedir. 

Sırası gelmişken belirtelim, ki, Ticaret Ba
kanlığı Konjonktür Dairesinin 30 sene evvelki 
•ekonomik bünyenin icabına göre tertipliyerek 
yaptığı endeksler bugünkü şartlara uygun de
ğildir, dar kapsamlıdır. Bugünün ekonomik 
şartlaruaa uygun geniş kapsamlı yeni endeks 
tatbikatına süratle ihtiyaç vardır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Perakende fiyatlardaki yükselmeler, toptan 

eşya fiyatlarındaki yükselmelerin üzerinde sey
retmektedir. 1968 sonu ve 1969 da perakende 
fiyatlar ortalama yüzde 7,11; 1970 de yüzde 10, 
11,5 oranında bir artışla gerçekleşmiştir. 1967 
ve 1968 devresinde yüzde 5/6 oranında bulunan 
artışların 1969, 1970 devresinde daha hızlana
rak devam etmiş olması, Adalet Partisi iktida
rının ekonomiyi süratle enflâsyona sürükledi-
ğinih açık belirtileri olmakta idi. Nihayet Ağus
tos 1970 te devalüasyonu yapmak zorunda kal
mışlardır ki, takibettikleri enflâsyoncu politi
kanın sonucu, kendilerini bu noktaya getirmiş
tir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Fiyat artışları çoğu zaman sâri olmamakta

dır. Bir kolda başlıyan fiyat artışı kısa za
man içerisinde diğer kolları etkilemekte ve her 
sahada pahalılaşma olmaktadır. Bilhassa vası
talı vergiler yolu ile meydana getirilen fiyat 
yükselişleri daha süratli bir sirayet göstermek
tedir. Piyasaya hâkim güçler, ellerine geçen her 
lîürlü bahaneden fiyatları artırmakta rahatlık
la yararlanmaktadırlar. 

Hayat pahalılığının meydana gelmesinde 
çeşitli sebepler vardır. Bunlann her birisini 
ayrı ayrı inceliyerek memleketimize en çok et
ki yapan sebepleri tetkik etmekte fayda gör
mekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bir memleketin mal arzında azalma oldu

ğunda veya nüfus artışına ve alım gücüne mal 

arzı sağlanamadığında fiyatların yükselmesi 
görülmektedir. «Arz - talep» dengesi, arz arta
rak bozulduğunda fiyatların düştüğü, buna mu
kabil arz artmıayıp da talep unsuru arza naza
ran arttığında fiyatlar seviyesinin yükseldiği 
ekonomik bir gerçektir. Talebin sabit ölçüler
de kalarak artmadığı, buna mukabil mal arzın
da azalma olduğu ahvalde de fiyatlar gene yük
selmektedir. Bu sebeple, artan nüfusun ve ar
tan millî gelirin artma nisbetlerine uygun mal 
arzı sağlanamadığı ölçüde fiyatlarda artış ol
ması tabiîdir. Türkiye'de bu etki genel olarak 
görülmektedir, bunu çeşitli üretim dallarında 
tesbit etmek mümkündür. 

Sınai üretimin azlığı veya normal nüfus ar
tışına oranla yetersizliği halinde, sınai üretim 
memleket ihtiyacını karşılıyamadığı ahvalde, 
ilâveten nüfus da önemli oranda artıyor ise, 
hayat pahalılığı sınai mallardan başlayıp diğer 
sahaları etkiliyerek artmaya başlıyor. Memleke
timizde hayat pahalılığında bu hususun etkisi 
oldukça önemli olarak görülmektedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Zirai üretimin artmaması veya aksine azal

ması veya nüfus artışı oranından daha az oran
da artması halinde de zirai ürünlerde pahalılık 
başlamakta memleketimizde yıllık nüfus artı
şının yüzde 3 olduğu göz önüne alınırsa, tarım
sal üretimin artışının da en az bu oranda ol
ması halinde belki tarımsal fiyatlarda bir artış 
olmıyabilir. Ama, Türkiye'de son yıllarda bil
hassa tarımsal artış, normal nüfus artışının da 
gerisinde kaldığı için tarımsal ürünlerde bü
yük bir çöküntü başlamış olması da fiyat artış
larına sebebolmaktadır. Sulama, gübreleme, 
ilaçlama, iyi tohum gibi verim artırıcı hususlar
daki kifayetsizlik ürün çeşitleri arasında bil
hassa bu bapta üretimin ihtiyacımızın gerisinde 
kalmasına sebebolmakta, hububat darlığı doğ
makta, üretim aylarından sonra hububat aracı
larının fiyatları yükseltmelerine meydan ver
mektedir. 

®on yıllarda iyi hava şartları olmadığından, 
tarımda yüzde 1 civarında gerçekleşen verim 
artışı, yüzde 3 olan nüfus artışının çok gerisin
de kalmıştır. Gıda maddeleri üretiminde, kal
kınma hızına, talep seviyesine, sınai gelişmenin 
doğurduğu beslenme koşullarına uygun artışın 
sağlanamayışı nedeni ile, bilhassa hayvansal 
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gıda maddelerinden et, süt, yumurta fiyatların
da da devamlı yükselmeler olmakta ve buna 
bağlı olarak da pahalılık çoğalmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Yavuzkan, yazılı olarak 
beyanatınızı yaptığınız cihetle, görüşmeniz da
ha devam edecek tahmin ediyorum. 

NADİR YAVUZKAN (Devamla) — Biraz 
daha devam edecek efendim. 

BAŞKAN — Sayın Yavuzkan'un görüşme 
süresinin devamı hususunu oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Sayın Yavuzkan, konuşmanız 20 dakikayı 
geçtiği için Genel Kurulun tasviplerine sun
muş bulunuyorum efendim. Buyurunuz. 

NADtR YAVUZKAN (Devamla) — 1963 
yılı 100 kabul edildiğine göre, Ankara'da et fi
yatları Ekim 1969 da 193,4 idi, 1970 Aralığın
da ise 238,5 olmuştur arkadaşlarım. Demek ki, 
1963 senesine nazaran yüzde 100 den fazla bir 
artış et fiyatlarında görülmüştür. 

1963 yılı 100 kabul edildiğine göre, süt ve 
mamulleri 1969 ortalaması Ankara'da 143,1 
iken, 1970 Aralığında 160,8 olmuştur M, bu da, 
süt mamullerindeM fiyat artışının bariz örne
ğidir. 

Ayrıca, hayvan mahsullerine dayalı mallar
da da fiyat artışları olmuştur, örneğin: Ayak
kabıda 1963 yılı 100 kaibu ledildiğine göre 1969 
da ortalama fiyat 131 iken, 1970 Ekiminde 194, 
1970 Aralığında ise 200 olmuştur. Demek ki, 
hayvan mahsullerine dayalı çeşitli ihtiyaç mad
delerinde fiyat artışları çok süratle artmıştır. 

Yaş sebze ve yemişlerde üretici ile tüketici 
arasında yer almış kabzımal ve komisyoncula
rın anormal kazanç sağlamak üzere yaptıkları 
faaliyetler yaş sebze ve yemiş fiyatlarını çok 
yükseltmiştir, üretici bu fiyatlardan istifade 
etmez iken tüketiciler meydana çıkan yüksek 
fiyatlarla sehze ve yemiş alabilmek imkanını 
ancak bulabildiklerinden bu fiyatların artma
sından büyük bunalım görmüşlerdir. 

ithalâtta azalma veya ithalâtın umumiyet
le memleket ihtiyaçlarının gerisinde kalması 
yüzünden ithal mallarında meydana gelen fiyat 
yükselmeleri de memleketimiz için bahis konu
sudur. 

Kota usulü ithalâtta bölük pürçük, küçük 
miktarlarla yapılan tahditler, spekülatif gay-
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retlere sebeîbolmakta, tahsis hadleri kâr verile
rek toplanmak suretiyle masraflar ve maliyet
ler yükseltilmekte, ithalât yapıldıktan sonra 
tahsis toplarken verilen kârlar malllaırm mali
yetine bindirilmekte ve en sonunda da bu 
ödemeler halkın sırtından çıkarılmaktadır. 

Tüketim maddesi olarak ithalât ile ham
madde olarak ithalâtta yetersizlik geniş ölçüde 
şikâyet konusudur. Hammadde ithalâtı bilhas
sa 1969 ve 1970 yılı başlarında yetersiz oldu
ğu için, faaliyetini azaltan sanayi kollarını vak
tinde sık sık görmüş idik. Bu müesseseler, elde 
etikleri hammaddeyi işleyip mamul haline geti
rirken, faaliyetlerini azalttıkları ve hattâ dur
durdukları devrelerdeki sabit masraflarını ma
mullerinin maliyetinde hesabetmekte, dolayı-
siyle fiyat yükselmeleri olmaktadır. Zaten re
kabet şartları doğmadığı için, bir de bu malla
rın çok el değiştirerek müşteriye intikal etme
si sebebiyle lüzumsuz aracıların kârlariyle fi
yatlar bir kere daha yükselmekte, işte bu hal, 
düzen bozukluğunun en tipik misali olmakta
dır, bu bozukluğun sıkıntısını da Türk halkı 
çekmektedir. 

Memleketimizde hammaddesi ithalâta dayalı 
sanayi kollarında fiyat yükselmesinin bir diğer 
nedeni de hammadde ithalâtında çok kere lü
zumsuz ithalât aracısının yer almasıdır. Bir kı
sım ithalâtçılar spekülatör faaliyette buluna
rak veya bulunanlara hammaddeyi devrederek 
tufeyli aracılara hammadde üzerinden tatlı kâr 
elde etme olanağı sağlamak suretiyle, hammiad-
denin işleneceği sanayi dalma değerinin çok 
üzerinde fiyatlarla varmasına, mamulün yük
sek fiyatla piyasaya çıkmasına sebebolmakta, 
bunun da sıkmtılsmı mamulleri almak mecburi
yetinde olan vatandaşlarımız çekmektedirler. 
Bu halde düzen bozukluğunun bariz örnekle
rindendir. 

Sanayiimizin sermaye ve kredi yetersizlikle
rinden doğan sıkıntıları olduğu gibi, lüzumsuz 
aracılara yaşama imkânı veren, yukarda misa
lini verdiğimiz, bozuk mevzuat düzenimizden 
doğan sıkıntıları da vardır. 

Sermaye piyasasının kurulmamış olması, 
ayrıca mevcut kredi düzenimiizle sanayiin uzun 
vadeli yeterli kredilerle desteklenmeyişi gibi 
durumlar, tefeciye olan ihtiyacı zorlamakta, 
yapılan zaruri faiz ödemelerinin mamullere ak-
settirilmesi sonucunda ise yükselen fiyatları 
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Türk vatandaşı çekmek durulmunda kalmak
tadır. 

İhtiyacımızın yeterince gelişememesi, itha
lât için gerekli dövizin normal yollardan sağ
lanamayışına sebebolmakta, ithalât için gerek-
fii «Aovizin borçlanarak dışandan bulunması za
rureti doğmakta, borçlanmak suretiyle elde 
(edilen dövizlere ödenen faizler döviz maliyeti-
:ni yükseltmekte, dolayh olarak mamul maliye
tine intikal etmekte, bu da fiyatları bir ölçüde 
yükseltmektedir. Borç alınan dövizin, borç al
dığımız ülkeler tarafından serbest kullanılışına 
müsaade edilmeyip, belli yerden belirli mal mu
bayaası şartiyle verildiğinde rekabete dayan-
ımyan afişe fiyatlarla mecburi mubayaa nede
niyle hammadde fiyatları yükselmekte, dolayı
siyle bu hammaddeden yapılan mamul malların 
fiyatlan da yüksek olmaktadır. 

Dış ticarette serbest dövizle alış - veriş ya
pamadığımız sürece daima memleketimiz zarar
lı olmakta, bilhassa zirai mallar ihraceder du
nunda oluşumuz bizi ayrıca zor durumda bı
rakarak, sattığımızı ucuz, aldığımızı pahalı ha
le sokmakta ve bu da hayatın pahalanmasına 
etki yapmaktadır. 

Çok değerli arkadaşlarım, dünyada dış ti
caret meseleleri tetkik edildiği zaman görüle
cektir M, ileri milletlerin sattıkları mamul 
maddeler devamlı fiyat artışlarına uğrarken, 
az gelişmiş ülkelerin veya gelişmekte olan ülke
lerin sattıkları zirai mallar ve hammaddeler 
aynı ölçüde fiyat yükselmesine kavuşamamak-
ta, dolayısiyle az gelişmiş ülkeler aleyhine bir 
hayat pahalılığı ve bir zarar doğmaktadır. 

Son yıllarda dış ticaretimizin bir ölçüde an
laşmalı memleketlere kaydırılmak durumunda 
kalışı da rekalbetsiz ithal mallan girmesine, 
«dolayısiyle fiyatlarda bir yükselmeye seibebol-
maktadır. Çünkü, sosyalist veya komünist mem
leketlerden yaptığımız ithalâtta, o memleketle
rin rekabet şartlan olmadığı için, onların afişe 
îdyatlariyle almak gibi bir durum meydana çık
makta ve Türk halkı o memleketlerden alınan 
mallara daha yüksek fiyat ödemek gibi bir 
durumla karşılaşmaktadır. İlâveten reexporta 
uğnyan, dolayısiyle serbest piyasada karşımıza 
çıkanlan ihraç mallanınız da Türkiye'nin ken
di ihracatında yeni sıkıntılara sebebolmakta-
dır. 

Montaj sanayiinin doğurduğu fiyat artışı 
da memleketimizin mühim problemlerinden bi
risidir. Mamul ithal edildiğinde rekabet şartla-
n sebebiyle daha ucuza ithal edilen mallar 
memleketimizde montaj suretiyle imale başla
nınca parçaların rtihalinde rekabet kalmadığı 
için fiyat yüksekliği başlamakta, buna memle
ketimize has yüksek kârlar ilâve edildiğinde 
montaj mahsulü mallar mamul ithaline naza
ran çok daha yüksek fiyatlarla piyasaya sürül
mektedir, dolayısiyle montaj sanayiinin yükü
nü halkımız çekmektedir. 

Montaj sanayünden millî sanayie geçiş dö
nemi içerisinde bu külfet bir ölçüde hoş görül
se bile, yabancı sermaye elindeki veya yaban
cılarla işbirliği ile kurulan montaj sanayilerin
de dışa bağlılık devresinin uzatılarak bunun 
için de mamuldeki yerli hammadde miktarının 
artması temposunu yavaş tutarak millî ekono
miye ve halkımıza yük olma süresi uzatılmak
ta, bir diğer ifade ile memleketimizin sömürül-
me süresi uzatılmaya çalışılmaktadır. Burada
ki fiyat yüksekliği de herkesin gördüğü veya 
mukayesesiyle bulabildiği gerçeklerdendir. Çok 
ıbasit misallerle bunu ortaya koymak mümkün
dür. Montajdan evvelki devrede gelen bir 
Austin kamyonla bugün Türkiye'de monte edi
len bir Austin kamyonun fiyatı mukayese edil
diği zaman aşağı - yukan İM misli fiyatın mon
taj sanayi mamulü olarak Türkiye'de meydana 
çıktığı görülmektedir. 

Tüketici talebinin artması sebebiyle üreti
min tüketime yetmemesinden arz - talep den
gesinde tüketici talebine bağlı fiyat artışlan 
kronik durumdaki şikâyet konulanınızdan bi
risidir. Millî gelirde Plân hedefi olan yıllık yüz
de 7 civarındaki artışın zirai gelirden sağlanan 
kısmı son yıllarda yüzde 1 civarında olmakta, 
dolayısiyle köylümüze bağlı bir talep artışı ol
mamaktadır. Fakat, diğer gelir dilimlerinde 
sanayide, ticarette, ulaştırmada, inşaatta yıl
lık gelir artışı yüzde 10 un üzerinde oluşmak
tadır, dolayısiyle bu gelir dilimlerini paylaşan
ların lüks mallara talebi artmakta, bu malla
rın fiyatlan yükselmektedir. 

iSayın Başıbakanın 16 ncı basın toplantısın
daki beyanlarında ifade buyurdukta, «15 Ka-
sim 1969 tahminlerine göre gayrisâfi millî hâ
sıla 129,7 milyar liraya yükselmiş, toplam ta-
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lep seviyesinde yüzde 13 oranında bir artış 
meydana gelmiştir» şeklindeki sözleriyle, 3 ncü 
Demirel Hükümeti programımın müzakeresi ve
silesiyle verdikleri tarım sektörü kalkınma hız
ları artışını gösteren rakamlardaM 1967 de yüz
de 0,9, 1968 de yüzde 1,9, 1969 da yüzde 1, 
1970 te yüzde nakıs 2 nisbetleri, yüzde 13 ta
lep artışının tarım dışındaki sektörlerde oldu
ğunu göstermektedir. Bu nakıs 2 rakamını bu 
ıseneki resmî istatistiklerden aldım. 

Değerli arkadaşlarım görüyorsunuz ki, Tür
kiye'de tarımda artış yüzde 1 civarında veya 
altında yürürken toplam talep yüzde 13 civa
rında artıyorsa, bu toplam talepteki artış köy
lünün yaptığı bir talepten dolayı değil, bir 
avuç zümrenin yüksek gelirleriyle elde ettik
leri sonuçlarla Türkiye piyasasında yarattıkla
rı bir yüksek talep artışından doğmaktadır. 
Böylece, tarım dışı sektörlerde meydana gelen 
talep artışının doğurduğu fiyat yükselmeleri, 
dolaylı olarak, gelir artışına kavuşmıyan tanm 
sektörü mensuplarını da sıkıntıya sokmakta
dır. 

Toplam para arznıdaki dengesiz artışın do
ğurduğu enflâsyonist fiyat yükselişlerindeki et
kisi ehemmiyetli bir haldedir. Bilhassa stok 
yapmaya yarıyan spekülatif krediler arzın aza
lıp mal sıkıntısına imkân verdiği, aksine tüke
timi kamçılıyan krediler ise talebi artırdığı için 
fiyatların yükselmesine sebebolmaktadır. Tür
kiye'de kredi politikasındaki bu sıkıntı da Türk 
halkının çektiği ıstırapların bir kısmını meyda
na getirmektedir. Yüksek seviyedeki kredileri 
elde eden büyük gelir sahibi toptancı ve büyük 
aracılar bu malları stok etme imkânına kavuş
tukça, bu malların fiyatlarındaki artmalar, 
Türkiye'de, halkın sırtından haksız kazançların 
bir zümrenin cebine girmesine imkân vermek
tedir. Bu bakımdan kredi politikasında spekü
latif gayelere imkân verecek tatbikata biran ev
vel son vermek lâzımgelmektedir. 

Para miktarındaki artış hızı üretim artış hı
zını aştığı zaman enflâsyonist baskı başlamakta, 
böylece para değerinin düşmesi sonucu doğmak
tadır. Memleketimizde son yıllardaki para ve 
kredi politikası, ifade ettiğimiz etkileri yapmış, 
fiyatların yükselmesi sonucunu tevlidetmiştir. 
Memleketimizdeki kredi dağılımında, üretici 
sektörlerden çok diğer sektörlerin arslan paymı 

almaları, ticari kredilerdeki artışın mal arzm-
daki artıştan daha hızlı oluşu, fiyatlar dengesi
nin ve istikrarın tüketiciler zararına bozulması
na sebebolmaktadır. 

Yüksek banka faizlerinin maliyetlerde mey
dana getirdiği yükselmeler de bir ölçüde fiyat
lara etki yapmaktadır. Memleketimizde para
nın bankada saklanması alışkanlığını geliştir
mek için bankaların tertibettiği ikramiye ve sair 
masraflar bankalarda para maliyetini artırmak
ta, dolayısiyle kredilerdeki faiz hadleri yüksel
mektedir. İlgililerin para maliyetini düşürecek 
tedbirler almasını, bu sebeple meydana gelen 
pahalılığı önlemek için faydalı görmekteyiz. 

Bütçe gelirlerini çoğaltmak için artırılan 
Vasıtalı Vergiler ve yapılan diğer zamların do
ğurduğu fiyat artışı da sirayet suretiyle piya
sada bütün malların fiyatlarını yükseltmekte
dir. 1970 yılında çıkardığımız finansman kanun
ları ile kabul edilen çeşitli vergilerin, Türkiye'
de çeşitli şekilde hayat pahalılığını bir ölçüde 
daha artırdığı bir gerçektir. Tekel zamları, pet
rol zamları, kömür zamları, elektrik zamları, çi
mento zamları ve Sümerbankın yaptığı yeni 
zamlar, Gider Vergilerinin imalatta alman İs
tihsal Vergilerinin defaatle artırılmış olmanı fi
yatların yükselmesinde çok etkili olmuştur. Bu 
suretle artan Vasıtalı Vergiler, gelirlerini art"-
ramıyan sosyal tabakalarda büyük bir bunalıma 
sebebolmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, 
İktidarın vergi reformu ani .ayını Anayasada

ki vergi direktifine uydurulup herkesin geliri 
ölçüsünde Devlet giderlerine katılmasına imkân 
verecek bir tatbikat sağlanamazsa, geniş halk 
tabakaları Anayasanın anlayışına ters düşen bu
günkü uygulamadan zarar görmeye devam ede
ceklerdir. 

iktidarın vergi reformu uygulaması yalnız 
bütçe gelirlerini artırmak şeklinde oldukça, ver
gileme dışında kalan gelirleri, sosyal adalet an
layışına sığmıyan gelirleri bulmak üzere ted
birler almadıkça, Vasıtalı Vergiler nisbetini bü
tün bu vergiler içerisinde azaltmak mümkün 
olamıyacak, bu da halkın bir zümre lehine re
fahından fedakârlık etmesi sonucunu doğura
caktır. Son yıllarda bu hal bariz bir şekilde or
taya çıkmıştır. Devletin artan yatırım ve ca
ri giderlerini karşılamak üzere Vasıtalı Vergi-
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leri artırmasiyle, halkımızın vergi gücü olmıyan 
kesiminin refahından fedakârlık yapmaya zor
lanması tasvibedilecek hal tarzı değildir. Sos
yal adaleti menfi yönde etkiliyen bu politika, 
düzen bozukluğunun tipik örneklerinden birisi
dir. 1966 ve 1969 yıllarında yüzde 10 - 13 ara
sında olan cari masraf artışları 1971 de yüzde 
33 ü bulmuştur. Bu hal, pahalı yönetime gir
diğimizi, israf sınırını aştığımızı göstermekte
dir. Bunun sıkıntısını halkımız çekmektedir. 
Cari masrafların ve kalkınmanın yükü, fiyat 
yükselmelerine karşı kendilerini koruma gücü 
ellerinde olmıyan halkımıza yüklenmemelidir. 

ithalâttan alman Damga Resminin son bir
kaç yıl içinde yüzde 5 ten yüzde 25 e çıkmasiy-
le, ithal mallarında fiyatlar, imalâttan tüketi
ciye intikal edinceye kadar lüzumsuz aracıların 
ilâve artan kârlariyle birlikte önemli nisbette 
yükselmiştir. Devalüasyon kararı ile birlikte 
yüzde 25 in yüzde 10 a indirilmesi, Nasrettin 
Hoca'mn meşhur hikâyesinde olduğu gibi evi 
dar gelen köylüye, «Mandayı içeri al, keçiyi çı
kar.» demesine benzer bir etki yapmıştır. 

Oto yedek parçalarında, traktör yedek par
çalarında ve sair ithal mallarında meydana ge
len aşırı pahalılık, 1970 ten önce artan Damga 
Resmi ile birlikte, bu artırmaların gölgesinde 
gelişme vasatı bulan haksız kazanç hırslarından 
doğmuş bulunmaktadır. 1970 Ağustos kararları 
ise bu dalda bir haksız kazanç furyası daha do
ğurmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, 
Her gün oto sahiplerinden, şoförlerden din

lediğinim yode!: parça pahalılıkları büyük ölçü
de artmakta ve şoför vatandaşlarımızın bu yön
den çektikleri sıkıntılar artık tahammül edilmez 
bir hale gelmiş bulunmaktadır. 

Çok değerli milletvekilleri, ilâç zamları ilâç 
piyasasında halkın alım gücünü çok aşan bir 
mertebeye varmıştır. Devlet, halkın ilâç alma 
imkânlarını artırıcı gayede ve görevde olmak 
gerekirken, ilâç fiyatlarını birden bire yüzde 
100 e kadar varan ölçülerde artırmış olması hal
kın alım gücünü aştığı için büyük sıkıntılar ve 
bunalımlar doğuracak nitelik almıştır. İlâç için 
daha düşük bir döviz maliyeti düşünülebilirdi. 
Eğer, ilâç için böyle daha düşük bir döviz mali
yeti düşünülemiyorsa, hiç olmazsa ilâç hammad
delerinde Gümrük Vergileri ve diğer masrafla-
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ra yer vermemek suretiyle Türk halkının ilâcı
na daha ucuz bir fiyat sağlamak imkânı buluna
bilirdi. Ama Hükümet bu yolda bir gayreti 
göstermemiştir. Bu gayreti göstermediği için, 
ilâçlarda meydana gelen aşırı fiyat artışlarını 
şimdi nasıl düşürebilirim diye çare aramakta
dır. Kendilerine tavsiye ediyoruz; ilâç maliyet
lerinde yalnız propaganda masrafları yüzde 25 i 
bulmaktadır. Yüzde 25 i bulan ilâç propagan
da masraflarını düşürmek ve kısmak imkânı 
vardır. İlâç ambalajları çek lüks şekilde yapıl
maktadır. Krone kâğıtlarla ilâç ambalajına Tür
kiye'de ihtiyaç yoktur. Türkiye'de daha sade, 
daha basit ilâç ambalajları yapılmak suretiyle 
ilâç maliyetinde düşüklük sağlanabilir. 

Değerli arkadaşlarım, ilâç ambalajlarında 
devamlı 20 lik ambalajlar yerine uzun tedavile
re imkân verecek 50 lik, 100 lük ambalajlara 
müsait bir davranış gösterildiği takdirde, hattâ 
hastane ambalaj lariyle satış imkânı arandığı 
takdirde Türk halkının daha ucuza ilâç alması 
mümkün olabilecektir kanaatindeyiz. 

Değerli milletvekilleri, 
Devlete yeni gelir kaynağı bulmak için artı

rılan Vasıtalı Vergiler, halkımızın güçsüz kesi
mine refahlarından fedakârlık yaptırmakta, yok
sul halk bu yüzden ihtiyaçları olan malı alamaz 
duruma düşmektedirler. Bu sebeple Gider Ver
gilerini yüzde yüz artırabilmek üzere Bakanlar 
Kuruluna yetki tanıyan Kanunun Cumhurbaş
kanınca veto edilmiş olmasına rağmen, Sayın 
Hükümet tarafından aşağı - yukarı aynı şekilde 
getirilip yeniden kanunlaştırılması ve tatbik 
edilmesi kanımızca yerinde bir davranış olma
mıştır. Kanun tatbik edildiğinde, yeni bir paha
lılık dalgası bütün malları kaplamış, dar ve de
ğişmez gelirli vatandaşlarımızın sırtına yeni kül
fetler yüklenmiştir. İktidann, ortanın sağında 
olan ekonomik politikası, üst gelir dilimlerinde 
vergi dışı kalmış gelirleri vergiliyemediği, Vası
tasız Vergiler yolundan gelir sağlamayı önplân-
da düşünmediği sürece, Vasıtalı Vergileri artı
ran her tedbir halkımızın satınalma gücünü 
azaltacak, dolayısiyle sıkıntısını artıracaktır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin sermaye ye

tersizlikleri sebebiyle teşebbüs dışı kaynaklar
dan yatırım ve işletme için borçlanmaları, dola
yısiyle bu borçlara ödedikleri faillerle artr.n 
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masraf larınin i mamul maliyetine geçmesinden | 
doğan fiyat yükselmeleri de memleketimizin 
kronik pahalılık kaynaklarından birisidir. 440 
sayılı Kanuna rağmen, İktisadi Devlet Teşek
küllerinin yeni kanunu hâlâ Meclislerden çıka
mamıştır. Dolayısiyle bu teşekküllerin, kendi
lerine yeterli sermaye güçleri sağlanmadığı için 
yüksel: faizlerle yatırım kaynakları aramak zo
runda kalmakta oldukları görülmektedir. Bu 
yatırım kaynaklarına ödedikleri faizler, kendi 
mamullerine intikal ettiği için hayat pahalılığı
nın artmasında önemli bir unsur olmaktadır. 
Kamu iktisadi Teşebbüslerinin 1968 yılı sonu 
itibariyle 96,7 milyar civarındaki varlıklarının 
49,5 milyar lirası teşebbüs dışı yabancı kaynak
lardan borç suretiyle alınmaktadır. Demek ki, 
Türkiye'de teşekküllerin büyük ölçüde borçlan
maları, Türk halkının yüksek fiyatla mal alma
sına sebebolmaktadır. 

işletmeci kurumlardaki bu durum daha da 
kötüdür. 9,1 milyar liralık öz kaynağa karşı
lık, 25,6 milyarlık dış kaynak kullanılmakta; 
bugünkü işletmecilik anlayışına göre 1/1 ol
ması gereken öz kaynak ile yabancı kaynak ora
nı, bizim teşekküllerimizde 1/2,8 olmaktadır. 
Yeteri kadar öz kaynağa sahibolmıyan işletme
ci Kamu İktisadi Teşebbüslerinin yabancı kay
naklara ödedikleri faizler ise, biraz evvel ifade 
ettiğimiz gibi mamullerde yükselmeye sebebol
maktadır. İşletmeci Kamu İktisadi Teşebbüsle
rinin sanayimizdeki yeri ile, memleketimiz piya
sasına sağladıkları mal çeşitlerinin çokluğu na
zarı itibara alınınca durumun ehemmiyeti ken
diliğinden ortaya çıkar. Kamu iktisadi Teşeb
büslerinde sermaye yetersizliğini giderecek ted
birlere süratle gidilmelidir. Geçen haftalarda 
gerçekleştirilen birkaç teşekkülümüzün sermaye 
artırımını bu yönden memnuniyetle karşılamak
tayım. 

Hayat pahalılığını doğuran önemli bir etken 
de, Devlet maliyesindeki sıkıntılardır. Bütçede 
Hazine açıklarının Merkez Bankası kaynakla
rından alman avanslarla kapatılması şeklindeki 
tatbikat enflasyonist sonuçlar doğurmaktadır. 
Sayın Maliye Bakanının 1970 yılı bütçesinin bi
rinci müzakeresi münasebetiyle verdikleri gelir 
bütçesi uygulama sonuçlarına göre, 1969 Ekim 
ayı sonu itibariyle tahsilat miktarının 14 mil
yar 675 milyon lira olmasına karşılık, harcama- i 

| 1ar 16 milyar 620 milyon lira idi. Böylece, İ9Ö9 
yılı Ekim sonu itibariyle 2 milyar lira civarın
da bir Hazine açığı, Hazine dışından sağlanan 
imkânlarla karşılanmış idi. 

Kasım 1969 sonu itibariyle harcamalar 18 
milyar 159 milyon lira olmuş, buna mukabil ge
lirler 16 milyar 693 milyon lirada kalmış idi. 
Hazine açığı 1969 yılı Ekim sonu itibariyle yine 
devam etmekte idi. 

1970 senesinde de bir ölçüde devam etmiş 
olan bu açıklar, Ekim 1970 sonu itibariyle har-
camalardaki kısıntılarla birlikte bir ölçüde dur-
durulabilmiş, gelirlerde 294 milyon liralık bir 
artışa imkân verilmiştir. 

Bu açıkların Merkez Bankası kaynaklarıyla 
karşılanmasının yarattığı enflasyonist etkiler, 
para değerini ve paranın alım gücünü düşüren 
etkenlerin başlıcalarındandır. Böylece para de
ğerinin kaybolmasiyle zuhur eden hayat pahalı
lığı halkımızın alım gücünü eritmekte, her 
gün refahlarından birazını alıp götürmek
tedir. Bu sebeple Devlet maliyesi, büt
çe hazırlıklarını yaparken gerçekçi ra
kamlarla neticeye varmalı ve bütçe açıklarının 
bu şekilde artmasına meydan verilmemeli, dolayı
siyle enflasyonist baskılardan kaçınılmak za
ruretini duymalıdır. 

Maliyenin sağlam gelirlere sahibolması sağ
lanmadığı müddetçe, paramızın değerini düşü
ren, pahalılığı artıran bu halin önlenmesine im
kân bulunamıyacaktır. 

Çeşitli belediye hizmetlerindeki fiyat artış
ları da, elektrik, su, havagazı kullanan vatan
daşlarımıza yeni külfetler getirmiştir. Ayrıca, 
imalâtında belediye hizmetlerinden yararlanan 
iş kolları, bu hizmetlerindeki pahalılanma öl
çüsünde artan maliyetleri yüzünden mamulleri
ne zam yapmışlar, bu şekilde de sirayet sure
tiyle yeni pahalılanmalar piyasayı kaplamıştır. 
Fiyatları belediye narhlarına tabi mal ve hiz
metlerde, son yıllarda ehemmiyetli oranlarda 
pahalılanmaya rastlamış bulunmaktayız. Getiril-

I miş olan Belediye Gelirleri Kanununda vatan
daşlara yüklenen yeni külfetler de Türkiye'de 
hayat pahalılığını bir kat daha artıracak bir 
tatbikata gidecektir. 

Çok değerli arkadaşlarım; 
Türkiye'deki hayat pahalılığının bu kadar 

1 devamlı yükselmesi, artması, Türk halkının bu-
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nalımlarmm başlıca sebebi olmaktadır. Fiyat 
artışından yararlanarak gelirini artırma im
kânı bulabilenlerin doğurduğu fiyat artışı da 
azımsananuyacak ehemmiyettedir. Memleketi
mizde spekülâsyonu meslek haline getirmiş 
olanlar, «Kurt dumanlı havayı sever» anlayışı 
içerisinde fiyatların her kıpırdanışım kendi gö
nüllerince değerlendirip, ellerindeki malları 
sebepsiz pahalılandırırlar. Bu eibilerin haksız 
davranışlarına müsait ortamı yaratmamak için 
malî ve ekonomik uygulamada çok dikkatli ol
mak gerekir. Kolay kazançların, haksız spekü
latif kazançların çoğalmasına bağlı hesapsız 
harcama eğiliminin artması, lüks sayılan ihti
yaç mallarında talebi artırmakta, bu mallarda 
fiyat yükselişi doğurmakta, fiyatlar dengesini 
bozmaktadır. Son yıllarda gayrimenkul fiyat
larındaki çok anormal artışlar dolayısiyle ki
ralarda husule gelen nisbetsiz yükselişler, de
mir, çimento karaborsaları, kerestelerin aşırı 
pahalılığı, nakil vasıtalarındaki anormal artış
lar, giyinı eşyalarındaki sebepsiz yükselmeler, 
bir zümrenin tatlı kârlar elde etmesine, fakat 
bu nisbette de hesapsız harcamalara imkân ver
mekte, lüks mallara talebi artırmakta, bu mal
lardaki fiyat artışları ise yavaş yavaş diğer 
mallara sirayet etmektedir. 

Arsa haline gelen tarlalar nedeniyle, ömür-
lür tasarruflar, çok yüksek fiyatlarla bu işin 
spekülatörlerinin cebine akmaktadır. Bütün 
ömrünce bir ev sahibi olmayı tahayyül eden 
emekli memurdan, tasarruflarını bir yuvaya ya
tırmak istiyen her tabakadan dar gelirli vatan
daşlarımıza kadar bu çarktan yakasını kurtar-
bilen çok azdır denilebilir. Bunu önlemek üze
re kurulan Arsa Ofisinin yeterli güce ve etken
liğe kavuşturularak vatandaşları spekülatör
lerden kurtarması sağlanmalıdır. 

Büyük şehirlerin anacaddelerinde astrono
mik fiyatlarla en güzel işyerlerini kiralamak
ta yarışan bankalarımızın hesapsız davranışla
rını emsal kabul ederek, sahiplerince yükselti
len diğer işyeri kiralarını karşılamak üzere sat
tıkları malların fiyatlarını artıran ticaret er
babı bir yeni pahalılığa vasıta olmakta, dolayı
siyle işyerlerinin anormal şekilde artan kirala
rını halkımıza yüklemektedirler. Ayrıca; iş
yerlerinde başlatılan yüksek kiralar meskenle
re de sirayet etmekte, normal gelirlerle kira 

ödemek imkânsızlaşmakta, bilhassa büyük şe
hirlerimizde kira ödiyemiyenlerin gecekondu 
yapma eğitimi hızlanmakta ve çoğalmaktadır. 
Kiraların bu şekilde tahammül edilmez bir ar
tış göstermesine tedbir bulmak zaruretine işaret 
etmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Fiyat artışlarında İktidar Partisinin ekono

mik politikasından esinlenen cesaretler de göz
den ırak tutulmamalıdır. 1969 seçimleri sonun
da Adalet Partisi iktidarının yeniden işbaşına 
gelmiş olmasıyle İstanbul piyasasında, ezcümle 
toptan fiyatlarda, ithal malları fiyatlarında se
bepsiz artışlar müşahade edilmiştir. Devalüas
yon sonunda ricalarla bir müddet geciktirilen 
yeni fiyat artışları ise^ şimdi yeniden hızlanmış 
bulunmaktadır. «Nasıl olsa hoş görülür» havası 
içerisinde, özel sektördeki fiyat artırımı yaygın
laşmaktadır. Sohbetlerde bu durum rahatlıkla 
dile getirilmektedir. Döviz darlığından meyda
na gelen transfer zorluklarıyle, kotalar gecikin
ce artan ticarî kredilerden de istifade ile stok 
yapma imkânı bulan spekülatörlerin demir, 
saç ve çelikte hâsıl ettikleri kıtlık, karaborsa 
doğurmakta; bu mallarla irtibatlı bütün işkol-
Jarı bu yüzden ya imalâtını kısmakta, ya işi ta
til etmek gibi bir sıkıntıya girmektedirler; do
layısiyle mamullerini pahalandırarak bu sıkın
tılarını karşılamaktadırlar. Bütün bu davranış
lar sonunda fiyat yükselmeleri yayılmaktadır. 
Memleketimizde, yukarıda saydığımız nedenler
den herhangi birisi yönünde meydana gelen fi
yat yükselmesi, bir daha kolay kolay eski sevi
yesine inememektedir; bir kere yükselen fiyat 
artık geriye gitmemektedir. Bu sebeple, fiyat 
yükselmesi doğuracak etkenlerin önlenmesi hu
susunda sayın Hükümetin dikkatle gayret sarf 
etmesini Cumhuriyet Halk Partisi Grupu ola
rak ifade etmek isteriz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Kendilerini pahalılıktan koruyacak tedbiri 

alma imkânı olmayan sosyal sınıfların pahalı
lıktan zarar görmesini önlemek Devletin alaca
ğı tedbirlere bağlı iken, Devlet bu tedbirleri 
almakta ihmal derecesinde gecikirse, bu sosyal 
sınıflar, Devleti yöneten iktidarın desteğiyle de 
sömürülüp ezdirilmiş olur. Her ne kadar halkın 
ezilmesi, sömürülmesi yoluyla bir kısım insan
lar zenginleşir, sermayesi büyür, girişim yapa-

— 205 — 



M. Meclisi B : 69 11 . 3 . 1971 O : 1 

cak güç -kaza&ı-, bu hal dolayısıyle iktidarın 
ekonomik politikasına uygun bir özel sektör 
destekçiliği kabul edilirse de, Cumhuriyet Halk 
Partisi bu politikaya temelden karşıdır. Bu, ba
riz bir düzen bozukluğudur. 

Değerli arkadaşlarım; 
Hayat pahalılığının etkisi her sosyal sınıfa 

ayrı ölçülerle oluşmaktadır. Bu oluşum, sosyal 
sınıfların pahalılıktan korunma tedbirlerini ken
di kendilerine alamamalarına, yani gelirlerini 
artırabilme imkânlarına sahip olup olmamala
rına bağlı olmaktadır. Fiyat artışlarına karşı 
kendilerini koruma imkân ve çareleri ellerinde 
olmayan, ancak Devletin aldığı tedbirlerle ko
runabilecek sosyal sınıflar, pahalılıktan ençok 
zarar görenleri teşkil etmektedir. Bunlar, temel 
ürünlerine Devletin taban fiyatı verdiği köylü
lerdir, ücret ve maaşlarını Devletin kanunlarla 
ayarladığı memurlardır, emekli, dul ve yetim
lerdir, ücretleri toplu sözleşmelerle tesbit edilen 
işçilerdir, gelirleri işverenin keyfine bağlı ta
rım işçileridir, bir ölçüde de küçük esnaf ve 
sanatkârlardır. Bu sosyal tabakaların hayat 
pahalılığı karşısındaki durumlarını ayrı ayrı 
incelemekte fayda görmekteyiz. 

Köylüler yönünden hayat pahalılığı, yetiş
tirdikleri ürünlerin fiyatlarının teşekkül edişine 
bağlı olarak değişik etki yapmaktadır. Hububat 
üreten küçük çiftçinin durumu en sıkışık ola
nım teşkil eder. Anadolu bozkırında 40 - 50 dö
nüm kıraç toprakla uğraşan, Ziraat Bankasın
dan aldığı 300,400 veya 500 lira ziraî krediyi 
çoktan tüketmiş, vadesinde borcunu ödemek 
için tefeciye mahkûm olan ve ürettiği az mik
tardaki hububatını, serbest piyasanın ilkbahar
da yükselen fiyatlarıyle satmak üzere beklet
me imkânına sahip olamayan, afişe veya ofis 
fiyatına tüccara veren köylünün hali perişan
dır. Çarşıdan aldığı her şeyin fiyatı artmıştır, 
fakat Devletin verdiği hububat fiyatındaki ar
tış, bu pahalılığın umumiyetle gerisinde kalmış
tır. Fiyatları tetkik ettiğimizde bu hali çok ba
riz olarak görmemiz mümkündür. 

örneğin; beyaz arpa fiyatı Konya'da 1960 
yılında 38 kuruş idi, 1965 yılında 62,6 kuruşa 
yükselmiş idi, 1969 Haziran ve Temmuz ayla
rında ise 69 kuruş idi. 

Demek ki, 1965 ilâ 1969 yılları arasında an
cak 7 kuruşluk bir fiyat yükselmesi olmuş. 
JBorsa fiyatları bunu göstermektedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
1970 yılında devalüasyon sonundaki köylü

nün buğday fiyatları da bundan pek az fark
lı olabilmiştir. 

istanbul'da, dökme arpa fiyatı; 
1960 yılında 46,9 kuruş 
1965 » 70,8 » 
1969 Haziran ayında 65 kuruş idi. 
Borsa fiyatlan, bunları göstermektedir. 
Buğday fiyatları, Konya'da; 
1960 Yılında 48,5 Kuruş 
1961 » 76 » 
1962 » 75 » 
1965 » 80 » 
1969 Temmuz ayında ki, istihsal mevsimi

dir, 85 kuruş, 1970 Temmuzunda ve 1970 Ağus
tos ayında ise 85 kuruş civarında idi arka
daşlarım. 

Demek ki, Türkiye'de hububat eken köylü
nün duruumu büyük sıkıntı içerisinde olmakta
dır. 

Eskişehirde; 
1960 Yılında 51,2 Kuruş, 

- 1961 » 77 " » 
1965 » 79 » 
1969 » 89 » 

olabilmiştir. 
istanbul'da 1960 yılında 58,3 kuruş olan buğ

day fiyatı, 
1961 yılında 86 kuruş, 
1965 » 85 » 
1969 Ağustosunda 89 kuruştur arkadaşla

rım. 
Bu rakamlar, aylık istatistik bülteni ola

rak Devlet istatistik Enstitüsünün çıkardığı 
bültenden alınmıştır. 

Bersane pirinç fiyatları; 
1960 yılında 306 kuruş 
1961 » 317 » 
1965 » 390 » 
1969 Ekim ayında 392 » 
Demek ki arkadaşlarım, köylünün malları

nın fiyatları büyük ölçüde bir artışa raslama-
mıştır, büyük bir gelir artışına imkân verme
miştir. 

Buğday unu; 74 - 76 randımanlı çuvalı; is
tanbul'da; 
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1960yılmda 
1961 » 
1965 » 
1969 » 

57,43 Lira. 
85 » 
86,44 » 
94,70 » 

57,43 
65,86 
75 
78,61 
92,74 
91,86 

Lira, 
» 
» 
» 
» 
» 

Eskişehir'de; yine 74 - 76 randımanlı un, çu
valı; 

1960 yılında 
1961 » 
1963 » 
1965 » 
1969 » 
1969 Ağustosunda 
Bakliyat; 
Mercimek, istanbul'da; 
1963 yılında 165 kuruş 
1969 » 144 » 
1969 Haziranında 164 » 
1969 Temmuzunda 177 » 

Görüyorsunuz ki, 1963 yılı fiyatlariyle mu
kayese edildiği zaman büyük bir fark görülme
mektedir. 

Nohut; Bandırmada; 
1963 yılında 145 kuruş 
1969 » 
1969 Ağustosunda 
Yağlı tohumlar; 
Ayçiçeği, Tekirdağ'da; 
1963 yılında 121 kuruş 
1965 » 
1969 Ağustosunda 
1969 Eylülünde 
Kendir, İzmir'de 
1963 yılında 
1969 Şubatında 
1969 Martında 
Pamuk çekirdeği, Adana'da; 
1963 yılında 
1969 Eylülünde 
1969 Ekiminde 
Susam, Adana'da; 
1963 yılında 
1969 Nisanında 
1969 Mayısında 
Kabuklu yerfıstığı, istanbul'da; 
1965 yılında 
1969 Ekiminde 
Üretim bölgeleri olarak nebati yağlar; 
Ayçiçeği yağı; İzmir'de; 
1963 yılında 507 kuruş 

145 
126 
141 

121 
155 
155 
152 

288 
230 
235 

70 
63 
67 

290 
280 
288 

285 
249 

kuruş 

kuruş 

kuruş 

kuruş 

1969 Eylülünde 516 » 
1969 Ekiminde 510 » 
Pamukyağı, İzmir'de; 
1963 yılında 456 kuruş 
1969 Haziranında 460 » 
1969 Temmuzunda 480 » 
5 asitli zeytinyağı, izmir'de; 
1963 yılında 634 kuruş 
1969 Şubatında 490 » 
1969 Martında 488 » 
1969 Nisanında 485 » 

Bu rakamlar göstermektedir ki; hububat fi
yatları, hayat pahalılığı artışı ölçüsünün ge
risinde kalmıştır. Dolayısiyle, hububat üreten 
köylülerimiz hayat pahalılığının ağırlığından 
bunalmışlardır. 

Buna mukabil, hububatlar, un olmak üzere 
özel sektörün elinde toplanınca, fiyatlarda ar
tış hayat pahalılığı nisbetini bulmaktadır. 

Tarım ürünlerini, ticarette ve sanayide de
ğerlendirenler elinde meydana getirilen fiyat 
yükselişlerinden köylümüz faydalanamadığı 
için, köylümüz, yaşama şartlan yönünden ağır 
sıkıntılar içinde kalmaktadır. 

Köylünün aldığı bütün mallar devalüasyon 
sonucu olarak pahalılanırken, ihraç malı tarım 
ürünlerinde doların 15 Tl. yerine, 12 Tl. kabul 
edilmesi de önemli bir haksızlık olmuştur. 

Hayat pahalılığı, sendikalı, toplu sözleşmeye 
bağlı işçiler yönünden diğer sosyal tabakalar 
ölçüsünde zararlı olmamıştır. Çünkü konjonk
türdeki artış oranınlda toplu sözleşmelerde gelir 
artışı elde etmişlerdir. Yalnız, artan gelirler 
gerçek bir refah getirememiş, yükselen fiyatlar, 
bekledikleri refahlarını silip götürmüştür. 1964 
yılında işçi yevmiyesi ortalama 19 lira iken, 
1970 yılı başında 27 lira civarındadır.^ 1969 yı
lında 144,8 olan İstanbul geçimime endeksleriyle 
mukayese edilirse, İstanbul'da çalışan işçilerin 
1964 deki refah seviyesinin gerisinde kaldıkları 
görülecektir. 

Tarımda çalışan işçiler yönünden durum, 
hiç te iç açıcı değildir; artan fiyatlar yüzünden 
tam bir bozgun içimde kalmışlardır. Refahları, 
1964 seviyesinin oldukça gerisindedir. Türki
ye'de tarım işçilerinin biran evvel sigorta im
kânlarına kavuşiturulmalatrı ve onların da toplu 
közleşme imkânlarıma kavuşturularak, sendikalı 
işçi olmalarına imkân verilerek hayat pahalılı-
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ğındam zarar görmelerine mâni olacak tatbikata 
süratle geçilmesine zaruret vardır. 

Küçük esnaf ve sanatkârlar yönünden hayat 
pahalılığının etkisi bir ölçüde hafiflemektedir. 
Estaaf, satınaMığı malın fiyat yükselmesi ora
nında elindeki mallanın fiyatlarını yükseltebil
me imkânına sahijbolduğu için, kendisini hayat 
pahalılığına karşı bir ölçüde koruyabilmektedir. 

Yalnız' küçük esnafın, ticari münasebette 
bulunduğu, ihtiyaçlarını karşıladığı, çoğunluk
la köylü, memur, işçi vatandaşlarım gelirleri 
fiyat yükselişleri ölçüslünde arıtmadığı için ciro
larında azalma olmaktadır, dolayısiyle hayat 
pahalılığının etkisini bir ölçüde Mssetmektedir-

(Sanatkârlar yönünden duruım aşağı yukarı 
esnaflar gibidir. Haımımaddedeki fiyat yükse
lişlerini imâl ettikleri malların maliyetlinde 
ihesabederelk, mamullerini hayat pahalılığı ölçü
sünde bir yükselime imkânına sahibolmaktadır. 
Sanatkârların mallarının alıcısı da umumiyetle, 
dar ve değişmez gelirli vatandaışlaomız olduğun
dan, müşterilerinin alım güçlerimde meydana 
gelen azalma oranında iş azalmasına uğramış
lar, bu sebeple hayat pahalılığından etkilenmiş
lerdir. 

Devalüasyon ile ibaşlıyan hayat pahalılığı 
ve karaborsayı esnaf ve sanatkârla yükleaniye 
çalışan iktidarın görüşüne katılmıyoruz. Esnaf 
ve sanatkârlar az sermlaye ve çok emekle çalışan, 
kurulu düzenin ezen, sömüren çarkında sıkıntı 
çeken bir sosyal tabakadır; bir orta sınıftır. 
(Bu tabakayı, partizanlığa müsait belediye kont-
rolleriyle teftiş havasında tutmak yararlı değil
dir. Güçlü zümreyi, «Esnaf ve sanatkârı kont
rol ediyoruz» perdesi arkasında gözlerden ka
çırma hareketini makûl görmemekteyiz. Türki
ye'de esas hayat pahalılığını yapan küçük esnaf 
ve sanatkâr değil, büyük toptancı, büyük itha
lâtçı ve imalatçılardır. Bu sebeple, esnaf ve sa
natkâra yaıpıllan tatbikatı haksız bulmaktayız. 

ıMemur ve hizmetliler yönündeaı bayat paha-
lılığı ise, önemli bir bunalım getirecek seviyede 
Mi. Devlet personeliniin, Personel Kanunundan 
önceki dört beş yılda ancak % 10 avans atabil
miş olması, kamu teşekküllermdeki personele 
ise bu imkânın da tanınmiaııriaJsı gerçeği Cuımjhuri-
yet Halk Partisi Grupu mazariinda Devlet itiba
rını sarsıcı telâkki edilmiştir. 

1070 başında geçinme endekslerirjieki artı
şın resmî istaltisliklerde % 40 a yaklaştığı bir 
devrede, buna karşılık % 10 avans yerilp bir 
kısmıma bumu da verınilyerek farklılıik yaratıl
mış olması, hayat pahalılığının verdiği sıkıintıya 
haksızlığın verdiği üzüntüye de personel sevi
yesinde ilâve etmiştir. 

Personel Kanununun uzun yıllar ihmal edi
lerek çıkarılmayıp, Devlet personelinin refahın
dan fedakârlık yaptırılarak hayat pahalılığı 
karşısında ezdirilm'esi psikolojik faktörlerle 
moral çöküntüsü doğurmuş, iş verimini ve Dev
let hizmetlerinde sürati düşürmüş, aynoa karak
ter za'fma zorlanma gibi zararlı bir durumun 
şartlan yaratılmıştır. 

1327 sayılı Persoel Kanunu ile Devlet perso
nelinin elde ettiği imkânlar, devalüasyon sonu 
yükselen fiyatlarla yeniden kaybolma yoluna 
girmiştir. Bu halden Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupunun endişesi geniştir ve derindir. 

Çok değerli arkadaşlarım, konuşmamın ba
şında söylemiştim; geçen sene Türkiye^de 7 kat
sayısı verildiği zaman, geçinme endeksi Anka
ra'da 140 civarında idi; bu sene 160 küsur ol
muştur. Demek ki, geçen seneye nazaran 1/7 
oranında hayat pahalılığı artmıştır, öyle ise, 
daha hemen bu sene bütçesinde endekslin 8 kat
sayı ile çarpılması gerekmekte idi. Demek ki, 
Türkiye'de bir sene içerisinde, hattâ altı ay içe
risinde katsayıyı bir derece daha artıracak bir 
hayat pahalılığına meydan verilmiştir. Ama bu 
tatbikat, personel rejimine aksetmediği için 
personel, 1960 yılının Haziranmdaki seviyesin
den 1/7 daha az bir kazanç seviyesiyle karşı 
karşıya bırakılmış demektir. 

Muhterem milletvekilleri; 
Emekli, dul ve yetimler yönünden hayat pa

halılığı daha çok hissedilmiştir. 1963 yılında 
tüm emeklilere ödenen paranın, emekli sayısına 
bölünmesiyle bulunan aylık gelir ortalaması 661 
lira idi. 1968 yılında aynı ortalama, 704,88 lira 
olmuştur. Böylece 1963 - 1968 arasında emekli
lerde beş yıllık tüm gelir artışı, ortalama % 6,6 
olmuştur. Halbuki Ticaret Bakanlığı Konjonk
tür Dairesinin hesapladığı endekslere göre, 
1963 -1968 senesi sonu itibariyle toptan eşya fi
yatlarında % 29 artış olduğu anlaşılmaktadır. 

'Bu fiyat artışlarını karşılıyabilecek ölçüde 
gelir olabilmesi için, H968 yılı için ortalama ola-
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Tak emekli, dul ve yetim maaşının 853 lira ol
ması gerekmekte idi. 1008 yılındaki aylık orta
lama gelir 705 lira olduğuna göre, emeklilerin 
hayât standardı 1903 yılma göre % 23 gerile
miştir. Bunun para olarak değeri, 1908 sonun
da her ay için 1903 e göre 150 liralık daha az 
harcama yapaJbdldikleri, veya bir diğer ifade 
ile 1908 yılında 1903 e göre satmalına güçlerin
den % 23 ölçüsünde bir kayba uğradıklarıdır. 

Eğer aynı süre içerisinde İstanbul geçinme 
endeksi ile mukayese yapılırsa, İstanbul'da % 
39 hayat pahalılığını esas alarak bir mukayese 
yaparsak % 33 nisbetinde, yani 214 liralık sa
tmalına gücü kaybına uğradıkları meydana çı
kar. 

Dul ve yetimler için aynı mukayeseleri yap
tığımız zaman, esasında çok az bir gelire sahibo-
lan dul ve yetimlerin daha sıkıntılı bir durum
da oldukları görülmektedir. 1903 yılında orta
lama aylık gelirleri 109 lira idi. Yani bu, tüm 
dul ve yetim aylıklarının tüm dul ve yetim sa
yısına bölünmesiyle elde edilen bir rakamdır. 
1908 yılında ise aylık ortalama gelir 212 lira ol
muştur. 1903 -1908 arasında İstanbul'da meyda
na gelen % 39 fiyat artışına uygun bir gelir se
viyesine sahibolabilmeleri iniç aylık ortalama 
gelirlerinin 235 lira olması gerekmekte idi. Bu 
olmadığına göre, dul ve yetimler 1903 yılma 
nazaran % 10 oranında satınalma gücü kaybınıa 
uğramışlardır. 1903 -1968 arasındaki cari fiyat
larla millî gelir % 43 artmıştır. Dul ve yetim
lerin bu müddet zarfında gelirlerinde % 29 ar
tış olduğuna göre, dul ve yetimler millî gelir 
artışı hızından % 14 geride kalmışlardır. 11960 -
1970 yıllarında durumları 1101 ısayılı Kanun 
uyarınca, bir ölçüde düzeltilebilme imkânına ka
vuşmuştur. 

Emekliler ise, 1908 sonu itibariyle % 8,0 lık 
artlşlariyle, millî gelir artışından % 37 daha ge
ride kalmışlar, dolayısiyle hayat pahalılığından 
en çok müteessir olan kimseleri teşkil etmişler
dir. Bunların 1101 sayılı Kanun gereği bir öl
çüde sıkıntıları giderilebilmiştir. Fakat, Perso
nel Kanunu muvacehesindeki durumları, 1101 
sayılı Kanuna rağmen hâlâ bir açıklığa kavuş
turulamamış olan emekli, dul ve yetimler, deva
lüasyon sonu fiyat artışlarından doğan son pa
halılık ile daha da sıkılmışlardır. Emekli dul ve 
yetimlerle ilgili mevzuatın biran evvel Meclis
lerden çıkması samimî dileğimizdir. 

(Gençliklerini bu memleket hesabına harcı-
yan insanların, yaşlılıklarında rahat etmeleri, 
hiç olmazsa hayat pahalılığından zarar görmiye-
oek seviyede bir gelire kavuşturulmaları Türk 
Devletinin tabiî bir sosyal görevidir. 

Serbest meslek erbabı yönünden hayat pa
halılığı önemli bulunmayıp, sadece fiyat yük
sekliği olarak görülebilecek durumdadır. Bu 
sosyal grup, fiyatlar yükseldikçe gelirlerini bu 
ölçüde artırabilme imkânına sahiptirler, örne
ğin hekimler, dört ilâ beş yıl evveline nisbetle 
hasta muayene ücretlerine % 100 e kadar va
ran zamlar. yapmışlardır. Bu zamları da, ge
lirlerini, hayat paJhalılığı ölçüsünde artıramı-
yan ve değişmez gelirli vatandaşlar omuzlan
mışlardır. Bunun tedbirini Sağlık Sigortası 
kanun teklifinin biran evvel kanunlaştırılıp 
tatbik edilmesinde bulunduğumuz ifade etmek 
isteriz. 

İlâç meselelerinde aynı pahalılığın sıkıntı
lını yine halkımız çekmektedir. Ancak bu sağ
lık sigortasının tatbikatiyle Türk halkı bu sı
kıntıdan bir ölçüde kurtulacaktır. 

Avukatlar, diş tabipleri, mühendisler, mi
marlar, muhasebeciler, gelirlerini asgariden ha
yat paJhalılığı ölçüsünde artırabilme ^mkânına 
sahibolmuşlardır; dolayısiyle, hayat pahalılı
ğından hayat pahalılığı kadar zarar girme
mişlerdir. 

Ticaret erbabı yönünden hayat pahalılığı 
umumiyetle ehemmiyetli bulunmamıştır, en 
az hayat paJhalılığı seviyesinde gelirlerini 
çoğaltma imkânına her zaman sahibolmuşlar
dır. 

Çok kere bir kısım ticaret erbabı, hayat 
pahalılığından istifade ile servet dahi yapmış
lardır. Piyasanın hâkim güçleri ise, fiyat 
istikrarsızlığından, mal darlığından katmerli 
fayda sağlamış varlıklarını büyültmüşlerdir. 

Sosyal tabakalar için ayrı ayrı yaptığımız 
tetkikler Türkiye'de köylü, işçi, küçük es
naf, Devlet memur ve hizmetlileri ile emeklile
rin, bugün umumiyetle 1904 seviyesindeki bir 
refahın gerisinde kaldıklarını ortaya koymuş
tur. Ancak personel rejimi ile Devlet per
soneli, Devlet memuru bir ölçüde bu sıkın
tıdan kurtulmuştur, ama hayat pahalılığı on
ları yine geçen seneki hayat seviyesine geri it
miştir. 
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Değerli arkadaşlarım; uzun uzun sebep- i 
lerini, varlığını ve etkilerini anlatarak, ifade 
ettiğimiz hayat pahalılığının önlenebilmesi 
için, alınmasını gerekli bulduğumuz anated-
birleri sırasiyle arz edeceğiz. Çünkü, Cumhu
riyet Halk Partisi sadece tenkid eden bir 
parti değildir. Cumhuriyet Halk Partisi, 
terikidleri kadar çarelerini de gösteren bir 
partidir. Bu sebeple, şimdi de tedbirleri sı
ralamak istiyoruz, iktidar bu tedbirleri aldığı 
ölçüde de kendilerine yardımcı olacağımızı va'-
dedıyoruz. inanıyoruz ki, gerekli tedbirlerin 
alınması, bozuk düzenin düzeltilmesi halinde 
fiyat yükselmeleri duracak, istikrar sağlana
cak, bu suretle vatandaşın huzuruna da katkı 
yapılmış olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Enflâsyonist baskılardan doğan hayat pa

halılığının en müessir tedbiri, sağlam bir ma
liye ile birlikte kati bir para ve kredi poli
tikasıdır. Devlet giderleri, sağlam kaynaklar
dan elde olunan gelirlerle karşılanmalıdır. 
Devlet bütçesi, açık vermiyecek bir şekilde 
hazırlanmalıdır. Devlet maliyesinin bütçe ve 
Hazine açıkları sebebiyle Merkez Bankası kay
naklarından finansmanı yoluna gidilmeme
lidir. 

Devlet gelirleri, Vasıtalı Vergiler yerine, 
herkesinn gücüne göre vergi ödemesine im
kân verecek Vasıtasız Vergilerle sağlanmalı
dır. Ancak üst gelir tabakalarının kullandığı 
lüks mallardan Vasıtalı Vergi alınmalıdır. 

Devletin vergi politikası Anayasa direkti
fine uygun reform tedbirleriyle ele alınmalı, 
kaçakçılık önlenmelidir. 

Toplam para arzmdaki artış hızı, millî ge
lir hızına ve üretim artışına paralel olacak şe
kilde ayarlanmalıdır. 

'Kredilerde ağırlık, tercihan üretici sektör
lere ve üretimi destekliyen yan kollara kaydı
rılmalı, böylece üretim artırılmalıdır. Spekü
latif faaliyetler katiyen kredilendirilmemeli-
dir. Ticari krediler, millî gelir artışı hızına pa
ralel artırılmalı, bu suretle spekülatif stok 
yapma ve malı gizleme gücü ticaret erbabına j 
verilmemelidir. 

Üretim ve tüketim kooperatifleri geliştiril
melidir. Üretim ve satış koperatifleri ve üst 
kuruluşları icdn mevzuat geliştirilmek ve teş- | 

— 210 

11 . 3 . 1971 O : 1 

vik edilmek suretiyle üretim sektörlerinin 
memleket çapında örgütlenmelerine, standar-
dizasyon, ambalaj, depolama yönünden güçlü 
ihracat dâhil bütün pazarlama faaliyetini yap
malarına yardımcı olmak lâzımdır. 

Tüketimde; kooperatif örgütleri ve üst ku
ruluşlarını teşvik ederejk, tüketici ve üretici 
örgütlerini karşı karşıya getirerek, lüzumsuz 
tufeyli aracıların aradan çekilmesini temin et
mek şarttır, lâzımdır. Üretici ve imalâtçı 
örgütlerin ithalât ihtiyaçlarını kendilerine 
yaptırarak, hammadde üzerindeki aracı kâr
larını önliyerek hammadde maliyetini (artırıcı 
unsurlara yer vermemek lâzımdır. Malların, 
üretici ile tüketici iarasındaki aracılarda çok el 
değiştirerek tüketiciye ulaştırılması tatbikatı 
hem fiyatların lüzumsuz yere yükselmesine, 
böylece tüketicilerin alım gücü kaybına oe-
beboluyor, hem de bu yoldan kolay para ka
zanan insanların yaratıcı güçleriyle üretimde 
faaliyet göstermelerine engel oluyor. Eğer 
aracılık yolundan rahat para kazanma azalır 
ve zorlaşırsa, bu sahada faaliyet gösteren kim
seler bütün güçleriyle üretim dallarına kaymak 
lüzumunu hissedeceklerdir; dolayısiyle Türki
ye'de üretimde bir yeni güç kazanılmış ola
caktı!'. 

Spekülâsyonla karaborsa ortamını verimli 
kılan aracılıik faaliyeti azaldığı ölçüde, fiyat 
istikrarı sağlanmış, halkın alım gücü korun
muş, dolayısiyle vatandaşların huzuruna kat
kı yapılmış olacaktır. 

Memleketimizde fiyat kontrolü yönünde 
1956 yılında yapılan Millî Korunma tatbikatı, 
polis tedbirleriyle fiyat kontrolü yapmanın 
yararlı olmadığı gerçeğini ortaya koymuştur. 
Ekonominin temel hammaddelerinde bir fiyat 
kontrolü ile üretim ve imalâtta istikrar ve fi
yat disiplinine riayet sağlanmalıdır. Piyasa 
yakından takibedilerek, fiyat yükselişlerine 
sebebolacaık hareketlerin önceden teşhisiyle 
hammadde darlığı ve üretim azlığına imkân 
verilmemesi tedbirleri önemle alınmalıdır. 
Terbiyevî ithal kotalariyle bu kabîl hareketle
ri ânında mesnetsiz bırakacak ithalât yapıla
bilmelidir. 

Küçük esnaf ve sanatkârların birleşerek 
ve Ikooperatifleşerek yapacakları büyük mağa
za kuruluşlarının teşvik ve destekelme ile 
yurt çapında yayılmaları sağlanmalıdır. 
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Açık pazaryeri satışlarında küçük üreti
cilere kendi malını rahatça arz edebilme olana
ğı verilmeli ve teşvik edilmelidir. 

Ehliyetsiz tatbikatçılar etkisinde kalan 
ekonominin bazen lüzumsuz yere durduğu ve
ya enflâsyona kaydığının çeşitli ülkelerde bir
çok misalleri bulunabilir. Devlet adamlarının 
ekonomik ve malî yönde yeterli tedbirler bu
lacak ehliyet ve dirayette olmaları; bütün ha
taları ustaca değerlendirmesini bilen piyasa
nın kurnaz tatbikatçılarına, vurguncu ve kara-
borcsacılıarına muhakkak ki imkân vermiye-
c ektir. 

Bir kısım insanların daha çok Ikazanıp, ser
maye birikimi yapmak üzere arttırdığı fiyatlar 
karşısında; halkımızın giyeceğinden, yiyece
ğinden ve sair ihtiyaçlarından mecburi kısıntı 
yapmak zorunda kalması sosyal adalet anlayı
şına zıt, haklılıkla ilgisi olmıyan bir harekei-
tir. Kanımızca, haklılık ve sosyal adaletin sağ
lanması; Devlet görevleri içerisinde ehemmi
yeti aşikâr olan önemli bir problemdir. Dün
yada, bu şekilde haksızlığa dayalı bir nevi soy
gun anlamı içerisinde zengin olmanın taıs-
vibedildiği bir ülke kalmamıştır. Devlet adam
ları, bu şekilde haksızlığa dayalı bir nevi soy
gun anlamı içinde zengin olmanın yollarını 
'kapatmalıdırlar. Devlet adamları, halkı bu 
şekilde ha&sızlık ve huzursuzluklardan kurta
rabildikleri ölçüde, isimlerinin başına «ehliyet
li» vasfını ilâve ettirebilirler. Aksi halde, 
bu «ehliyetli» sözü onların isminin başına gel
mem, takdir ve saygıyı o ölçüde göremezler. 

Adalet Partisi iktidarı, bir kısım kötü 
davranışh özel sektörün fiyat hareketlerinden 
istifadıs ile sermaye biriktirmek taleplerini hoş 
gören; göz yuman tutumu nedeniyle son 5 yıl
lık devrede haksız kazançlar artmış, dolayiısiy-
le hayat pahalılığı çoğalmış bulunmaktadır. 
Halâ spekülatif faaliyetler korkusuzca genişle
mektedir. İktidar tarafından güdülen orta 
sağ bir ekonomik politikanın doğurduğu hayat 
pahalılığı, tabiatiyle bu politikanın sahibi ikti
dar tarafından hoş. görürlükle karşılanmak
tadır. Fakat bu pahalılık karşısında, gelirle
rini bu ölçüde artıramıyanların, dar ve değiş
mez gelirlerin ve emeği ile geçinen sair tüketi
cilerin sırtından elde edilen haksız kazançlarla 
girişim yapacak sermaye doğarken; geniş halk 

tabakalarının ezildiğini, Yüce Meclisin huzu
runda ehemmiyetle tebarüz ettirmek isteriz. 

'Sermayeye bu sakat yoldan imkân sağlıyan 
görüşler, bugün değerini yitirmiştir. Halkın 
refahını başkaları için feda ©tmıeısi yerine; hal
kı kendisi için tasarrufa teşvik edip, artırdık
ları ile girişimde pay sahibi yapan görüşler 
değer kazanmış bulunmaktadır. Cııimhuriyet 
Halk Partisi, böyle modern, ileri bir görüşün, 
huzur sağlayıcı bir modelin sahibi bir siyasi 
parti olarak, fikrilerinin isabetini ve doğrulu
ğunu, son 5 yıllık Adalet Partisi iktidarı dev
resinde bir kere daha saptamak imkânını bul
muştur. 

Adalet Partisinin, Ortaçağ ekonomik mo
deli ile halkın omuzlarına basa basa yapılan 
haksız servet birikimlerini artık halkımız da be
ğenmemektedir. Devrini tamamlamış, halk za
rarına olan bu tatbikatta iktidarın da ısrar et
memesini; Anayasa hedeflerinin biran önce ger
çekleştirilerek, düzendeki bozukluklar giderile
rek, haık ve adalete uygun davranışın yerleş-
ttiril'mesini, toplumda huzurun sağlanmasını 
ehemmiyetle takibetmekteyiz. Cumhuriyet Halk 
Partisi bu konuda çok titizce meseleleri taki-
bedecek'tlir. 

Anayasamızdaki; emek, insanca yaşayış, 
kooperatif, vergi gibi hayat pahalılığı ile ilgili 
hem de yakından ilgili direktiflerin dikkatle 
yerine getirilmesini ehemmiyetle istirham edi
yoruz. 

Değerli arkadaşlarım; konunun etraflıca ve 
iyice araştırılarak hayat pahalılığını doğuran 
nedenlerin meydana çıkarılması ve etkili tedbir
lerin alınmasına imkân verilmesi için, Cumhuri
yet Halk Partisi Grupu araştırmanın lehinde 
oy kullanacaktır. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Yüce 
Meclise saygılarımızı sunarız. (C. H. P. sırala
rından alkışlar). 

BAŞKAN — Müzakereye geçtiğimiz esnada, 
'araştırmanın münhasıran Samsun MilletveMli 
Yaşar Akal tarafından verildiği ifade edil
miştir. Bilâlhara bir önerge ile Millî GMiven Par
tisinden Sayın Vefa Tanır ve Nebil Oktay'ın da 
aynı konu ile ilgili verdikleri takrir tevfhide&il-
miş; araştırma her iki canipten gelmiş bulun
maktadır. Bu hususu tavzih ederim. 

Başkanlık bir hususu istirham edecektir : 
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Bugünkü gündemi tetkik buyurursanız, 84 
tane giensoru ve araştırma vardır. Eğer bir gen
soru üzerinde 1,5 saat süre ile bir hatip konu
şursa, bu durumda 5 sene aralıksız olarak Par
lâmentoda her Perşembe günü bunu yapsak, 
yine de sına gelmiyeceğini ifade ederim. 

Sayın milletvekilleri sık sık çıkıp kürsüye 
«geçiştirme, geçiştirme» tâbirlerini kullanıyor
lar. Kürsüye gelen arkadaşlarımın da, hizmet
lerin süratle yürümesini teminen, kendilerine 
mevdu görevi de ifa etmelerini Başkanlık rica 
ediyor. Aksi halde, her grup böyle konuşursa 
araştırmayı yürütemeyiz. Gönlümüz ister ki, bir 
Cumartesi birleşiminde iki denetim müessesesi 
"bulunan arattırma takririni verelim ve neticeyi 
istihsal edelim; aksi hailde olmaz. Ben Başkan
lık olarak bir mâruzâtımı arz ettim. 

Söz sırası, Millî Güven Partisi Grupu adınla 
îSaym Nebil Oktay'dadır. Buyurunuz efendim. 

M. G. P. GRUP UADINA NEBİL OKTAY 
(ıSiirt) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Her gün etkisini biraz daha artıran hayat 
ıpapalılığı, memleketimizde ciddî bir ıstırap ko
nusu olmaya deVam etmektedir. Muitlu bir azın
lığın dışındaki büyük halk kütleleri, cidden bu 
ıhayat pahalılığından büyük çapta şikâyetçidir. 
'Emeğinin tam karşılığını alamıyan işçi, mahsu
lünün değerini alamıyan çiftçi, dar gelirli me
mur, mahdut sermayeli esnaf bu ıstırabı en çok 
çeken insanlar arasındadır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Hayat pahalılığı, çeşitli siyasi görüşe nııen-

teup şahısların Ve çeşitli meslek gruplarının 
miüşlterek bir derdi halinde gelmiştir. Biz, hayat 
pahalılığı hususunlda bir Meclis Arattırması 
isterken; bunu bir siyasi yatırım mevzuu yap
mak için getirmedik ve maksadımız, bu Meclis 
Araştırmasını talebederken, bütün mesuliyeti 
Ibir tek siyasi partinin sırtına yüklemek de de
ğildir. 

Bayat pahalılığı hakkındaki Meclis Araştır-
ması talebinde bulunurken, bunun büyük küt
lelerin ve çeşitli siyasi görüşe mensup kişilerin 
ve bütün siyasi parltilerin müşterek dertleri 
ve şikâyetleri olduğu için getirdik. Maksadımız, 
İner hanlgi bir siyasi partiyi iltJhaim değildir. Esa-
Isen, yıllardan beri hayat pahalılığı, üzerinde 
şlidetle şikâyetleri çeken bir ıstırap konusu 
lolarak devam etmektedir. 

Ancak şunu kabul etmek gerekir ki; fiyat 
istikrarsızlığı ve hayalt pahalılığı, son yıllarda 
daha çok şikâyetleri çöken ve daha büyük ıs
tıraplara konu olan bir seyir takibetmıektedir. 

Değerli arkadaşlarıfm, 
iGünlük yaşantı ile ilgili her ihtiyaç mad

desinde bugün süratle artan bir yükseliş, bir 
fiyat istikrarsızlığı vardır ve bunu inkâr et
mek mümkün değildir. 

Meselenin teferruatına inmeden, 1968 - 1969 
ve 1970 yıllan Ankara'nın geçim endeksinden 
bir misal vermek isterim: 

1968 Ocak ayında Ankaraldalki geçim en
deksi yüzde 24,3, 1969 da yüzde 29 dur. 1970 
de bu nisfoeit yüzde 41,7 ye yükselmiştir. Bu 
rakamlar göstermiştir ki, 1968 ile 1969 arasın
da 5 civarında bir yükseliş olmasına rağmen, 
1969 yılı ile 1970 yılı arasında 13 civarında 
Ibir yükseliş Vardır. Keza 1960 Ocak ayı ile Ey
lül ayı arasındaki geçim endeksindeki yükseliş 
2 civarında olmasına rağmen, 1970 yılında Ocak 
ayı ile Eylül ayı arasındaki yükseliş 12 civarın
dadır. Ankara için verdiğimiz bu misal aşağı -
yukarı Türkiye'nin bütün vilâyetleri için aynı
dır. Bu rakamlar seneler geçtikçe fiyat istik
rarsızlığının daha yüksek seviyede bir hal al
dığını açıkça göstermektedir. 

Değerli arkadaşlarını, fiyat yükselişlerini 
sabit bir noktada tutacak, onu yerinde durdu
racak bir iktisadi kuvvetin mevcudolmadığını 
bilenlerdeniz. Ancak bu yükselişe bir istikrar 
getirmenin imkânı vardır. Kabul etmek gerekir 
ki, son yıllardaki fiyat yükselişleri ve fiyat is
tikrarsızlığı dengeli bir kalkınmanın yapılma
sına engel olmuş, gelirin kişiler, sektörler ve 
Iböligelerarasındaki dağılımını adaletsiz kılmış
tır. Karar vereceğiniz bir Meclis araştırması 
ile fiyat artışlarını ve fiyat istikrarsızlığını ya
ratan sdbepleri bulmak, çarelerini göstermek im
kânı olacaktır. Bu Meclis araştırması ile ^iyat 
istikrarsızlığını yaratan bünyevî ve arızî sebep
lerin ne oldukları meydana çıkacaktır. Bu istik
rarsızlık ve fiyat yükselişinde açık bütçenin, 
takibedilen malî politikanın ve para politikası
nın, malın üreticiden tüketiciye intikaline ka
dar geçen safhalardaM dağılım aksaklıklarının, 
ıgayrimeşru spekülâsyonların, piyasa kontrol
süzlüğünün, restmî israfın, devalüasyonun, sı̂  
nai ve ziraî üretimdeki pahalılığın, maliyet 
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yüksekliğinin etkileri nelerdir, bu etkileri as
gariye indirmenin şartlan nelerdir,, karar vere
ceğiniz bir Mecls araştırması ile bütün bun
ları meydana çıkarmak çarelerini göstermek 
imkânı olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, 
Anayasanın 88 nci maddesinde ifadesini bu

lan Meclis araştırması, belli bir konuda bilgi 
edinmek içindir. Meclis araştırımasında Hükü
metlerin siyasi mesuliyetleri baihis mevzuu de
ğildir. Bu itibarladır ki, Adalet Paılt'isinin bu 
Mecls araştırması talebimize, kendisini böyle 
Ibir fikre muhatap tutması ve Meclis araştır
masının karşısına çıkması içlin Iher hangi bir 
salbap yoktur. Biraz evvel de arz ettik, Mec
lis araiştırmaısındaki talefoiimizdşn maksat, mün
hasıran büyük kütlelerin ıstırap kaynağı olan 
fiyat isltilkrarlsılzığına acaba bir çare bulmak 
mümkün müdür, endişesinden ileri gelmekte
dir. Bütün süyalsıi partilerim üzerinde durduk
ları ve şikâyet ettikleri bu konu üzerinde has-
sasüiyetle duracakları inancı içerisindeyim. 

Araştırmanın açılması yönnüdeki bütün si
yasi partilerin müsbet oyalan, büyük halk küt
lelerini ilgilendiren bir ısıtrabın halledilmesin
de büyük kaJtkılar yapacaktır, Meclis araştır
masının açılması için müspet oylarınızı Millî 
Güven Parltlis'i Grupu adına istiinham ederken, 
Yüce Meclise saygılarımı sunarım. (M. G. P. 
sıralarından alkışlar.) 

ıBAŞKAN — Söz sırası Adalet Partisi Gru
pu adına Sayın Mehmet Ali Oksal'da. 

Buyurun efendim. (A. P. sıralarından alkış
lar). 

A. P, GRUPU ADINA MEHMET ALİ OK
SAL (Trabzon) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; 

Bugün herkesi çok yakından ilgilendiren ha
yati konulardan biri, hiç şüphesiz ki, fiyat ar
tışlarıdır. Pahalılığın ise, ekonomik, sosyal ve 
hattâ politik hayatın en korkunç bir düşmanı 
olduğu hepimizce malûmdur. Hayat pahalılığı
nın açacağı yaralar derin ve öldürücüdür. Bu 
inancı bizimle paylaşmıyacak bir vatandaş ta
savvur edilemez. Ayrıca inanıyoruz ki, fiyatlar 
üzerinde siyasi maksatla yapılacak dar görüş
lü ve kısır tartışmalar, faydadan çok zarar ge
tirir. Çünkü konu hassastır, özellikle devalüas
yon gibi ciddî bir operasyondan sonra, üzerinde 

dikkatle durulması ve iihtilâtlara sebebiyet ve
recek her türlü tahrik ve spekülâsyondan kaçı
nılması gereken bir konudur. 

Bundan iki ay kadar önce devalüasyonla il
gili bir gensoru vesilesiyle, fiyatlar konusu üze
rinde, şu sıralarda yapılacak ihtiyatsız konuş
maların fiyatları nerelere doğru iteceği hakkın
daki görüşlerimizi bu kürsüden açık ve seçik bir 
şekilde belirmiştik. Anlaşılıyor ki, bâzı sayın 
muhalefet üyeleri, her ne pahasına olursa ol
sun konunun deşilmesinde hâlâ ısrar ediyor ve 
hayat pahalılığı edebiyatını sürdürmek istiyor
lar. 

Bunun yanı sıra, ancak bilimsel bir zihniyet
le incelenebilecek kompleks bir konuda dahi, 
el yordamı ile birtakım çözümlere ve sonuçlara 
varılabileceği önyargısından bir türlü kurtula
mamış görünüyorlar. 

Değerli arkadaşlar, 
Adalet Partisi Meclis Grupu, için, mâkul ve 

makbul bir konu ile ilgili bir durumu objektif 
ölçülerle değerlendirecek bir incelemeye taraf
tar olmak kadar tabiî bir şey düşünülemez. 
özellikle, vatandaşı yakından ilgilendiren bir 
konunun insaf ölçüleri içinde görüşülmesini ve 
tartışılmasını iktidar sorumluluğunun gereği 
sayarız. Nitekim, geçmişte bu tutumumuzun ör
neklerini verdik, hattâ o kadar ileri gittik ki, 
petrol gibi son derece tartışmak bir konuda, 
Araştırma Komisyonu Başkanlığına bizzat öner
ge sahibinin seçilmesini istedik. Tarafsız komis
yon çalışmalarımız ise muhalefetteki sayın ar
kadaşlarımızın bu kürsüde dile getirilen ilti
fatlarına mazhar oldu. Adalet Partisi Grupu 
olarak aynı görev bilincini duymakta devam 
ediyoruz. Ancak devalüasyondan bu yana fi
yatlarda görülen âni hareketlerin zararlı bir 
yön ve düzeye kaymasına sebebiyet verecek 
oyunlara hiçbir suretle ne katılacağız ve ne de 
sürükleneceğiz. Zira, biz iktidar grupu olarak 
yasama sorumluluğumuzu, üyesi olmaktan şeref 
duyduğumuz Parlâmentonun kurallarına uygun 
bir biçimde yerine getirme gayreti içinde
yiz. 

Hükümetin denetimini, onun görevlerine mü
dahale şeklinde anlamaya imkân yoktur. Par
lâmentoların denetim yollarını aşırı şekilde zor-
lıyarak, kendi görev sınırlarını aşmaları halin
de, Hükümetlerin sorumluluğuna katılmak gibi 
bir tehlike ile karşılaşmaları mümkündür. 
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Değerli arkadaşlar, 
Genel fiyat artışları ve fiyat pahalılığı so

runları, şlbette ki, bütün milletvekillerinin üze
rinde titizlikle duracağı bir konudur. Ancak 
bunun uygun yer ve zamanlan vardır. Bütçe 
ve bütçe müzakereleri her sene bu konulan 
bütün ayrıntıları ile tartışma fırsat ve imkân
larını bol bol vermektedir. Bütçe tasansmm 
Parlâmentoya sevk edildiğinden bu yana, iki 
aydan fazla bir zamandan beri, gerek Bütçe ve 
Plân Komisyonunda ve gerekse Meclislerde yurt 
sorunlarına ilişkin bütün görüşler, bu meyanda 
fiyat artışları ve hayat pahalılığı enine boyuna 
tartışılmış bulunmaktadır. Bütçenin ise tartı
şılmak istenen konudaki başrolü 1971 yılı için 
daha henüz başlamıştır. 

Sayın milletvekilleri, 
Şayet bir Parlâmentonun Hükümeti denet

lemesi için bütün bu imkânlar yetersiz görü
lüyor ve icra israfla çalışmaktan alıkonmak 
isteniyorsa, o zaman yapılacak tek şey, Mecli
sin yasama ve denetim fonksiyonlannı bir ta
rafa iterek, 450 kişilik bir heyeti bütünü ile 
Hükümete iştirak ettirmek, bir başka deyimle, 
450 kişilik bir Hükümetle yönetime katılmak
tır. 

Nitekim, söz konusu önergeler üzerinde ya
pılan konuşmalar, önergelerin denetim dışı bir 
maksat güttüğünü ortaya koymuştur, önerge
ler üzerinde bol miktarda polemik yapan bâzı 
konuşmacılar bu gerçeği yeterince açıklamış
lardır. Bu konuşmalann Parlâmento adabı ile 
bağdaşmıyan seviyesi üzerinde durmasak dahi, 
muhtevası ve cidiyeti hakkında bâzı örnekleri 
dile getirmek yararlı olabilir. Meselâ, fiyat ar
tışlarının önlenmesini istiyen önerge sahibi Sa
yın Akal'm, «Tarım ürünlerini fazlasiyle de
ğerlendirmedi» diye Hükümeti ittiham etmiş 
bulunmasını, fiyat mekanizması hakkında bi
raz bilgisi olanlann tebessümle karşılamış ol
ması gerekir. 

Sayın milletvekilleri, 
önergenin, Parlâmentonun denetim yolu ile 

bir yurt sorununa el atma amacı ile getirilme
diği diğer bâzı konuşmalardan da anlaşılmak
tadır. O kadar ki, bir sayın üye, vatandaşın ah
mak ve aptal yerine konulduğundan söz edecek 
kadar ileri gidebilmiştir. Ancak bu densiz iddi
ayı ortaya atanlann anlıyamadıkları bir şey 
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varsa, o da, iktidar grupunun herkesten önce 
ve her şeyden çok vatandaşa yakın ve saygılı 
olduğudur. Aslında bu tür şikâyetlerin nedeni, 
halkımızın Adalet Partisine duyduğu güven ve 
inançtır. 

Yine aynı arkadaşımız, önergenin Adalet 
Partisi oylan ile reddedileceği iddiasında bu
lundu. Bu suretle devamlı olarak Türkiye'de 
kamuoyuna yanlış biçimde duyurulan bir tel
kin bir kez daha ortaya konulmuş bulunuyor. 

Sayın milletvekilleri, 
Hatırdan asla çıkanlmamasında fayda gör

düğümüz gerçek, çağdaş parlömanter demokra
sinin partilere ve onlann gruplarına dayandı
ğıdır. Artık bir Anayasa kurumu haline gelmiş 
bulunan siyasi partiler ve grupları, elbette ki, 
düzenleyici veya bağlayıcı grup eğilim ve ka
rarlarının etki veya disiplini içindedirler. Tıp
kı, Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Grupu için 
olduğu gibi, Adalet Partisi Grupu için de, grup 
eğilim ve kararları ile bağlı olmak çağdaş par
lâmento anlayışının kaçınılmaz bir gereğidir, 
tabiî bir Parlömanterin, vicdani kanaatini di
siplin bağlan dışında belirtme zorunluğunu do
ğuran haller hariç. 

Değerli milletvekilleri, 
Sayın Reşit Ülker'in, fiyattan etkiliyen pa

zarlama düzeni üzerindeki görüşlerinin önerge 
sahibinden tamamen farklı olduğunu görmekten 
memnun olduğumuzu da bilhassa belirtmek is
teriz. Hükümetin kendileri ile paylaştığımız bu 
görüş istikametinde daha da gayret gösterme
si bizim de dileğimizdir. Bu vesile ile Adalet 
Partisi Grupu olarak Meclis araştırmalarına 
asla karşı olmadığımızı bir defa daha belirt
mek isteriz. Ancak Meclis araştırmasını gerek
tirecek bir durum ve konu bulunsun ve bu ko
nu iyi niyetle ve uygun zamanda getirilmiş ol
sun. 

Değerli arkadaşlar; 
Bugün Türkiye, fiyatlann her gün arttığı 

ve artık enflâsyonların tabiî karşılandığı bir 
dünya içinde bulunuyor. Gelişmiş, gelişmemiş 
bütün ülkelerde birbirlerinden farklı hızlarda 
olmakla beraber devamlı fiyat artışları vardır. 
Dünyadaki bu devamlı fiyat artış dalgalarından 
halen hiçbir ülke kendisini kurtarmış görülme
mektedir. Bütün Hükümetler enflâsyonla mü
cadele halindedirler. Yani, genel fiyat seviye-

214 —' 



M. Meclisi B : 69 11 . 3 . 1971 O : 1 

sinin devamlı ve direnir bir şekilde hızla artma-
sım önlemeye çalışmaktadırlar. Yoksa, birkaç 
ağırı fiyat artışı artık enflâsyon diye nitelen-
dirilmemektedir. 

Yüksek malûmunuz olduğu üzere, Amerikan 
ekonomisindeki enflâsyonist gelişmeler diğer 
ülkeleri de etkilemiştir. Bizim de üyesi bulun
duğumuz İktisadi işbirliği ve Kalkınma Teşkilâtı
na dâhil 22 üye ve 3 özel statü ile bağlı toplam 25 
ülkede fiyatlar özellikle 1970 yılında yüksek 
bir hızla artmıştır. Bu fiyat artışlarının başlıca 
sebepleri arasında şunlar gösterilmektedir: Ta
lep baskılarmdaki artış, işçi ücretlerindeki ar
tış, kâr marjlarındaki artış, uluslararası tica
retteki fiyat artışları ve nihayet her ülkenin 
kendine özel problemlerinin doğurduğu diğer 
nedenler. 

Vaktiyle fiyat endekslerindeki % 1 ilâ 2 
civarındaki artışlarda alârme olan, telâşlanan 
ülkeler, 1970 yılındaki % 5 1 8 oranındaki ar
tışları sükûnetle karşılamakta ve hattâ nerede 
is3 tabiî görmektedirler. Dünya konjonktürünü 
takibeden arkadaşlarımız bu durumu hiç şüp
hesiz yakından bileceklerdir. Biraz evvel sözü
nü ettiğim teşkilâtın Genel Sekreterliği tara-
fmdar. hazırlanmış bulunan, «Enflâsyonun bu
günkü meselesi» adlı bir rapora göre, bu teş
kilâta dâhil ülkelerin ekonomilerinde istikrarı 
sağlamak için har şeyden önce fiyat ve ücret 
tâyin eden müesseselerin kendilerine düşen gö
revleri vaktinde yapmaları zaruretine değinilir
ken, demokrasilerin bünyevi güçlükleri de ka
bul edilmektedir. 

Birbirlerine karşıt yönde hareket eden üre
tici ve tüketici gruplarının baskılarını sosyal 
ve politik bünyenin kabul edebileceği bir den
gece tutabilmek oldukça büyük bir maharet 
ister. Bu yüzden Hükümet etme, Devlet yönet
me gittikçe zorlaşmakta ve Devlet adamının 
nitelikleri yanında Devlet ve toplum müessese-
leriniı?. yapıları da değişmeye zorlanmaktadır. 
Bazan Hükümetlerin hayat pahalılığı pahasına 
millî gelirden yatırımlara gittikçe artan bir 
oranda pay ayırma gayretlerinde, bu değişikli
ğin millî bünyede tahribat yapmadan meydana 
getirme arzusu yatar. 

Birbirleri ile yarış halindeki fiyat ve ücret
lerin meydana getirdiği spirali kırmak için uz

manlar sert fiyat ve ücret politikalarının uygu
lanmasını tavsiye etmektedirler; tabiî zama
nını iyi seçmek suretiyle. 

Fiyat strüktüründe zamanla meydana gelen 
çarpıklıkların giderilebilmesi ve Hükümetlerin 
fiyatlara etkili olabilmesi için şu tavsiyelerde 
bulunulmaktadır:. 

Himaye politikasına daha realist bir yön 
verilmesi. 

Kamu sektöründeki verimsizlik özel sektör
deki aşırı kâr hırsı kadar enflâsyonist bir bas-
k1. niteliğinde olduğundan, bu sektörde harca
nan her bir kuruşun en iyi bir şekilde kullanıl
masına dikkat edilmesi. 

Birkaç merkezde toplanan sanayi ve tica
retin fiyat, strüktüründeki olumsuz etkilerinin 
gidarilîiıesme çalışılması. 

Tüketicilerin aydınlatılması politikasına 
önem verilmesi. 

Sayın milletvekilleri; 
Önerge sahipleri, her nedense bu gibi ciddî 

sorunlar üzerinde durmak ihtiyacını hissetme
miş ve Hükümetin aldığı kararların ne ölçüde 
ekonomik gerçeklere uyup uymadığını, şayet 
uymuyorsa hangi noktalarda aksadığını açık
lamamışlardır. Bu itibarla araştırma açılma is
teminin ciddî bir sebebe dayanmadığı ve yukar
da belirtmeye çalıştığımız kişisel veya sandık-
sal amaçlara yöneldiği anlaşılmaktadır. 

Adalet Partisi Meclis Grupu olarak, devalü
asyondan bu yana fiyatlarda görülen artış ve 
zikzakların süratle bir istikrara kavuşturula
bileceğine inanıyoruz. Şayet bu inancımızı sar
sacak bir gelişme olursa, sayın muhalefet men
suplarının bu. tür tahripkâr önergelerine lü
zum kalmaksızın Adalet Partisi Meclis Grupu 
darak gerçek bir denetimin gereklerini ifa 
eder ve kürsüye getiririz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözle
rimi bağlarken yine bu önergeler vesilesiyle 
bu kürsüde zabıtlara tescil edilmiş bulunan ve 
içinde bulunduğumuz Parlâmentonun haysiye
tine yöneltilen bir beyanı huzurunuzda mahkûm 
etmekten kendimM alamıyoruz. 

Saym önerge sahiplerinden biri, dolmuşa 
bindiğinde milletvekili olduğundan utandığını 
huzurunuzda, yani bu Yüce Meclisin çatısı al
tında bu kürsüden rahatlıkla ve fütursuzca 
söyliyebilmiştir. Hem şu sıralarda oturmak, hem 
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de bu kürsüden kendi şahsında tüm Meclis üye
lerini küçük düşürücü beyanlarda bulunmak 
Parlâmento haysiyetiyle bağdaşan bir davranış 
kabul edilemez. Teşriî denetim yapmak ve yurt 
sorunlarına ışık tutmak durumunda olan kişi
lerin önce o yurdun Parlâmentosuna ve tem
silcilerine saygılı olması kaçınılmaz bir zorun-
luktur. Tabiî öncelikle insanın kendisine karşı 
belirli bir haysiyet anlayışı ve saygısı olmak 
kayıt ve şartı ile. 

Kısacası, sayın arkadaşlarım; şayet Parlâ
mento zaman zaman birtakım haksız şikâyet ve 
ağır ittihamları göğüslemek zorunda kalıyorsa, 
bunun nedenleri arasında böylesine sorumsuz 
beyanları aramak gerekir. Ne var M, bu tür 
ucuz usullerle adını duyurmak gafletine kapı
lanların unutmamaları icabeden gerçek, her 
türlü propaganda olanaklarının kendilerine bu 
Yüce Meclisin varlığı sayesinde verilmiş oldu
ğu; yani milletvekilliği sıfatına ilişkin bulun
duğudur. A. P. Meclis Grupu olarak velevki 
böylesine ağır bir suçlama sebebi ile dahi olsa 
önerge sahiplerinin konu dışı beyanlarına te
mas etmek zorunda kaldığımız ve vaktinizi al
dığımız için üzüntü duyduğumuzu ifade eder, 
Yüce Meclise saygılar sunarım. (A. P. sırala
rından alkışlar) 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Sayın Başkan, 
bir önerge verdik; hayat pahalılığı ve fiyat ar
tışları hakkında Meclis araştırma yapsın, dedik. 
Zatiâlmiz Başkan olarak bulunuyorsunuz. Sayın 
A. P. Sözcüsünün konuşmalarından siz benim 
yerimde olsaydınız acaba müteessir olmaz mıy
dınız? Eğer müteessir oluyorsanız, ben millet
vekili olarak iyi niyetli olduğumu kabul ediyo
rum, onursuz ve haysiyetsiz olduğumu kabul 
etmiyorum. Bu bakımdan lütfen sataşmayı 
haksız bularak bana söz veriniz. 

BAŞKAN — Efendim, ben sizin nasıl be
yanda bulunduğunuzu bilmiyorum. A. P. Grup 
Sözcüsü de hiçbir isim zikretmeksizin... 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Yaşar Akal 
dolmuşta böyle söyledi, dedi. 

BAŞKAN — Hayır, önerge sahiplerinden bi
risi dedi. 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Sayın Başka
nım... 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir daki
ka. 

Sayın Demokratik Parti Grupu adına Sayın 
Vedat önsal, buyurun efendim. 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Bunu halledi
niz efendim, lütfen. 

BAŞKAN — Müzakeremizi bitirelim efen
dim, buyurun. 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Konuşmadan 
sonra mı halledeceksiniz Sayın Başakn? 

BAŞKAN — Hallederiz efendim, Buyurun 
efendim, buyurun rahatsız olmayın efendim. 
Buyurun oturun. 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Ben rahatsız 
değilim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
YAŞAR AKAL (Samsun) — Bir Başkan 

böyle konuşmaz. 
BAŞKAN — Buyurun efendim, buyurun otu

run. 
Siz, başladığından beri oknu^tunuz efendim. 

Buyurun oturun. Buyurunuz efendim yerinize 
diyorum, rahatsız olmayın, buyurun oturun. 
Bundan sonra mı, ondan sonra mı, bunun hesa
bını yapacak değiliz Beyefendi. Pazarlığını da 
yapacak değiliz. Sonunda hallederiz, müzakere 
sonunda. Zatiâlinizin arzu ettiği gibi mi ola
cak? Buyurun efendim. 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Benim tale
bim vardır. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. Talebinizi 
halledeceğimi ifade ettim efendim. Ama zama
nını bu hatipten sonra mı, o hatipten sonra mı 
diye de Başaknı kısıtlamaya hakkınız yok. 

Devam buyurun. 
D. P. GRUPU ADINA VEDAT ÖNSAL 

(Sakarya) — Sayın Başkan, değerli milletve
killeri ; 

Fiyatların süratle yükselmekte olması ne
deni ile hayat pahalılığının artmakta olduğu 
ve bu durumları önliyecek tedbirleri tetkik et
mek üzere bir Meclis araştırması açılmasını 
öngören her iki önerge bir seneyi mütecaviz bir 
zaman önce verilmiştir. Aradan geçen bu uzun 
süre mevzuun aktüalitesini azaltmamış, bilâkis 
fiyatların daha hızlı Mr tempoda yükselmesi ne
ticesinde geçim sıkıntısı ve hayat pahalılığı 
önergelerin verildiği tarihe nazaran çok daha 
ağır bir şekilde hissedilir olmuştur. 

önümüzdeki günlerde gerek Devlet sektörü
nün, gerekse özel sektörün yeni zamlar getire-
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ceği ve geçimin daha da güçleşeceği belli olmuş
tur. Bu sebeple mevzuun üzerine önemle eğil
mek ve tedbirler aramakta büyük faydalar var
dır. 

Fiyat istikrarının korunması; kalkınmanın 
devam edebilmesi, gelirin vatandaş kütleleri, 
bölgeler ve sektörler arasında âdil bir şekilde 
dağılımının sağlanabilmesi için kaçınılmaz bir 
zarurettir. Arızı ve mevsimlik fiyat değişik
liklerinin dışında fiyatlar umumi seviyesi sabit 
kalmalıdır. 

Türkiye'nin kalkınmakta olan bir memle
ket olduğu, kalkınma gayretlerinin ise fiyat 
artışları husule getirdiği ve mâkul sayılabile
cek fiyat artışlarının bu gayretleri destekleyici 
yönde etkili olduğu çok söylenmiştir. Biraz ön
ce de A. P. Grupunun sayın sözcüsü fiyat artış
larının normal olduğunu söylemiş bulunuyor. 
Tıpkı anarşik olayların demokratik ülkelerde 
normal olduğunu söyledikleri gibi... 

Ancak, dünyanın kalkınan diğer ülkelerine 
bakılınca, kalkınmalarının istikrar içinde vuku-
bulduğu, fiyatlar umumi seviyesinin ise bizdeki-
ne oranla çok düşük nisfbetlerde arttığı bir va
kıadır. Bu hususta bâzı mukayeseler yapmakta 
fayda mütalâa ederiz. Muayyen süreler sonun
da ithalâtımızı libera etmek ve gümrükleri sıfı
ra kadar indirmek suretiyle mallarımızı açık ve 
serbest rekabetlerine arz etmeyi ^'6ZQ aldığımız 
Ortak Pazar ülkelerindeki durumun tetkiki, ile
ride ekonomimiz üzerinde yaratabileceği tesir
ler bakımından da önemlidir. 

Birinci Beş Yıllık Plân dönemimize tekabül 
eden müddet zarfında kalkınma hızları bizim 
kalkınma hızımıza yakın seviyelerde gerçekleş
miş bu ülkelerde toptan eşya fiyatları biadeki-
ne nazaran çok az artmıştır. Memleketimizde 
İÖ93 - 1967 devresinde toptan eşya fiyatları en
deksi vasati olarak senede % 5,2 nisbetinde art
mıştır. Bu artış aynı devrenin tümünde, yani 4 
senelik süre zarfında Batı Almanya'da % 3, 
Fransa'da % '5, İtalya'da % 12, Belçika'da % 7 
olmuştur. Bu oranlar Türkiye'deki artışın çok 
yüksek seviyede seyrettiğini göstermektedir. 
Devalüsasyonun niçin yapıldığı Başbakan tara
fından izah edilirken 12 yılda fiyatların % 80 

• oranında artmış olması en müessir unsur olarak 
gösterilmiştir. Bu husus dahi fiyat yükselmele
rinin ne kadar tehlikeli olduğunu ispat etmeye 
yeter kanaatindeyiz. 
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Fiyat artışları gittikçe hızlanan bir tempo
da devam etmekte olduğuna göre, bu izah tar
zı muvacehesinde önümüzdeki yıllarda Türk 
ekonomisi yeni devalüasyonlara mâruz kalacak-
demektir. 

İkinci Beş Yıllık Plân bu hususun ehemmiye
tine dikkati çekerek; «Fiyat politikasının eko
nomi içindeki çok yönlü etkiler yaratan niteliği 
ve bu etkilerin Plânın genel hedefleri açısından 
istenilen bir seviye ve ağırlıkta kalmasının öne
mi ilgili bütün karar mercilerince izlenecek fi
yat politikasının tâyininde belli bâzı ilkelere 
uyulmasını zorunlu kılmaktadır» denildikten 
sonra izlenecek temel ilkeler şöyle sıralanmak
tadır : 

1. Fiyat istikrarının korunması, 
2. Kaynakların daha etkin dağılımının sağ

lanması, 
3. Daha adil bir gelir dağılımına ulaşıl

ması. 
Fiyat istikrarının korunması ve takibedile-

cek fiyat politikası ile fiyatlar umumi seviyesi
ni bozmadan az gelirli gruplar bütçesine ağırlık 
teşkil eden mal ve hizmetler aleyhine olmıyan 
fiyat ayarlamalariyle gelir dağılımının daha 
âdil bir hale getirilmesi öngörülmüştür. Bunun 
is 3 kamu kesimince tarımsal ürünlere uygula
nan destekleme alımları ve kamu iktisadi te
şebbüslerinin fiyat politikaları kanaliyle ger
çekleştirileceği düşünülmüştür. 

7 . 11 . 1960 tarihinde bizzat Başbakan ta
rafından okunan Hükümet Programında da ay
nı noktalara temas edilmiş ve tedbirler zikre
dilmiştir. Hükümet programında aynen şöyle 
söyleniyor : 

«ISayın milletvekilleri, 
Ticaret politikamıza verilen açıklık, güven

lik ve eşitlik prensiplerine devam olunacaktır. 
Fiyatların arz ve talep kanunlarına uygun ola
rak serbestçe tekevvün edebileceği .bir ortamın 
yaratılması esastır. Bu hal hiçbir zaman piya
sayı başıboş bırakmak şeklinde anlaşılamaz. 
Belli hedeflere ancak ekonominin gerektirdiği 
tedbirler alınmak suretiyle ulaşılabilir. Vatan
daşın yiyecek, giyecek ve sair ihtiyaçlarının en 
iyi ve en ucuz şekilde giderilmesi ve gıda mad
delerinin istikrarlı ve rasyonel bir şekilde pa-
zarlanması teşvik edilecektir. Temel mal ve hiz
metlerde veya zaruri ihtiyaç maddelerinde fiyat 
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istikrarını ;sağlıyâeak tedbirlerin alınmasına 
devam edilecektir. Müstehlikin ihtiyaçlarına 
doğrudan doğruya cevap veren mal ve hizmet
lerde müstehlikin kalite ve fiyat yönünden al
danmasını önlemek için teşkilâtlanması teşvik 
olunacaktır.» 

•Devalüasyonu müteakip yaptığı radyo ko-
nıışmasmda Başbakan vukuu muhtemel fiyat ar
tışlarım normal seviyesinde tutabilmek için 4 
tedbir saymıştır. Bu tedbirler sırası ile şunlar
dır;: 

1. Transferleri hızlandırarak piyasada kâ-
•fl mal bulundurulmasının temini. 
v ;2. Uevlefân ürettiği mal ve hizmetlere zam 

yapılmaması, 
3. Gerektiği ahvalde vergi ve resimlerde 

indirimler yaparak piyasayı daha ucuz mala 
bole?, kavuşturmak, 

; '41 İhtikâr ve fahiş fiyat peşin de olan mü
esseselerle Devlet imkânları ve gücü tümü ile 
kullanılmak suretiyle mücadele. 

G-erek Kalkınma plânı ilkelerine, gerek Hü-
ldimet Programına ve gerekse Başbakanın bu 
sjizlerime tatbikatta ne dereceye kadar sadık 
.kalındığı hususlarına temas etmeden önce bir 
realiteyi ortaya koymakta fayda mütalâa edi
yorum. : 

Fiyatlar 1970 yılında daha da hızlı bir tem
poda 'artmıya devam etmiş, hele devalüasyonu 
mütaakıp baş döndürücü bir hızla artar hale 
gelmiştir. j 

-v' Tbptan eşya fiyatları 1968 yılında % 4,6, 
1969 yılında % 6 artmıştır. 1970 yılı Eylül ayın
da bir evvelki yılin Eylül ayına nazaran ar
tış %~Q mertebesindedir. Asıl fiyat artışlarının 
devalüasyonu mütaakıp ve Eylül ayından son
ra olduğu düşünülürse, 1970 yılında toptan eşya 
fiyatlarındaki artı «m rekor seviyeye ulaşacağı 
tr'ımin edil'öbi.'ir. 

' îkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânımda daha 
âdil bir gelir dağılımının sağlanması maksadıy
la; fiyatlar umumi seviyesinin muhafazası ile 
birlikte az gelirli gruplar bütçesine ağırlık teş-
kilve&en mal ve hizmetler fiyatında diğer mal 
VÎ8 hizmet'I'sr fiyatlarının aleyhine indirim sağ-
•lanniMi ilkesi de tamamen tors tecelli etmiştir. 
Halkhn zaruri ihtiyaçları ve gıda maddeleri fi
yatları'diğer mal ve hizmetler fiyatlarına na-
zarâin daha fazla artmıştır. Bu da fiyat politi-
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kası ile gelir dağılımının daha gıayriâdil bir 
halo gelmesi, sabit ve dar gelirli halk tabaka
larının daha fazla sıkıntı çeker hale düşmesi
ne sebebolmuştur. 

Hatalı olması dolayısiyle hakikati tam ak-
settireımemesine rağmen bir fikir vermesi ba
kımından geçinme endeksleri tetkik edildiği tak
dirde, geçimin ne kadar zorlaştığı ve zorlaı-
rnakta devam ettiği kolayoa anlaşılır. 1963 se
nası geçim endeksi 100 kabul edilirse, Ankara'
da 1983 s sinesi Eylül ayı geçim endeksi 126, 
1999 yılı aynı ayın endeksi 132,6, 1970 yılı 
Eylül ayı endeksi ise 20 gibi büyük bir artışla 
152 dir. Bu endeksler 1970 yılı Eylül ayında 
hayatın bir yılda % 15 yükselmiş olduğunu 
gösteriyor. Asıl fiyat yükselmelerinin ise Ey
lül ayımdan sonra vukulbulduğu hepimizin ma
lûmudur. 

Bu izahatım ve zikretmiş olduğum rakamlar
la mevzuun ciddiyetini ve süratle tedbîr alın
ması lüzumunu belirtmeye uğraştım. Aksi hal-. 
de karşı karşıya bulunduğumuz ekonomik ve 
sosyal problemlerin çok daha büyük bir cid
diyet kapanacağı muhakkaktır. 

Meclis olarak meseleye eğilmek ve hal ça
relerini tesbit etmek hayatî bir önem taşımak
tadır. Ancak bu tedbir ve çarelerin icra ta
rafından samimiyet ve ciddiyetle yürütüleceği 
hususumda şüphe ve tereddütlerimiz olduğunu 
belirtmek isterim. 

llîimoi Beş Yıllık Kalkmama Plânında fiyat 
politikası ile ilgili olarak tesbit edilen ilkeler 
tatbikatta hiç nazarı itibara alınmamıştır. Fi
yat isitikran korunmaımıştır. Daha âdil bir ge
lir dağılımı temini ilkesi ters tatbik edilmiştir. 
Netice daha, gayriâdil b'.r gelir dağılımı şek
limde tezahür etmiştir. Hükümet programında 
vadedilenlerin tersi yapılmıştır. Devalüasyonu 
mütaakıp biazat Başbakan radyodan, Devletin 
ürettiği mal ve hizmetlere zam yapılmıyacıağmı 
belirtmesine ve bu hususu Devlet teşkilâtına 
•taımim elmıeıme rağmen, Devlet tarafımdan üre
tilen mal ve hizmetlere büyük ölçüda zamlar 
yapılmıştır. Yeni zamların geleceği ise herken 
tarafından bilinir ve beklenir hab gelmiştir. 

Meselenin en ziyade ümitsizlik doğuran ta
rafı ise Devlet yetikililerimin devalüasyon ka
rarına rağmen fiyat hareketlerinin mâkûl se
viyede kaldığını beyan edebilmeleridir. Sayın 
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Maliye Bakanı. Cumhuriyet Senatosunda ve 
toilâhara Millet Meclisine 1971 bütçesini tak
dim konuşmasında, 11 aylık ortalamalara göre 
toptan eşya fiyatlarının, bir yıl evvelki ayını dö
neme göre % 5,6 Ankara geçim endeksinin ise 
% 11,5 gibi mâkûl sayılabilecek bir seviyede 
kaldığını beyan ediyor. Durgunluk aylarını da 
hesaba katarak vasatiler almak suretiyle yapı
lacak hesabın devalüasyon gibi fiyatlarda sıç
ramalar vücuda getiren olayların vukubulduğıı 
yıllarda da yapılması mâkûl bir hesap tarzı 
olmasa gerektir. Devalüasyonu tafciibedea ay
lara ait fiyat endeksleri evvelki yılların aynı 
ayların?, ait fiyat endeksleriyle karşılaştırılın
ca Sayın Maliye Bakanı kadar iyimser olmaya 
imkân kalmıyor. 

Hükümet yetkililerinin işin ciddiyetini kabul 
etmez görünür mahiyetteki beyanlarına, Plân, 
Hükümet programı ve hattâ kendi konuşmala
rına tsrs düfen hareket tarzlarına rağmen Yü-
03 Meclisin mevzu üzerine eğilmesinde fayda 
mütalâa ediyoruz. 

Bu sebeple oylanmışı araştırma aşılması is
tikametinde kullanacağız. 

Hepinize saygılar sunarım. (D.P. sıralarm-
datn alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Ok... Yok. Sayın 
İbrahim öztürk, buyurun. 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Maraş) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; 

Tüm vatandaş kütlesini çok yakından il
gilendiren hayat pahalılığı konusunun Meclis 
kürsüsüne getirilerek bir araştırma müzake
resi açılmasmdaki zaruret ve ehemmiyeti tak
dir etmemeye imkân yoktur. Bu itibarla ko
nuyu buraya getiren çok sayın arkadaşlarıma 
teşekkür etmeyi bir görev biliyorum. 

Ancak, böyle önemli bir konuda iktidar 
Grupunun ve Hükümetin da araştırmaya ka
rar verilmesinde yardımcı olması temennisin
de bulunuyorum. Zira bugün hayat pahalı
lığının amansız kollarında, bir mutlu azınlık 
hariç, sıkışniıyan ve ıstırap çekmiyen kimse 
yoktur. Fiyatların baş döndürücü bir sü
ratle yükselişini bir refah ve sağlık âleme ti 
saymanın hafifliği ve istihfafı mazide kalmış
tır. Sorumluluk bilincine sahip bir Hükü
metin meseleye büyük bir ciddiyetle eğilerek 

bilimsel metodların ve gerçeklerin ışığında 
araştırma yapması ve çözüm yolları bulması 
lâzımdır. :, ;>,> 

önce Hükümetin memleketimizde vs.'özel
likle büyük tüketici kütlelerinin. yaşadığı M.-
yük şehirlerde hayat hapalılığının y mwiju-
diyetini kabul etmesi gerekir ki, ondan, soma, 
bu konuda ortak bir çalışmaya, ye tartıgmaya 
girişilebilsin. Oysa, bugüne kadar yetki&.^ir 
Hükümet sorumlusunun ağzından hayat pa
halılığının mevcudiyetini gerkşekçi bir lia&n 
ile doğrulamanın mümkün olduğuna-, dair bir 
ifade görmedim. < r _; 

Bizde eskiden beri gerçekleri Örtme veya 
tevil etme gibi Doğululuğa hâs bir zihniyet 
yer etmiştir. Asayişe müessir olaylar, gün
lük zabıta vakaları; silâhlanma, halkın silâh 
sevgisi; pahalılık, refah alâmeti olarak izan 
edilmiştir. Ciddî Devlet adamı niteliği, ger
çekleri kabul etmek ve onların tedbirlerini' de 
cesaretle ortaya koymaktır. 

Şimdi, konuyu, pek çok arkadaşların tefer
ruata da giren rakamlarla ortaya . sermiş Qİ'-
malariyle beraber, ben de kısaltmak suretiyle 
birkaç rakam vereceğim ve gerçekte de ha
yat pahalılığının memleketimizde 'hangi n o 
taya ulaştığını tesbite çalışacağım. 

Ticaret Bakanlığı Konjonktür Dâiresinin 
Türkiye çapında tesbit ettiği toptan elya t i r 
yatlarına göre ortalama geçim .endeksleri Ye-
neler itibariyle şudur : 100 ü ölçü kabul etti
ğimiz takdirde 1964 de 101,2; 1967 de 123,4; 
1969 da 136,8; 1970 Ekiminde 144 dür/Koif-
jonktür Dairesinin tesbit ettiği Ankara ve 
İstanbul ücretli geçim endeksi ise şudur'; 
100 ölçü kabul ettiğimiz takdirde 19&JL. de 
100, 1965 de 108,8; 1968 de Ankara'da 12^İs
tanbul'da 137,6; 1969 da Ankara'da '133$; 
İstanbul'da 144,2; 1970 de Ankara'da 152,0; 
İstanbul'da 156,9 dur. ^ ' \ ^ 

Bilhassa devalüasyondan sonra. fiyatlar
daki yükselmeyi bâzı maddeler itibariyle kı
saca ifade etmek istiyorum : Daha önce ko
yun eti 13 Türk Lirası iken, devaîüasytfıidan 
sonra 19 ilâ 20 liraya yükselmiş. Sığır eti 10 
liradan 14,45 e; Balık- ortalama 7 ' İ t e 
dan 20.00 liraya yaş sebze % 5$ %^Ö0 
civarında, zeytinyağı 7 - 8 liradan 15̂  liraya 
ve buna mümasil aile reisleriff olarak hepılfiîMn 
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bildiği rakamlar. Ortalama devalüasyondan 
sonra fiyatlarda % 50 bir artışın meydana gel
diği bilimsel bir şekilde tesbit edilmiş. 

Pahalılığı protesto için istifa eden belediye 
reisleri olmuştur. Diğer taraftan bundan bir 
süre önce toplanan Adalet Partisi Temsilci
ler Meclisinde pahalılıktan şikâyet edilmiştir. 

'Sayın milletvekilleri; yüksek huzurunuza 
ulaştırdığımız şu rakamlarda göstremekte-
dir ki, memleketimizde toptan ve perakende 
eşya fiyatları 1950 ilâ 1970 yılları arasında 
% 300 bir artış göstermiş ve geçinme endeks
leri keza % 300 olarak yükselmiştir. Buna 
karşılık millî gelirin fert başına düşen payı 
ise ağır bir tempo ile gelişmiştir. Gayrisâîfi 
millî gelir üretim âmilleri fiyatlarla birlikte 
1938 yılında 1 milyar 722 milyon, 1950 de 
9 milyar 370 milyon, 1905 te 72 milyar 430 
milyon, 1968 de 101 milyar 073 milyon Türk 
Lirası. 

Nüfus artışı ise, 1938 ilâ 19ö9 arasında 
% 100 artarak 34 milyonu bulmuştur. 1927 
de yapılan sayımda 13 milyon 648 bin kişi 
olarak tesbit edilen Türkiye'nin nüfusu,, 1970 
sayımında 35 milyon kişiye yükselmiştir. Böy
lece iki sayım arasında % 30 bir artış gö
rülmüştür. 

Kalkınma Plânımızın anahedefi yılda or
talama % 7 bir kalkınma hızı sağlamaktadır. 
Halbuki, 1950 - 1953 arasında meydana gelen 
hızlı artış, 1954 ten itibaren 1958 e kadar 
% 5,6 olarak devam etmiştir. 1958 den sonra 
ise, bir süre bu rakam % 2 ilâ % 3 e kadar 
düşmüştür. % 7 bir hız gerçekleşse dahi, bu
nu % 4 olarak kabul etmek lâzımdır; çün
kü nüfus artışı % 3 ü bulmaktadır. 

Diğer yandan millî gelir sosyal adalet 
ölçülerine göre dağıtılmadığı ve gelirin % 80 i 
% 20 nüfusa, % 20 si de % 80 nüfusa isabet 
ettiği için, büyük kütleler emeğinin karşılı
ğını alamamakta ve bu sebepten fakirlikten 
ve işsizlikten ve hayat pahalılığının kolların
dan kendisini kurtaramamaktadır. 

Sayın milletvekilleri; geri kalmış memle
ketlerde yatırım mallan kıt olduğu için fi
yatlar devamlı bir artış eğilimi gösterirler. 
Oysa, kalkınma hızının gerçekleşmesi için ya
tırım mallarının fiyatlarında büyük yükse
lişlerin olmaması gerekir. Türkiye'de Dev-
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let, demir ve çimento gibi temel yatırım mal
larının üretiminde faal bir rol oynamakta
dır. Bununla beraber son zamanlarda özel
likle demir fiyatlarındaki artış, kalkınma hı
zını yavaşlatan ve inşaat maliyetini birden
bire yükselten menfi bir faktör olmuştur. 

Ücret malları fiyatlarında olacak artış, 
plân hedeflerinin gerçekleşmesi bakımından 
en az temel mallar fiyatlarının yükselmesi ka
dar zararlıdır. Bu gibi fiyat artışları dar ge
lirli kütlelerin gerçek gelirlerinin azalması
na yol açacağı gibi, bütün ekonomide enf
lâsyonun doğması ile de sonunçlanabilir. 

Bugün memleketimizde ekonomik alanlarda 
serbest rekabet esası kabul edilmiş, Devle
tin piyasaya ve fiyatlara müdahalesi önlen
miştir. Olağanüstü devreye özgü Millî Ko
runma Kanununun yürürlükten kaldırılmasın
dan sonra, özellikle plânlı devreye geçişten 
sonra karma ekonomi, hürriyet içinde kal
kınma ve serbest rekabet düzeni getirilmiştir. 

Memleketimizde üretim bölgeleriyle tü
ketim merkezleri arasındaki bağlantıların sağ
lanmaması yüzünden, bir aracı, komisyoncu sı
nıfın doğduğu bir vakıadır. Bağlantı ve or
ganizasyon noksanlığından faydalanan bu 
aracı komisyoncu grup, üretim birimlerin
den çok düşük fiyata aldıkları mallan tü-
keticeye büyük kârlar ilâve ederek ulaştır
maktadırlar. Bu durumun düzelmesi, üreti
cinin kendi içinde teşkilâtlanarak pazarlarla 
doğrudan doğruya temasını sağlıyacak örgüt
lerin kurulmasına bağlıdır. 

Küçük işletmelerin işletme kredisi ihtiya
cını karşılayacak kurumlar daha fazla geliş
tirilmelidir. Et ve Balık Kurumu, Çuko Birlik, 
Pisko Birlik, TARİŞ gibi kurumlar ve ofisler 
müdahale alımları yaparak fiyatların teşekkü
lünde daha etkili bir rol oynamalıdırlar. Geç
mişteki uygulama, fiyat yükselişlerini önlemek 
amaciyle konulan narhların üretim (masrafla
rını karşılamadığı hallerde özel işletmelerin 
faaliyetlerini durdurduklarını veya karaborsa
nın ortaya çıktığını göstermiştir. 

1580 sayılı Belediye Kanununa göre bele
diyeler ete, ekmeğe ve mahrukata ve zaruri 
gördükleri maddelere narh koyabilirler. Et ko^ 
nusundaki narh dahi müspet yönde gelişmediği 
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için, Devlet Plânlama Teşkilâtının da tavsiyesi 
ile birçok belediye ete de narlh koymaktan vaz
geçmiştir. Büyük kentlerde et fiyatlarının yük
selmesi bu selbepten olmayıp, başka ekonomik 
sebeplere de dayanmaktadır. 

İhracatımızı geliştirmek için bâzı malların 
iç ve dış satış fiyatları arasında ayırım yarat
mak söz konusu olduğu hallerde vergiler ve 
tedbirler düşünülmelidir. 

Beş Yıllık Kalkınma Plân ve yıllık prog
ramlarına göre fiyat istikrarının sağlanabilmesi 
için, kamu sektörünün Merkez Bankası kay
naklarından artan şekilde yararlanmasını önle
mek, kamu harcamalarının gerçek tasarruflarla 
karşılanmasını sağlamak lâzımdır. îç tasarruf
ların harekete geçirilebilmesi için, banka ve 
malî kurumların tasarrufları toplama etkenli
ğinin artırılması, tasarrufların banka sistemi dı
şında yüksek faiz hadleriyle kullanımının ön
lenmesi, böylece maliyetlerin dolayıisiyle fiyat 
seviyesinin yükselmesine mâni olunması gerek
lidir. 

Sayın arkadaşlarım; bugün yürürlükteki 
mevzuatımıza göre hayat pahalılığı ile idari 
yönden müüadele edecek yegâne örgüt beledi
yelerdir. Ne Ticaret Bakanlığının, ne de vali
lerin bu mevzuda hiçbir yetkileri yoktur ve 
kendilerine yetki veren bir kanun da mevcut 
'değildir. 

1580 sayılı Belediye Kanununun 15 nci mad
desinin 43 ncü fıkrasına göre, «Belediyeler ete, 
ekmeğe doğrudan doğruya ve kati lüzum ha
linde bunlardan maada havaioi zaruriyeye ma
halleri idare heyetlerinden tasdik edilmek par
tiyle âzami fiyat koyabilmek ve icabında ihti
kâra mâni olmak için havaici zaruriyeye mü-
taallik mevat alım ve satımı ve bunlardan stok 
yapmak ve hayatı ucuzlatacak tedbirler ittihaz 
etmek» belediyelerin görevleridir. 

Bu maddeye göre, belediyeler Ete ve Ek
meğe genellikle narlh koymaktadırlar. Kati lü
zum halinde Et ve Ekmek dışında da bâzı mad
delere ve hizmetlere belediyeler fiyat tarifeleri 
teslbit etmektedirler. Meselâ, Ankara Beledi
yesi toz ve küp şeker, margarinler, odun, men-
ba sulan, pastahane, gazino ve pavyonlarda 
meşrubat fiyatları, berber ve kuaför tarifeleri, 
taksi ve dolmuş ücretleri, sinema ücretleri gibi 
konular için narh ve tarifeler tesbit etmiştir. 

Ankara Belediyesi süte de narh tesbit etmiş ise 
de, İl İdare Kurulu tarafından tasdik edilme
diği için, bu uygulanamamıştır. 

Et fiyatları Ankara'da 1965 yılından beri 
serlbest bırakılmıştır. 1608 sayılı Umuru Bele
diyeye Mütaalik Ahkâmı Cezaiye Hakkındaki 
Kanun - çak eski bir kanun - gereğince bele
diyeler fiyat ve ücret tarifelerine uymıyanlara 
50 Türk lirasına kadar para ve 15 güne kadar 
da meslek ve sanattan tart cezası verebilmekte
dirler. 151 sayılı Kanuna göre nakil ücretleri 
tarifesine uymıyan vasata sahiplerine bir aya 
kadar sanat ve meslekten tart cezası uygulıya-
bilmektedirler. Bu kanuna göre belediye başka
nı, yardımcısı ve yötlki verdiği şube müdürü 
doğrudan doğruya dört gün sanattan men ve 
25 Türk İrası para cezası verebilmektedir. 

150 sayıilı Kanuna göre belediyeler zaru
ret halinde, en büyük mülki âmirin tasvifbi ile 
değirmen ve kurumlara el koyabilmekte ve biz
zat ekmek imal edebilmektedirler. 

0489 sayılı Pazarlıksız Satış Mecburiyetine 
Dair Kanuna göre çıkarılan ve yürürlüğe ko
nan 2 . 9 . 1938 tarih ve 9527 sayılı Kararname 
gereğince etiket koyma mecburiyeti vardır. Bu 
medburiyete uyan pek az belediye ve esnaf mev
cuttur. Esasen tatbikat tüketicinin aleyhine, es
nafın lehine işlemektedir. 

Bugün bilhassa büyük kentlerde hayatı zor
laştıran sebeplerin başında mesken kiraları 
gelmektedir. Kiralar endeksleri 1950 ye naza
ran büyük bir hızla artmış ve bu durum 1969 
1970 yıllarında zirveye ulaşmıştır. 1960 yılın
da konut endeksi 87 iken, 1950 de 145, 1959 
da 218, 1965 te 250, 1969 da ise 280 e yüksel
miştir. 

6570 sayılı Kira Kanununun 2 nci, 3 ncü 
maddeleri Anayasa Mahkemesi tarafından iptal 
edildiği için, kira takdir koanöısyonları meka
nizması işlememektedir. Ancak müracaat ha
linde mahkemeler kirayı tesbit edebilmektedir. 
Bugünkü uygulama kiracıların aleyhindedir ve 
bunu önliyecek hiçbir idari tedbir bulunma
maktadır. 

Bugün korkunç bir cenderenin altında ezil
mekte olan az ve dar gelirli vatandaşlarımla 
ile, memur, müstahdem, işçi, emekli, dul ve 
yetimlerin nefes alabilmesi için demokratik bir 
kalkınma felsefesi içinde bilimsel ve ekonomik 
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tedbirlere paralel olarak her yıl artan fiyatlara 
göre ücretlerin ayarlanması, memur, işçi, tüke
tici kooperatiflerinin teşvik olunması ve bun
ların Devletçe desteklenmesi, üretici ve tüke
tici arasındaki direkt münasebetler sağîıyacak 
kooperatiflerin kurulması, pazarların çoğaltıl
ması ve bunlara belediyeler tarafından kolay
lıklar sağlanması, serbest rekabet esas olmak
la beraber üretimden tüketime kadar bütün 
aşamaların takibedilerek fahiş kârlara ve ko
misyoncu oyunlarına mâni olunması, mallara eti
ket koyma mecburiyetinin uygulanması, semtler 
arasındaki fahiş fiyat farklarının belediyece 
takibolunması, fiyat ve tarifelerin her gün hal
ka münasip vasıtalarla duyurulması, stokçu
luğa engel olunması gibi tedbirlerin yanında 
psikolojik ve politik sebeplerle meydana gele
cek fiyat artışlarını önliyecek ve halika em
niyet ve huzur verecek radyo ve gazete yayın
larının yapılması lüzumu vardır. 

Sayın milletvekilleri, biz büyük ve acı bir 
gerçek olan hayat pahalılığını, onun nedenle
rini, çözüm yollarını ekonomik, mailî ve idari 
yönlerden ve tamamen kendi açımımdan eski bir 
tatbikatçı olarak izaha çalıştık. Oysaki bu ko
nunun pekçok bilimsel, ekonomik, psikolojik ve 
hukukî yönleri vardır. Bir Meclis araştırması 
bütün bunları ortaya koyabilir. Bir mutlu azın
lığın dışında hayat pahalılığının korkunç kol
ları arasında inlemiyen hiçbir vatandaş yok gi
bidir. 

Bugün Türkiye'de gayrisâfi millî hâsılanın 
adalet ölçüsünden pek uzak bir dağılışı, geniş 
çaptaki işsizlik sonunda evine bir ayda yüz lira 
dahi girmiyen çoğunluktaki köylü aileleri; 
öbür tarafta Personel Kanununa rağmen öğle 
yemeğini peynir ekmekle geçiştiren ve evine 
haftada ancak bir defa dahi et götüremiyen 
çoğunluktaki küçük memur, emekli, dul, yetim 
kütleleri; aylık onbin lira gelirini yeterli gör
meyip, suni şirketler kuranlar; bir yanda 50 -
60 bin dönüm toprağa sahibolanlar, öbür yan
da bu topraklarda boğuz tokuluğuna çalışan 
milyonlarca teminatsız tarım işçisi.. Bu denge
siz ve adaletsiz tablo önünde geri kalmış bir 
ülkenin parlâmentosu olarak derin derin düşün
mek gerektir. 

Aksi halde ne hayat pahallılığı, ne karabor
sa, ne ihtikâr, ne de bölgeler ve sınıflar ara

sındaki dengesizlik ve ne de memleketin bu
gün içinde bulunduğu krizler ortadan kalka
maz. Türkiye Büyük Millet Meclisinin mazisine 
yaraşır bir hamle ve coşkunlukla büyük dâ
valara eğilmesi dileği ile sözlerimi bitirir hepi
nizi saygılarımla selâmlarını. 

BAŞKAN — Araştırma önergesi üzerinde 
kifayeti müzakere 'takriri gelmiştir. 

Son söz C. H. P. Grupu adına Sayın Ya
şar Akal'dadır. 

YAŞAR AK AL (Samsun) — Sataşma mese
lesinden de söz verecök misiniz Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Efendim, zanediyoruım ki, sizin 
bütün gayretleriniz kürsüye çıkıp konuşma im
kânını sağlamalı için oluyor. Geleceksiniz konu
şacaksınız, o bakımdan artık onu halletmeye 
lüzum hissetmiyoruz. 

Şaihsan siz kendiniz grupunuz adına söz is
tediniz zannediyorum ve Sayın Necdet Uğur 
Bey de onu tasvibediyor. 

Yeterlik önergesinden önce, Hükümete söz 
veriyorum. 

Buyurunuz Ticaret B'aikanı Sayın Titrek. 
TİCARET BAKANI GÜRHAN TİTREK 

(C. Senatosu Çankırı Üyesi) — Sayın Başkan, 
muhterem milletvekilleri; 

Her zaman hayat pahalılığı hakkında muh
telif sözler söylenmektedir. Esasen bu oldum 
olasıya böyle devam etmiştir ve edegelecektir 
de. Ne kadar fiyatları sabit tutarsak tutalım, 
gene de bir şikâyetten bahsedilecektir. Bu, in
sanın bir psikolojik tarafıdır. 

Takdir edersiniz ki, bir devalüasyon yapıl
mıştır. Bu dvealüasyondan sonra mutlaka bir 
fiyat artışı da olacaktır, olmamasına da imkân 
yoktur. Ama mühim olan bu fiyat artışlarını 
anormal bir şekilde değil, muayyen ve arzu edi-
İsn seviyelerde tutabilmekti. 

Arkadaşlarımız rakamlar veriyorlar, bizim 
de elimizde rakamlar var. Bunları biraz sonra 
arz edeceğim. Bu rakamları tetkik ettiğimiz za
man kendilerinin çizmekte bulundukları tablo 
kadar vahîm fiyat artışlarının devalüasyondan 
sonra dahi olmadığını görmüş olacağız. Ama 
münferit bâzı kalem eşyalar üzerinde burada 
misaller verilirse pek tabiî ki, umumi endekse 
dâhil olmıyan bu mallar üzerinde, türlü zaruri 
ihtiyaç maddesi olmıyan bu mallar üzerindeki 
misaller de hayat pahalılığı için devamlı bir mi
sal olamaz. 
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Muhterem milletvekilleri, memleketimizde 
•fiyatlar ekonomik gelişmenin tabiî bir sonucu 
olarak teşekkül etmektedir. Piyasada fiyatlara 
doğrudan doğruya müdahalede bulunulmaması 
hususu Millî Korunma Kanununun 1960 tarihin
de tatbikattan kaldırılmasından beri prensibola-
rak kabul edilmiş ve bu esas bilâhara Birinci 
Beş Yıllık Kalkınma Plânında da yer almış bu
lunmaktadır. 

Piyasanın başıboş bırakılmaması için piyasa
daki fiyat hareketleri yakinen takibe dilmekte 
ve fiyat artışlarının mal darlığından ileri geldi
ğinin tesbit olunması halinde, bu mal anahtih-
lâk maddesindense o malın temini veya ikame 
maddesi bulunmak suretiyle darlığın giderilme
sine çalışılmaktadır. Zaruri hallerde Toprak 
Mahsulleri Ofisi, Et ve Balık Kurumu gibi te
şekküllerle, Tarım Satış Kooperatifleri Birlikle
ri vasıtasiyle Piyasanın tanzimine çalışılmakta, 
bu arada Ankara ve İstanbul Şehirlerinde Gl-
MA, MfcGROS, TARKO gibi şirketlerin yardı-
miyle tüketici halkın başlıca gıda maddelerinin 
teminine çalışılmaktadır. 

Bütün dünya memleketlerinde olduğu gibi 
memleketimizde de fiyat artışları husule gel
mektedir. Ancak bu artışlar geçmiş yıllardaki
ne nazaran fazlaca aşın olmamıştır, devalüasyo
na rağmen. 

1981 yılından sonra memleketimizde meyda
na gelen fiyat artışları 1961 - 1965 ve 1965 -
1969 gibi 4 er yıllık devreler itibariyle mukaye
se edildiği takdirde toptan eşya fiyatları endek
sinin 1961 - 1965 devresinde beher yıl için orta
lama % 4,8 ve 1965 - 1969 devresinde ise % 6,1 
oranında artmış olduğu görülür. 

Geçinme endeksine gelince; yıllık ortalama 
artış oranları Ankara geçinme endeksinde 1961 -
1965 devresinde % 5 ve 1965 - 1969 devresinde 
%5,6; 

İstanbul geçinme endeksinde ise; 1961 - 1965 
devresinde % 4,1 ve 1965 - 1969 devresinde ise . 
% 9,3 olmuştur. 

1790 yılının 11 aylık ortalama endeksi ise bir 
evvelki yıla nazaran % 11,4 artmıştır. 

Satmalına gücünün sadece fiyat artışlarıyle 
değerlendirilmesi suretiyle realist bir sonuca 
varmak mümkün değildir. Satınalma gücünü 
vatandaşın gelir ve gider endeksinin bir fonksi
yonu şeklinde mütalâa etmek icabeder. Memle

ketimizde satınalma gücünün ölçülmesinde çe
şitli sosyo-ekonomik gruplar için hesaplanmış 
gelir endeksleri mevcudolmadığmdan, millî ge
lir sonuçlan aynı maksat için kullanılmak zo
runda kalınmaktadır. 

Memleketimizde cari üretim âmilleri fiyat
larına göre gayrisâfi millî hâsıla 1965 - 1969 
yılları arasında şu şekilde bir seyir takibetmiş-
tir; 1G65 te 72 milyar 430 milyon. Küsuratını 
söylemeden ifade ediyorum. Bunun içinde tarım 
25 milyar, sanayi 11 milyar. 1969 ela 114 mil
yar, gene tarım 35 milyar, sanayi 20 milyardır. 
Üo yıllık artış ortalaması % 58,2 dir. Tarımda 
artış ortalaması ise 3 yıllık % 39,2. Sanayide 
artış ortalaması üç yıllık % 75,8 dir. 

Yıllık ortalama artış ise genel toplamda % 
14,5, tarımda 9,8, sanayide 19 dur. 

Yukarda da arz ettiğim üzere^ son dört sene 
İçinde senelik ortalama artış toptan eşya fi
yatları endeksinde % 6,1; Ankara geçinme 
endeksine % 5,6; istanbul geçinme endeksin
de de %9,3 olduğu halde gayrisâfi millî hâsıla 
toplammdaki yıllık ortalama artış % 14,5, ta
nın sektöründe % 9,8 ve sanayi sektöründe de 
% 19 olmuştur. 

Bilindiği üzere her ülkede fiyatlarda yıldan 
yıla artışlar olmakta ve bu artış miktarları % 
5 ve 6 nisbetiııde kaldıkça normal karşılan 
maktadır. Memleketimizde de bu oranlardaki 
fiyat artışlarını normal mütalâa etmek ve esas 
dâvanın fertlerin gelirlerinin azlığından ileri 
geldiğini düşünmek gerekir. îşte fertlerin ge
lirlerini çoğaltabilmek için de Hükümetimizin 
Parlâmentodan geçirmek suretiyle almış olduğu 
birçok tedbirler vardır; «dar gelirli» dediğimiz 
birçok kütlenin bu hayat pahalılığından mütees
sir olmaması için tedbirler alınmış bulunmak
tadır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu arada her şey
den evvel fiyat mekanizmasını bir devalüasyon 
İİ3 yerinden oynattık. Devalüasyon neticesinde 
mutlaka bâzı maddelerde fiyatlar artacaktı. De
valüasyonla birlikte bizim en çok üzerinde' dur
duğumuz husus geniş % 70 nüfusumuzu teşkil 
eden çiftçi sınıfımızın gelirini artırabilme yolu 
idi ve devalüasyonla birlikte tatbik etmiş bu
lunduğumuz taban fiyat politikası çiftçimize 
arzu ettiği bir şekilde gelir sağlamış bulunmak
tadır. Milletvekili arkadaşlanm yurtta dolag-
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tıkları zaman mutlaka bunun güzel neticelerini 
görmektedirler. Ama bu neticeleri küçültmek 
ve vatandaşın endişesini izale edebilmek için de 
gene hayat pahalılığından türlü şekilde köylü
müze de bahsedilmektedir. Öyle ki, pamuk yetiş
tiren bölgede pamuğun kilosuna 40-50 kuruş zam 
yaparsınız; bir müddet köylü bundan memnun 
olur. Fakat sonra bakarsınız «Ka.put bezi şu ka
dar kuruşa çıktı» diye bize şikâyet etmeye kal
kar. 

Bunun güzel bir misali de şu olacaktır Buğ
day fiyatları ucuz deniyor. Bu husus bütçe mü
zakerelerinde de konuşuldu ve burada konuşan 
bir arkadaşımız da çiftçi sınıfımız içinde hu
bubat yetiştireni ele aldı, onun üzerinde konuş
tu, diğerlerinin üzerinde konuşmadı. Bu da 
diğerlerinin memnuniyetini kabul ettiklerini 
belirtL*. 

Hububat fiyatları - biliyorsunuz - devalüas
yondan önce ilân edilmek mecburiyetinde [ka
lınmıştı. Bu sene belki hububat fiyatlarında 
köylünün emeğini karşılayacak miktarda bir 
zam yapılabilir, bu husustaki çalışmalarımız 
devam ediyor. Başında da söylediğim gibi 
«belki» diyorum yine. Yalnız yine öyle bir 
hâdise ile karşılaşacağız tki, şehirlerde yaşayan 
vatandaşlarımıza 'ekmeklerin gramajının kü
çüldüğünden, hayat pahalılığının arttığından 
şikâyetler edildi. 

Muhterem arkadaşlarım, evvelâ şunda an
laşmamız lâzım: Bugün % 70 nüfusumuzu 
teşkil eden bir -sınıfı ihmal edemeyiz. Bu % 
70 sınıfı teşkil eden köylümüzün iştira gücü
nü artırabilmek içlin, kendisinin daha fazla ka
zanma yollarını temin etmek mecburiyetinde
yiz. Bizim düşüncemiz bu... Bunun için de, 
taban fiyat politikamız tatbik edilmektedir; 
kendiierinü tatmin edecek miktardadır. 

Gıda maddeleri üzerinde misal verildiği za- j 
man muayyen bir sınıfı düşünmek, ama bunu 
yetiştiren sınıfı düşünmemek, onun {kazanç
larını düşünmemek gibi bir nebice ortaya çıîkı-
yor. En nihayet buğdayı yetiştirecek olan 
köylümüzdür. 

Burada etten de bahsedildi. Et fiyatlarının 
devalüasyondan evvel 13 lira olduğu ve şimdi 
de koyun etinin 19 lira olduğundan bahsedildi. 
En nihayet koyunu da yetiştiren bir köylü sı
nıfımız var. 

i NADİR YAVÜZKAN (Burdur) — Onun 
eline gaçmiyor. 

TİCARET BAKANI GÜRHAN TİTREK 
(Devamla) — Geçiyor beyefendi. Onun eline 
geçiyor... 

HULUSİ ÇAKIR (izmir) — Geçmiyor, pa
mukçunun da ©lıine geçmiyor: 280 'kuruştu 
375 oldu şimdi. 

TİCARET BAKANI GÜRHAN TİTREK 
(Devamla) — Siz bilirsiniz. Biz, geçti diyoruz 
beyefendi. 

BAŞKAN — Sayın Çalar, müdahale buyur
mayınız efendim. 

TİCARET BAKANI GÜRHAN TİTREK 
(Devamla) — Bunu yetiştiren kimseyi, köylü
yü bir tarafa iteceksiniz; onun eline geçen pa
rayı, kazanma imkânını düşünmiyeoeksiniz 
va geleceksiniz ondan sonra, şehirde et 13 li
radan 19 liraya cılktı, diyeceksiniz. 

Muhterem arkadaşlarım, işte bu noktada, 
eğer nüfusumuzun % 70 ini teşkil eden köylü
müzün iştira gücünün artırılmasında birlikte 
isek, aynı şekilde düşünüyorsak; şehirlerde 
et, un, sebze fiyatlarının bir mıik'.ar yüksel
mesine katlanmamız lâzımgelir. Kaldı ki, dar 
gelirli dediğimiz, memur, emekli, işçi; kendin'. 
Personel Kanunu, toplu sözleşme ve emekli ka-
nunlariyle, bu fiyat artışlarına karşı hazırla
mış durumdadır. Hazırlıyamıyan yalnızca 
nüfusumuzun % 70 tidir; onu da bu yolda tat
min etmek her halde sosyal adaletin en güzel 
bir tatbiki olacaktır. 

HULUSİ ÇAKIR (İzmir) — İzah eder mi
siniz; niçin köylü için doları 12 lira olarak 
tesbit ettiniz? 

TİCARET BAKANI GÜRHAN TİTREK 
(Devamla) — Gelin Bakanlığa da izah ede
lim. Şimdi arkadaşları işgal etmiyelim. 

BAŞKAN — Hulusi Bey, böyle bir usule 
yol açmıyalım. 

TİCARET BAKANI GÜRHAN TİTREK 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, şu hu
susa da değinmek istiyorum: Köylünün malı
na verilen fiyatlarda bizim, A. P. iktidarının 
bir görüşü daha vardır. Fiyatı ilânihaye çı
kartabilirisiniz. Bugün Orta - Anadolu köylü
sü dönümünden 80 - 100 (kilo buğday aldığı 
müddetçe bunun kilosuna 150 kuruş da verse
niz, 200 kuruş da vertseniz, az olacaktır. Bi-
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naenaleyh, yalnız mesele fiyatta değildir; üre
timi ^artırabilmektedir. Eğer biz Orta - Ana
dolu mıntıakasını, Ege, Çukurova mıntakala-
nnda olduğu gibi dönümden 350-400 kilo buğ
day alır hale getirebilirsdk, şuna inadınız; bu
gün benim köylüm 85 kuruşluk fiyattan dahi 
şikâyet etmez. 

Bunun için, Hükümetimizin görüşü, istihsa
li artırıcı tedbirlerde bulunmaktır. 1965 yılın
dan itibaren de bu türlü tedbirleri 'almakta
yız. Gübre, iyi cins tohum, makinalı ziraat 
hususunda hükümetlerimiz gerekli ilgiyi gös
termişler ve bunun müspet neticeleri de alın
mış -alınmakta bulunmaktadır. 

Bugün domates yetiştiren bir vatandaşımı
zı düşününüz. Eğer bir dönümünden bir ton 
domates çıkartıyor ve bunu kilosunu 150 ku
ruştan satıyorsa 1 500 lira kazanmış olacak
tır.. Ama takdir edersiniz ki 150 kuru
şa, bulunduğu köyde, bulunduğu bahçe
sinde domatesi satmasına imjkân yoktur. 
Ne olacaktır? Baha düşük fiyata satacaktır ve 
o tarladan 1 500 lira gelir gelmiyecekbir. O 
dönümden en ton domates almış olsa, bu ted
birlerle hareiket etmiş olsa, domatesin kilosu
nu 15 kuruşa satmış olsa dahi, 1 500 liralık 
gelirini elde etmiş olacaktır; 

Muhterem arkadaşlarım, istihsali artırmak 
mecburiyetindeyiz. Fakat bugün Türkiye'miz
de çektiğimiz sıkıntıların başında da yalnızca 
istihsali iartırmajk kifayet etmiyor. Bunun ya
nında alınması lâzımgelen tedbirler daha var 
ve biz onlar üzerinde durmaktayız. 

Misaller veriliyor; domates geçen sene top
lanmadı, bahçede kaldı. Doğrudur. O zaman 
da Ankara'da domates 150 veya 125 kuruş ara
sında; müstahsil malını 5 kuruşa satınalacak 
kimse bulamıyor. İşte bu, bir organizasyon 
işidir. Bu organizasyonu Türkiye'mizde kurma 
yolunda çalışmalarımız vardır. Bunun başın
da da kooperatifçilik gelir. Orada yetiştirdiği 
mahsulünü kooperatifleri eliyle pazarlara gö
türebilmek durumunu köylümüze temin etmek 
mecburiyetindeyiz ve çalışmalarımız da bu yol
dadır. 

Yalnız şurasını da arz edeyim M, bâzı cins 
mahsûller veya sebzeler veya meyvalar bir an
da piyasaya dökülmektedir. Eğer bunları mu
hafaza ve depolama tesisleriyle muhafaza ede-
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mez isek, yine de malını yetiştirdiği anda düşük 
fiyatla satmasını, ama aradan zaman geçtikten 
sonra yüksek seviyeye çıkmasını önliyemeyiz. 

Düşününüz ki bir ülke, soğuk hava depoları 
kifayetli değil, yolları kifayetli değil; ondan 
sonra köylüyü kalkındırmaktan ve fiyat istik
rarından bahsedersiniz. 

Muhterem arkadaşlarım, hepsi birbirine bağ
lı tedbirlerdir. Yollarımızı yapacağız. Yaptı
ğımız zaman köylümüz pazara malını kolaylıkla 
getirebilecek ve aracı diye şikâyet ettiğiniz kim
selerden uzak malını kendisi satma imkânını bu
labilecek. 

işte Haller Kanununda da yaptığımız bir de
ğişiklik yalanda huzurlarınıza gelecektir ve hal
lerde de kooperatiflerin, hattâ müstahsilin biz
zat mal satması temin edilmiş olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu arada pahalılık 
dendiği zaman en çok şikâyet gıda maddelerin
den oluyor. Veyahut da, en çok şikâyet demi-
yeyim, ama misâl vermeler gıda maddelerinden 
oluyor. Gıda maddeleri hakkındaki görüşlerimi 
söyledim. 

Muhterem arkadaşlarım, eğer % 70 nüfusu
muzu düşünüyorsak, bunu yetiştiren kimselerin 
alın terlerini karşılıyabilmek için, pahalılık ba
kımından gıda maddeleri üzerinde fazla durma
yınız. En nihayet, demin de arz ettiğim gibi, 
onlara el uzatmak sosyal adaletin en güzel bir 
örneği olacaktır. Ama maalesef yine görüyoruz 
ki muhterem arkadaşlarım, yumurtanın, eskiden 
olduğu gibi, beşinin beş kuruştan tasılması bu 
kürsülerden söylendi tahminime göre; ama ben 
do ilâve edeyim: Allah o günleri Türk köylü
süne göstermesin. (A. P. sıralarından «Amin» 
sesleri ve alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, bu arada şurasını 
arz etmek isterim; biliyorsunuz ithal malları
mızda devalüasyondan evvel döviz sıkıntımız 
vardı; transferler zamanında yapılamıyordu, 
mal zamanında Türkiye'ye gelmiyor, birtakım 
sanayi hammadde sıkıntısı çeldyör, tam kapa
siteyle çalışamıyor, parasının birtakım bekle
meleri, faizleri neticesinde mamulleri pahalıya 
malediyorduk. Yine biliyorsunuz devalüasyon
dan kısa bir süre sonra günlük transfer yapma
ya başladık. 

Şimdi devalüasyondan sonra söylediğimiz 
sözleri aynen tekrar edeceğim: Türkiye bir 
ithal mah sıkıntısı çekmedi. 
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Yalnız ortada su durum var: Bu ithal mal
ları zamanında Türkiye'ye gelir mi, verilmiş olan 
tahsisler tam mânasiyle kullanılır mı, kullanıl
maz mı? Muhterem arkadaşlarım, bir madde
den dikkatimi çekmişti; Ticaret Bakanlığında 
yeni bir seksiyon kurduk ve sanayiimizin ve hal
kımızın ithal inalı ihtiyaçlarına cevap verebile
cek anamaddelerin, pek tabiî hepsini birden 
kontrol etmemize imkân olmuyor, bâzı anamad
delerin zamanında Türkiye'ye girip girmediğini, 
verilmiş olan tahsislerin yerine getirilip giril
mediğini ve o maddeye ilişkin bir sıkıntının 
Türkiye'de olup olmadığını tetkik etmekteyiz, 
ettirmekteyiz. Her hangi bir sıkıntı anında 
tanzim ve ihtiyaç kotasından gerekli tahsisleri 
yapmak suretiyle mal darlığını ve bâzı spekü
latif emelleri ortadan kaldırma yolunda tedbir
lerimiz de var. 

İthalâtta bu sene getirdiğimiz ihtiyatlar ba
kımından bir husus daha var; bunun da müspet 
neticesini kalayda görmüş olacağız, görüyoruz 
da. Biliyorsunuz bunda çok fasla fiyat artış
ları vardı devalüasyonu mütaakıp; şimdi düş
meye başlamıştır. Bol miktarda tahriş, rekabet 
tesis edebildiğimiz müddetçe bu fiyatların it
hal mallarında, sanayide de fazla artışım enle
miş oluruz. 

Muhterem arkadaşlarım, rekabeti bir tarafa 
atamayız. Rekabet hakikaten zor şeydir ve 
gerek sanayicimiz, gerekse tüccarımız mümkün 
olduğu kadar bundan kaçmak ister. Ama reka
bet, ekonominin ele en güçlü sil ahlarından bir 
tanesidir. 

Dikkat ediniz, devalüasyondan sonra, Eylül 
ayında, Ekim ayında bir yığın şikâyetler duy
duğunuz malların lütfen şimdi gidiniz, etiketle
rine bakınız; birçok ualları bundan üç ay ev
vel almış olduğunuz fiyatın daha düşük fiyat
larla almanız mümkün. 

Şimdi bu arada diyeceksiniz ki, bunlar çok 
kazanıyorlar. Ama muhterem arkadaşlarım, bir 
ayakkabı görürsünüz üç ay evvel 200 liradır, 
modası geçmiştir bugün 100 lira... Aradaki farkı 
dükkân sahibi için mutlak mânada fahiş bir 
kâr olarak görmeyiniz. En nihayet onun sattı
ğı modadır, kalitedir, biçimdir.. Bunu giymek 
istiyen gider alır, giymek istemiyen de yanm-
dakinden veya Ulus'takinden 60 - 70 liraya 
ayakkabısını alabilir arkadaşlarım. 

Bize misal veriliyor; ayakkabılar 200 lira 
oldu... E, 60 liralığı da var. Dün veya evvelki 
günkü gazetelerde belki okumuşsunuzdur, ki
losu 60 liraya satılan ayakkabılar da var. 

Muhterem arkadaşlarım, ithâl malları üze
rinde bir fiyat kontrolümüz başlamıştır, tthal 
edilen malların fiyatlarını kontrol ediyoruz ve 
bundan evvel yüksek fiyatla ithal edilen mal
lar mevcut ise, onların sebeplerini kendilerin
den araştırıyoruz. Devamlı surette tahsisleri 
bol bol yaptığımız müddetçe de ithal malları
nın fiyatlarında bundan sonra bir artış değil, 
mutlaka bir gerileme bekleyiniz. Çünkü yine 
bir tedbirimiz daha var, şimdi burada bunu pe
şin olarak açıklamak belki doğru olmıyacak-
tır; ama yakın bir tarihte göreceksiniz, ithal 
mallarında birtakım kırasıya rekabeti tesbit 
ettiğiniz zaman hiç şaşmayınız. 

Muhterem arkadaşlarım, birçok tedbirler 
söyleniyor ve bu fiyat üzerinde ne kadar ko
nuşulsa azdır. Psikolojik bir haldir; hiç kimse 
alışmış olduğu fiyatların üzerinde bir fiyat 
görmeyi maalesef istemez. Kendi geliri artmış 
olsa dahi diğer tarafta etin 13 liradan 14 lira
ya çıkmış olmasına âsâbı bozulur. Bu psikolo
jik bir durumdur. Bunu içimizden atamadığı
mız müddetçe de pahalılıktan her zaman şikâ
yet edeceğiz. Yalnız, bu şikâyetlerimizde biraz
cık insaflı olmamız gerekecektir. Bir dükkâna 
gidersiniz Çankaya'da, etin kilosunu 19 liraya 
görürsünüz, dersiniz ki, koyun etinin kilosu 19 
liraya çıkmış; ben de derim ki, hayır, geliniz 
Aşağı Ayrancı'da kuzu ve koyun eti 14 lira. 

Binaenaleyh, bir dükkânın vitrinindeki eti
ket, fiyatlar için objektif bir kıstas olamaz. 
Biraz insaflı davranırsanız, muhtelif etiketleri 
muhtelif vitrinlerde seyrederseniz, bahsettiği
miz şekilde anormal bir fiyat artışının olmadı
ğını görürsünüz. Gerekli tedbirlerimiz alınmış
tır, alınmaya devam edilmektedir. 

Buna rağmen araştırma hususunda Hükü
met olarak bir söz söylememize, pek tabiî im
kân yoktur. Takdir Yüce Heyetinizindir. 

Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Bir husus hakkında karar al
mak mecburiyetindeyiz. Bu konunun bitimine 
kadar birleşimin devamı hususunu oylarınıza 
arz edeceğim. Devamını kabul buyuranlar... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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C. H. P. Grupu adına Sayın Yaşar Akal, 
buyurun efendim. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — üsuli 
bir hata var, yeterliği okutmanız lâzımdı Sa
yın Başkan, yeterlik aleyhinde sözüm var. 

BAŞKAN — Usuli bir hata yok efendim. 
Kifayeti müzakere takriri gelmiştir, dedik. Hü
kümete söz verdik, ondan sonra son söz. Ondan 
sonra kifayet okunur, oylanır. O zaman da siz 
bize bir yazılı kâğıt gönderdiniz, aleyhinde ko
nuşacağım diye, onu da uygulıyacağız. 

0. H. P. GRUPU ADINA YAŞAR AKAL 
(Samsun) — Sayın Başkan, sayın arkadaşla
rım; 

Biraz evvel Sayın Bakanı dinledim. Demek 
ki, meseleler Sayın Bakanın üslûbu ile münaka
şa ve müzakere edilebilirmiş, birbirimize hiç lü
zum yokken kırıcı sözler söylemeden de istedi
ğimiz söylenebilirmiş. 

Aynı grupun Bakanımdan evvel A. P. nin 
sayın sözcüsünün söylediklerini kafamda to
parlıyorum. Bir tek anlıyabileoeğim söz yok, 
sadece bir küfür ve kötü söz... Hiç lüzum olma
dığı halde, hiç gerekmediği halde evvelâ iyi ni
yetsiz oluşumuzdan bahsediyor ve bu önergeyi 
verirken «Devalüasyondan sonra hayat pahalı-
laşacaktır, birtakım fiyat artışları olacaktır, 
böyle konuşmalarla bunların niçin daha fazla 
alevlenmesine sebeboluyorsunuz ve ne için yan
lış yorumlara sebebiyet verecek şekilde ve özel
likle partimiz için sandıksal çıkar ve kişisel çı
kar için böyle konuşuyorsunuz?» diyor. 

Her şeyden önce şunu açıkça söyliyeyim; 
ben bu önergeyi verdiğim zaman devalüasyon 
yoktu. 1969 senesinin 11 nci ayında verdiğim 
bir şeyi, 1971 senesinde konuşurken, 1971 de 
devalüasyon olacak, memleket ortalık karışa
cak, sıra geldiği zaman konuşursam şöyle ola
cak diye nereden düşünebilirim ve niçin kötü 
niyetli olayım? Bir memleketin en önemli bir 
meselesini, iyi niyetle, samimiyetle getirmişim, 
bir başka grup da bunu uygun bulmuş, o da 
benim önergeme katılmış ve bu suretle Meclis
te müzakere ediyoruz. 

Bu vaziyette birbirimize hitabederken, is
tirham ediyorum, hiç değilse sübjektif durumu
muzun tahlilini veya sonucunu bize bırakın. 

Bundan başka bir sözü de söylemek istiyo
rum. Bir sözü kabartarak söylemek vardır; «dtf-

I ve döve öldürdüm, vura vura öldürdüm» der
ler. Ben konuşmamda bahsettim ki, dolmuşa 
biniyoruz, çarışya çıkıyoruz, hattâ anlattım, 
bir kasaba gittim, hakikaten hanım efendi bir 
kadın geldi, beni orada gördü çekindi, ne ya
pacağını merak ettim, anladım M, gitmemi 
bekliyor, sonradan öğrendim, 250 gram et ile 
bir kâse yoğurt alacakmış, onun parasını vere-
miyeceği için, «Acaba ödünç verir misin?» de
miş. Bu durumda geçim sıkıntısı var, hayat 
pahalılığı alabildiğine yükseliyor, fiyat artış
ları alabildiğine devam ediyor. «Bunlara niçin 
çare bulmuyorsunuz» dedikleri zaman utanıyo
rum, dedim. Ben, «Milletvekilliğimden utanı
yorum» demedim. Ben, milletvekilliğimden 
utanmam, milletvekilliğinden utanacak bir in
san değilim, özellikle C. H. P. milletvekili ol
makla şeref duyarım. 

MEHMET ALİ OKSAL (Trabzon) — Za
bıtları okuyun Sayın Akal... 

O. H. P. GRUPU ADINA YAŞAR AKAL 
(Devamla) — İşte burada zabıtlar, aynen za
bıtlar... Bakın diyorum ki, «insan dolmuşa bin
diğinde, milletvekili olduğuna utanıyor.» De
vam ediyorum; «Her gün fiyatlar artıyor, bun
ları sade ben değil, bana burada (aynen de
minki gibi) kazara lâf atmaya yeltenen değer
li arkadaşlarım da duyuyorlar, onlar da belki 
benden fazla ıstırap çekiyorlar, ama ne yap
sınlar» diyorum. 

Şimdi, milletvekili olarak her şeyden evvel 
şunu söylüyorum: Bu büyük ve Yüce Parlâ
mentonun yaşamasına, her şeyden evvel bakı
nız 85 yaşında büyük Başkanımız, Yüce Baş
kanımız oturarak nöbetçilik ediyor. Eğer ben 
utanıyorsam, A. P.. iktidarının bizim üzerimize 
çökerttiği şeylerden utanıyorum. Eğer dört 
Amerikalı tesadüfen bir trafik arabasının De
niz Gezmiş'in kapısına gelmesi sonucu bırakıl-
masaydı veya Yüce Başkanımızın, Büyük Baş
kanımızın dediği ve bugün Amerika Sefirinin 
teşekkürle belirttiği gibi, eğer dört Amerikalı 
bırakümayıp da ölseydi, sayenizde Türklüğü
müzden utanacaktık biz. Sayenizde, idarenizde 
biz Türk olduğumuzdan utanacaktık. Onun için 
meseleleri müzakere ederken birbirimize haka
ret etmiyelim. 

ORHAN DENİZ (Kastamonu) — Türklü
ğümüzden utanmayız biz, öyle insan yok bu-

I rada. 
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MEHMET BİLGİN (Bingöl) — Hesaplı ko
nuş, söylediğin sözleri iyi duy. 

BAŞKAN — Sayın Akal, konu içinde kalı
nız efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA YAŞAR AKAL 
(Devamla) — Sayın arkadaşlarım, bu sözleri 
üzüntümün vesilesi olarak arz ediyorum. Bu 
sözleri demokratik düzene bağlılığımın nişanesi 
olarak kabul etmeniz için arz ediyorum. Bu söz
lere en fazla değer verdiğim görevlerden biri
nin milletvekilliği olduğuna inanmıanızı istedi
ğim için arz ediyorum. Yoksa başka türlü dü
şünmüyorum, düşünmeme de imkân yok. Eğer 
öyle olsaydı, Samsun'daki yazıhanemi bırakıp 
millete hizmet için buraya gelmezdim. Bunu 
her türlü meslekin üzerinde ve şerefli bir gö
rev sayıyorum. Bunu böyle kabul etmenizi ve 
eğer yanlış anlattıysam, yanlış anlaşmalara se
bebiyet vermişsem tavzih etmek için de arz edi
yorum. 

BAŞKAN — Mesele hallolmuş, tavzih edil
miştir. 
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mudur, değil midir? Bunu açıklığa kavuştura
lım demişim ve o zaman göstermişim fiyatların 
ne kadar anormal bir şekilde arttığını. 

Değerli arkadaşlarını, her yerde bize söyle
nir; «Et 19 liraya satılıyor, diye şikâyet edi
yorsunuz. Sebze şu kadara satılıyor, 2,5 liraya 
elma satılıyor diye şikâyet ediyorsunuz. Doma
tesi 4 liraya yiyoruz, yağ 25 lira diye şikâyet 
ediyorsunuz... Yağı, eti, yumurtayı kim çıkarı
yor, elmayı domatesi kim çıkarıyor? - Yüzde 
yotmiç köylü.» Ben de soruyorum, % 70 köy
lünün içinde, elli hanelik bir köyde, kendisine 
yetecek yağı saklayıp da pazara yağ götüren 
kaç köylü var; kendisine yetecek yumurtayı 
ayırıp da fazlasını pazara götüren kaç köylü 
var? Kendisi on kuruşa domatesi satıp da bizi 
burada niye 2,5 liraya yiyoruz? Hiç uzağa git
meye lüzum yok. Hani Yunus'a, «Mevlâna'nın 
Mesnevisini nasıl buldun?» diye sorarlar da, 
«Bu kadar yazmaya lüzum yoktu: Ete, kemi
ğe burundum, Yunus diye göründüm dese ye
terdi» demiş. Memleketin haline bakın. Ziraat 
Bankasına borcunu ödiyemiyen kaç milyon çift
çi var, kaç milyon lira borçlu? Hani Türkiye'
de çiftçiyi kalkındırdık, refahı tabana yaydık, 
24 liraya yağ, 20 liraya et sattırıp, 2,5 liraya 
elma, 4 liraya domates sattırıp, «şehirli pahalı 
yiyor; ama köylü zengin, köylü kredi almayı 
bıraktı, bankaya mevduat yatırıyor.» diyebili
yor musunuz?... Yok. Köylünün bugün Ziraat 
Bankasına borcunun faizini ödiyecek durumu 
yok. Seçim bölgelerine hepimiz gidiyoruz. Ora
larda borçsuz ve tarlaları Ziraat Bankasına ipo-
teksiz bir tek köylü ailesi yok. Peki bunlar ne
reye gidiyor?... Kendileri de söylüyorlar bizim 
gibi, bir noktada beraberiz; üreticiden tüketici
ye intikal ederken üretici malı elinden ucuza 
çıkarıyor, tüketici de çok pahalıya yiyor. Ne 
yapıyorsun?... «Kooperatif kuruyoruz» diyor
lar. Kooperatif, Türkiye'de Devletin desteğine 
ne kadar mazhar olabiliyor? 

Değerli arkadaşlarım, şimdi % 70 nüfusu
muzu teşkil eden köylünün zengin olmasını, eli
ni cebine attığı zaman para çıkartmasını hepi
miz istiyoruz, ama maalesef bu tedbirlerle köy
lümüzün de zengin olmasına imkân göremiyo
ruz. Neden göremiyoruz?... Biraz evvel bir ar
kadaşım oturduğu yerden Sayın Bakana sordu; 
köylünün ithal ettiği araç ve gereçte dolar 15 

C. H. P. GRUPU ADINA YAŞAR AKAL 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlar, Sayın Ba
kanı dinledim, özellikle fiyat artışlarının deva
lüasyondan sonra olduğunu, bunun da normal 
bulunduğunu belirttiler. Ben, önergemi verdi
ğim tarihte yaptığım istatistik çalışmalarını 
önergemde bildirmiştim; 1909 yılının sekizinci 
ayını esas almıştım. 1964 ile kıyaslamış ve o 
kıyaslamada arz etmiştim ki, fiyatlar artmak
tadır ve öyle artışlar göstermekte ve Türk eko
nomisi Öyle bir yere gitmektedir ki, Meclis araş
tırması ile Hükümetin tercihini bilelim demiş
tim ve Meclis araştırmasının sebeplerini söyler
ken demiştim ki, yasalarımızda bir tarama ya
pılarak eksiklikler varsa tamamlanabilir ve 
Hükümetin siyasi tercihi kesin olarak belli ola
bilir. Ekonomimizi bu haliyle bekliyen sonuç or
taya çıkabilir. Bu haliyle Hükümet enflâsyon 
yolu ile mi kalkınmayı düşünmektedir? Başba
kanın zaman zaman ekspresyon deyiminden ne
yi kasdettiği açığa kavuşturulabilir. Taa 1969 
yılında bizim geleceğimiz yeri söylemişim; de
valüasyon ve ondan sonra zaptedemediğiniz fi
yatların neticesi enflâsyon. Kalkınmanın bu 
enflâsyonla sağlanacağına inanan felsefe bu 
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lira, kendi yetiştirdiği mahsulde ise dolar 12 li
ra. Geçenlerde bir konuşmamda da arz ettim, 
bir gecede 13 liraya çıktı. Niye 12 liradan 13 
liraya çıktı, neden 15 lira değil?... (A. P. sıra
larından, «onun hesabı var» sesleri...) 

Hesabı var, kitabı var; çünkü oradan alı
nanlar köylüye değil, köylüye değil... 

Değerli arkadaşlarım, ben bu Parlâmentoda 
aşağı - yukarı altı senedir bulunuyorum, sizleri 
suçlamak için söylemiyorum; ama ciddî bir ko
nu geldiği zaman, A. P. sözcülerinin ve hattâ 
bakanlarının «Soruşturma açılsın veya genso-
su açılsın, Meclis araştırması açılsın...» dedik
leri halde değerli milletvekillerinin, 'ki takdir 
kendilerinindir, buna hiçbir gün olumlu oy ver
diklerini görmedik. İster gensoru olsun, ister-
S9 hayat pahalılığı gibi halkı her gün 
meşgul eden böyle bir önemli konu olsun. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Siz de bir iyi 
şeye oy verseniz kıyamet mi kopar?.,. 

C. H. P. GRUPU ADINA YAŞAR AKAL 
(Devamla) — Bakınız hattâ kendisi bakında 
soruşturma istiyen bakanları, yetkili şahısları 
istedikleri halde A. P. li arkadaşlarımız genso
ruya veya böyle bir Meclis araştırmasına hiçbir 
şekilde oy vermemektedirler. Bu sefer yanıl
mış olmayı temenni ediyorum. Çünkü istesek 
de istemesek de, birtakım rakamlar ortaya koy
sak da koymasak da, ne yaparsak yapalım, bu
gün Türk halkı geçim darlığı içindedir. Başba
kanın tâbiri ile hayat pahalıdır ve bu gidişle 
fiyatların artışını durdurmaya da imkân yok- ' 
tur. Buna karşı Hükümetin aldığı tedbirleri 
gördük; bütçe geçti, açık ve sıhhatsin bir büt
çe geçti. Açık olan bütçe ile fiyat istikrarları-
nin sağlanmasına imkân olamaz. Bu bakımdan 
istirham ediyorum, Meclis olarak bu konuyu ele 
alalım ve hepimizin üzerine titrediği, halkımı
za mutluluk getirmesini istediğimiz bu konuyu 
Meclis olarak ele alalım ve çıkar yollarını, Hü
kümet istese de istemese de ona «şöyle yapacak
sın» diye gösterelim. Bunun için önergeye ilti-
fadetmenizi saygı ile arz ediyorum. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri var
dır, okutuyorum efendim. 

İBRAHİM AYTAÇ (Balıkesir) — Sayın 
Başkan, müsaade eder misiniz, bir hususu arz 
edeyim. 

BAŞKAN — Efendim, buyurun, 
İBRAHİM AYTAÇ (Balıkesir) — Adalet 

Partisi Grupuna çok ağır şekilde hakaret var
dır. Sayın Akal, sözleri tam mânasiyle tavzih 
edememiştir. Muğlâk ve yuvarlak sözlerle bu
nu geçiştirmek istemiştir. Grupumuza bu sataş
ma olduğu için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sataşmayı anlatamadınız ki, 
ne gibi bir sataşma yaptı. 

İBRAHİM AYTAÇ (Balıkesir) — Daha ne 
söyliyecek, eefndim? «Adalet Partisi iktidarının 
üzerimize verdiği yükten, milletvekili olmaktan 
utanıyorum.» dedi. Bunu, söyledi. 

BAŞKAN — E, muhalefet partisine mensup, 
öyle düşünüyor. 

İBRAHİM AYTAÇ (Balıkesir) — Utanmak 
ve hicap duygusu nereden geliyor, bunu biz de 
tavzih etmek isteriz. Neden utanıyor? 

BAŞKAN — Peşinen, zaten, grup sözcüsü 
de ifadesinde dedi ki, «milletvekilliğinden uta
nıyorum» utandığını böyle ifade etti. 

İBRAHİM AYTAÇ (Balıkesir) — Ben sataş
ma olduğuna kaaniim. Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Başkanlık Divanı sataşma oldu
ğuna kaani değildir. Adalet Partisi grup sözcü
süne cevap verme sadedi ve hududu içinde ko
nuştuğu kanısındayım. Eğer direniyorsanız, oy
larım. Ben sataşma olduğuna kaani değilim. 

İBRAHİM AYTAÇ (Balıkesir) — Direniyo 
rum efendim. 

BAŞKAN — Sayın İbrahim Aytaç, Adalet 
Partisi Grupu Başkanvekili, sataşma olduğunu 
İddia ediyor ve direniyorlar. Sataşma olduğunu 
kabul buyuranlar lütfen işaret etsinler... Ka
bul etmiyenler... Sataşma olduğu kabul edilmiş
tir. 

Buyurun, Sayın Aytaç. 
A. P. GRUPU ADINA İBRAHİM AYTAÇ 

(Balıkesir) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri : 

Sayın Akal arkadaşımın bu şekilde konu
şacağını tahmin etmez idim. Amma altı senelik 
parlâmento arkadaşlığımız müddeti içerisinde 
dilinin dikenli olduğunu... 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Ben size bir 
şey söylemedim, Adalet Partisine de birşey söy 
lemedim. 

BAŞKAN — Müdahele etmeyiniz, efendim. 
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İBRAHİM AYTAÇ (Devamla) — Ben, sisi 
sükûnetle dinledim. 

Dilinin dikenli olduğunu^ yerinden fırlıya-
rak mütecaviz kelimeler söylediğini zaman za
man müşahede ederdim. Bir gün sayın Aka
lın da, bu Parlâmento adabı çerçevesi içerisine 
geleceğini, oraya seçileceğini ümit ederdim, ama 
ümidim şimdi inkisara uğradı. 

Sayın Akal, «Adalet Partisi iktidarının, üze
rimize verdiği yüklerden bir milletvekili olmak
tan utanıyorum» dedi. Sayın arkadaşlarım, Ada
let Partisi iktidarı millî iradenin teceliisidir. 

Millî iradenin tecellisinden utanılmaz. Kendi
sinde bir utanma duygusu varsa, tavsiyem, ken
disi de millî iradeyle gelmiştir, şu anda bu Mec
liste bulunmaması lâzımdır. 

HULÛSÎ ÇAKIR (İzmir) — Millî iradeye 
lâyık olmak lâzımdır. 

İBRAHİM AYTAÇ (Devamla) — Millî ira
deye lâyık olup olmadığını Adalet Partisi iki 
imtihanla geçirmiştir. Millî iradeye lâyık olma
saydı Adalet Partisi iktidara gelemezdi. Şu hal
de Adalet Partisinin millî iradenin tecellisiyle 
gelip gelmediğinin farkında değilsiniz. Millî 
iradeye inanmıyorsunuz bu sözünüzle. 

Millî iradenin tecellisi olan Adalet Partisi ik
tidarına tahammül edeceksiniz. Demokrasiye 
inanıyorsanız, demokrasi tahammül rejimidir, 
Tahammül edemeyen kimseler, millî iradeye 
inanmıyordur, demokrasiye inanmıyordur. 

Her halde Sayın Akal arkadaşımın hicap 
duygusu varsa, bundan sonra millî iradeye,, sa
yın seçmenlerin, sayın Halk Partililerin karşısı
na gidip bir defa daha mebus olmak talebinde 
bulunmazlar. 

Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takririni 
okutuyorum, efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Müzakerelerin kifayetini arz ve teklif ederim. 

Balıkesir 
Mevlüt Yılmaz 

BAŞKAN — Sayın özdenoğlu, kifayetin 
aleyhinde mi görüşmek istiyorsunuz? 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Çok de
ğerli arkadaşlarım, bu, Meclisin acı bir kaderi 
var: Ne zaman memleketimizin çok hayatî bir 
problemi gelse ve ne zaman dertli ve yoksul 
halk kitleleri ve Türk Milleti bu Meclisten bir 
derman, bir çâre beklese, maalesef asıl meseleyi 
bir tarafa itiyoruz, onun dışında birtakım kişi
sel lâf atmalarla ve birtakım sataşmalarla vakit ' 
geçiriyoruz. En değerli vaktimizi böyle geçiri
yoruz, Bunu üşüntü ile... 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Siz de 
yıpratıyorsunuz bu çatıyı. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Efen
dim? 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Ne mâ
naya geleceğini sizler de anlıyacaksınız, zanne
diyorum heyecanla böyle söylüyorsunuz. 

ŞÎNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Şimdi
ye kadar sözlerimizle bu çatıyı yıprattığımızı 
kimse gösteremez ve gösteremiyecektir. Böyle 
bir şüpheniz varsa. 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Heye
canla söylüyorsunuz. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Aklı 
celim, ile söylüyorum. Daha ne söyliyeceğimi. 

BAŞKAN — Efendim müdahele etmeyin. 
Bir dakika Sayın Özdenoğlu, kifayeti müza

kere aleyhinde görüşen... 

ŞîNâSi ÖZDENOĞLU (Devamla) — Şimdi 
değerli arkadaşlarım, bu kürsüden ne söyliyece
ğimi dinleyin ve ondan sonra müdahale e dm. 

35AŞKAN — Bir dakika sayın hatip. 
Kifayeti müzakere aleyhinde görüşme gün

demde söz almamış, imkân tahaddüs etmemiş 
arkadaşlarımıza nasiboluyor. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Adalet 
Partini Grup Başkan vekiline şahsan saygım var
dır, değer verdiğim bir arkadaşımdır. Ama iti
raf edeyim ki, Sayın Akal'm buradan söylemiş 
olduğu sözlerini tek taraflı olarak tefsir etti
ler. 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Kifayet 
aleyhinde söz aldınız. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
S?,ym hatip, kifayet üzerinde konuşun. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Değsr-
li arkadaşlarım, şimdi Sayın Bakan da dâhil, 
grup baskanvekilleriniz de dâhil görülüyor ki, 
mesele tavazzuh etmiş değildir. Yani çare getir-
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meye mecburuz. Formül getirmeye, reçete bul
maya mecburuz. Bir heyet olarak istirham edi
yor ve soruyorum; burada tenevvür etmiş olan 
husus nedir? Milletin bağrına bir hançer gibi, 
keskin bir bıçak gibi saplanmış pahalılıkla nasıl 
mücadele edeceksiniz? Bu öneri, bu araştırma 
önergesi hedefini bulmuş mudur, getirilmiş olan 
çözüm yolları nelerdir arkadaşlar? Bizzat Sa
yın İBakan bile bu mevzuda bir araştırma açılıp 
açılmaması konusunda «bir fikir sahibi değilim» 
dediler. 

TİCARET BAKANI GÜRHAN TİTREK (O. 
'Senatosu Çankırı Üyesi) — Ben bakanım, tav
siyede bulunamam. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Çok is
tirham ederim, demek ki Hükümet... 

BAŞKAN — Takdire bırakıyor Sayın özden-
oğlu. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Takdi
re bırakıyor, ama fikirlerini açık, seçik olarak 
ifade etmeye mecburdurlar. 

Arz ettim, nasipsiz bir Parlâmentoyuz. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Bundan 

daha önemli bir konu olur mu iSayın Başkan?.. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Evet, 
bu memleketin müşterek kaderine beraberce eğil
meye mecbur muyuz? Elbete, «eğilelim» dediği
miz zamanda, milletvekilini konuşturmamak di
ye bir şey yoktur. Arkadaşlarım tahammül de 
edemiyorlar. 

Çok istirham ediyorum, grup sözcüleri kıy
metli fikirler ifade edebilirler, söyliyebilirler; 
ama bu kürsü evvelâ mebusundur değerli arka
daşlarım. Grup sözcüsü arkadaşlarım âdeta bu 
kürsünün tapusunu almış gibi konuşmak isti
yorlar. Bizim söz hakkımız âdeta elimizden alı
nıyor. Bu, bir hakkın suiistimalidir. 

Şimdi, hazırlanmışızdır, söyliyecek sözleri
miz vardır. Mesele önemlidir. Bir 10 Ağustos de
valüasyonunun hesabı görülmemiştir değerli ar
kadaşlarım. 10 Ağustos devalüasyonunun hangi 
şartlar içinde yapıldığı ve birtakım suiistimal 
iddialarının cevaplandırılmadığı herkesin malû
mudur. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi çok istirham 
ederim, bu kadar önemli bir mevzuda, belki bu 
çatı altında getirilmiş olan araştırma önergele-

rinin en önemlisi olan bu konuda müsaade bu
yurursanız, milletvekilleri olarak fikirlerimizi 
söyliyelim, delillerimiz varsa ortaya getirelim 
ve meseleyi aydınlığa beraber götürelim. 

İnanıyoruz ki, 10 Ağustos devalüasyonu do-
layısiyle Hükümet bir sorumluluk altındadır ve 
bunun hesabı verilmiş değildir. 'Sayın Bakan da, 
bir memleket çocuğu olarak itiraf etsinler, söy
lesinler; Türk parasının kıymetinin düşürüldü
ğü resmen açıklanmadan, kararname yayınlan
madan dış borsalarda Türk parasının, Türk mal
larının değeri süratle düşüyordu. Dışarıdan Ti
caret Ataşeleri vaziyeti Ankara'ya bildirmişler
dir. 10 Ağustos devalüasyon kararı daha evvel
den duyurulmuştur. Basında bu aksetmiştir. 
Ama kimdir sorumluları, nasıl bir hesap sorul
muştur? Bunun cevabı verilmemiştir. 

BAŞKAN — Sayın özdenoğlu, bunlar dile 
getirilmemiştir değil mi efendim? 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Bu 
yüzden, bu sebeplerle, işin esasının görüşülme
mesi itibariyle, değerli milletvekilleri tarih hu
zurunda beraberce hesap vermeye mecbur in
sanlar olarak istirham ediyorum; mesele aydın
lığa çıksın ve meseleyi aydınlığa beraberce çı
karalım. Lütfedin, oylarınızla bu yeterlik öner
gesini kabul etmeyin ve meseleyi aydınlatalım. 
Rica ve istirham ediyorum. Gelecek oturumda 
görüşülmek üzere müzakereler devam etsin, işin 
önemini vicdanlarınıza bir kere daha hitabede-
rek hatırlatmak istiyorum. Saygılar sunarım 
arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Sayın Bakanın dışında, konu 
üzerinde 11 sayın milletvekili konuşmuş ve ko
nuşmak üzere ise Sayın Hasan Tosyalı, Sayın Şi-
nasi özdenoğlu, Sayın Çetin Yılmaz, Sayın ih
san Kabadayı, Sayın Hilmi İşgüzar söz almış 
bulunmaktadırlar. Genel Kurula bunu ifade et
tikten sonra kifayeti müzakere takririni oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Araştırma Komisyonu kurulması hususunu 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

12 Mart Cuma günü saat 15,00 te toplanıl
mak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,28 





Millet Meclisi 
Gündemi 

69 NCU BİRLEŞİM 

11 . 3 . 1971 Perşembe 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

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

2. — Samsun Milletvekili Yaşar Akalin, 
piyasadaki fiyat artışlarını önlemek ve hayat 
pahalılığına bir çare bulmak maksadiyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi ile Siirt 
Milletvekili Mehmet Nebil Oktay ve iki arka
daşının, hayat pahalılığını önlemek için alın
ması gerekli kanuni idari, iktisadi ve malî ted
birleri inceleyip tesbit etmek üzere Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/11, 10/12) 

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

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

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

6. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim ve 
7 arkadaşının, Hükümetin Orta - Doğu Donalı-

mı karşısında güttüğü politikayı ve Kıbrıs An-
Laşmazlığınm son durumunu tesbit etmek üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına dair önergesi (8/3) 

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

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

9. — İçel Milletvekili Oelâl Kargılı'nm, ta
rihî eser kaçakçılığının önlenmesi amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/15) 

10. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'-
ün, ruhsatsız silâh tdinrnek ihtiyacının mey
dana getirdiği sonuçları tesbit etmek amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/16) 

11. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın, Meksika buğdayının Türk ekonomisinde 
meydana getirdiği tesirleri tesbit etmek ama
ciyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi. 
(10/17) 

12. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, 
Hazine topraklarının dağıtımı konusundaki 
aksaklıkları, gecikmeleri ve şikâyetleri aydın
latmak ve alınması gerekli tedbirleri tesbit 
etmek amaciyle Anayasanın 88 nci maddesi 



uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasına 
dair önergesi (10/18) 

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

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

15. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 5 arkadaşının arsa ve bina spekülâsyonunu 
önlemek, alınması gerekli tedbirleri tesbit et
mek ve bilgi edinmek maksadiyle Anayasanın 
88 nei maddesi uyarınca bir Meclis, araştırması 
yapılmasına dair önergesi. (10/20) 

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

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

18. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye'deki kredi dağılımındaki aksaklığın 
önlenmesi ve kredi düzensizliğine engel olun 
ması bakımından gerekli tedbirlerin alınması 
maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir genel görüşme açılmasına dair önerge
si (8/8) 

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

2 — 
1 20. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 

orman köylüsünün içinde bulunduğu ekonomik 
çıkmaza bir çare bulmak ve orman içindeki bu 
köylerin kalkmamama sebebini tesbit maksadiy
le Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/22) 

21. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
yabancı memleketlere çalışmaya giden ve ya
bancı memleketlerde bulunan hekim, teknisyen 
ve bilim adamlarının yurda dönmelerini temin 
için alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek 
maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/23) 

22. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
banka ve özel sektör ikramiyelerinin dağıtı-

( namda meydana gelen aksaklıkların giderilmesi 
S ve bu konuda yararlı tedbirlerin almması bakı

mından Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/11) 

I 23. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 
Türkiye'de gaye dışı kullanılan ziraat arazisi ile 
ilgili meseleleri araştırmak, bunun memleket 
ekonomisine ve tarımına verdiği kayıpları tes
bit etmek, «Arazi kullanma planlanması» nı ger
çekleştirmek için ilgili tedbirleri ve çözüm yol
larını bulmak üzere Anayasanın 88 nci madde
si uyarınca bir Meclis Araştırması yapılmasına 
dair önergesi (10/24) 

24. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye'de kurulmuş bulunan yabancı uyruklu 
okulların kuruluş amaç ve nedenlerinin günü-

I müz koşulları içerisinde yeniden incelenmesi ve 
I düzenlenmesi maksadiyle Anayasanın 88 nci 
I maddesi uyarınca bir Meclis araştırması yapıl-
I masına dair önergesi. (10/25) 
I 25. — Trabzon Milletvekili Alamet Şener'in, 
I çay üretimi, haşatı, alım yerleri, fabrikasyonu, 
I depolanması ve satışı ile personel istihdam poli-
J tikası hususlarında bilgi edinmek ve alınması ge-
I rekli tedbirleri tesbit etmek maksadiyle Ana-
I yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
I Araştırması yapılmasına dair önergesi (10/26) 
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26. — Bursa Milletvekili Saidrettin Çan-
ga üe Nail Atlı'nın, Marmara Zeytin Tarım sa
tış Kooperatifleri Birliği yöneticilerinin tutum 
ve davranışları sonucu meydana geldiği iddia 
edilen zararları tesbit ve gereken tedbirleri al
mak üzere Anayasanın 88 nci mıaddesi uyaırmca 
bir Meclis Araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/27) 

27. —Manisa Milletvekili Muammer Erten t 

ile Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'ın, ta
rım ürünlerinin satış fiyatlariyle ilgili alınması 
lüzumlu tedbirleri teöbit etmek üzere Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştı r-
mıası yapılmasına dair önergesi (10/28) 

28. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
lu ve iki arkadaşının, çeşitli mahsullerin taban 
fiyatlarının tesbit ve ilânında vuku bulan ge
cikmeleri önlemek ve alınması gerekli tedbir
leri tesbit etmek üzere Anayasanra 88 nci mad
desi gereğince bir Genel Görüşme yapılmasına 
dair önergesi (8/12) 

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

80. — İçel Milletvekili Celâli Kargılı'nım, 
Tarım alanında kontrollü ve plânlı bir Tarım 
plânlamasının Türkiye'de de tatbik edilmesini 
sağlamak ve alınması gereken tedbirleri tesbit 
etmek maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Genel görüşme yapılmasına dair 
önergesi (8/14) 

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

32. — Malatya Milletvekili Mustafa Kaf-
tan'm, Türkiye'de Afyon ekiminin kısmen veya 

tamamen yasaklanmasında, geçimini bu yoldan 
sağlıyan ekicilerin uğrayacağı zararı tesbit et
mek maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi ge
reğince bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/30) 

33. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara-
ca'rıın; Hınıs ilçesi, Kızılahmet köyü halkının 
karşı karşıya bulunduğu heyelandan korunma
sı ve yerleşme mıntakasmm tesbit edilmesi mak
sadıyla Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair önerge» 
ao/29) 

34. — Ordu Milletvekıülü Memduh Ekşi'nin, 
Fındık mahsulünün değeri pahasına pazarlan-
ması ve üreticinin emeği karşılığını alabilmesi
ni temin için Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/32) 

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

36. _ Nevşehir Milletvekili Saılâharbtin Hak
kı Esatoğlu'nun, Devlet Plânlama Teşkilâtının 
bugünkü yönetici kadrosunun çalışmaları, kişi
likleri ve Plânlama Dairesinin genel tutumu 
hakkında bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/33) 

37. — Sinop Milletvekili H l m i îşgüzar'ın, 
Gima T. A. Ş. Müessesesinin 1966 malî yılı bi
lançosu ibra edilmediği ve müessesenin usulsüz 
ve müessese aleyhine mubayaalar yaptığı iddi-
asiyle, inceleme yapmak üzere Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/34) 

38. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye turizmine içten ve dıştan yapılan olum
suz etkileri ve tarihî eser kaçakçılığını önle
mek, turizm kredilerinin dağılmasmdaki aksak
lıkların neler olduğunu tesbit etmek maksadıy
la Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir ge
nel görüşme açılmasına dair önergesi (8/16) 

30. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Millî Eğitim sistemimizdeki aksaklıkların ve 



soranlarımızın neler olduğu hakmda bilgi edin
mek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir genel görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/17) 

40. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye'deki ilâç sanayii ve sağlık sorunumuz 
hakkında bilgi edinmek maksadıyla Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/18) 

41. _ lç;el Milletvekilli Celâl Kargılı'nın, 
Millî kültür ve sanatımızın, kendi hüviyetinde 
gelişip zenginleşmesini sağlamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi (8/19) 

42. _ içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın,, 
Genel sağlık sigortasının memleketimizde tatbik 
edilebilmesini sağlamak amacıyla Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/20) 

43. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Tarım iş Kanununun biran evvel çıkmasını sağ
lamak amacıyla Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi (8/21) 

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

45. — Sakarya Milletvekilli Hayrettin Uysal 
ve iki arkadaşının, tonaj uygulamasının tatbik 
edilmemesinin nedenleri konusunda bilgi edin
mek maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/23) 

46. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
üniversite reformunun biran evvel gerçekleşmesi 
ve alınacak tedbir ve çarelerin neler olduğu 
konusunda bilgi edinmek maksadıyla Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi (8/24) 

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

4 — 
I 48. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 

TÖS e ve bu sendikaya üye olan bâzı öğretmen
lere karşı girişilen hareketlerin kimler tarafın
dan yönetildiği ve amaçlarının ne olduğunu tes
bit etmek maksadıyla Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
dair önergesi (10/36) 

49. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, devalüasyondan önce Merkez 
Bankasından hangi bankaların kredi aldığını 
ve bu kredilerin kimlere dağıtıldığını tesbit et
mek maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarımca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/37) 

50. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ile Barbaros Turgut Boztepe'nin, Hükü
met tarafından uygulanan devalüasyon kara-

I rmm önceden haber alınmasında hangi kuru
luş ve şahısların büyük faydalar sağladığı ve 
haberin önceden verilmesinde kimlerin kusurla 
bulunduğunu tesbit etmek maksadıyla Anayasa-
ınn 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına dair önergesi (10/38) 

51. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nun, Devalüasyon kararından sonra 

tarım ürünlerinin maliyetine eklenen zamlar 
sebebiyle üretimin istenen ölçüde gelişip ge-
lişmiyeceğinin tesbiti için Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi (10/39) 

52. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, 
Türk Parasının kıymetinin ayarlanmasiyle ilgili 
kararın resmen ilânından önce duyulduğu id-

I diasiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
I bir Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi 

{10/40) 

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

54. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, 
I Türk Parasının dış değerinin yeniden ve sü-

ıatle düşmesini önlemek için alınması gereken 
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tedbirleri tesbit ötmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi (10/43) 

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

56. — içel Milletvekili Celâl Kannlı'mn 
rüşvet ve adam kayırma olaylarının önlenme
si için alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek 
maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/45) 

57. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'de tarıma elverişli arazilerin, yeraltı 
ve yerüstü kaynaklardan yararlanarak biran 
önce sulama imkânlarına kavuşturulması için 
bulunacak çareleri ve alınacak tedbirleri tes
bit etmek maksadıyla Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na dair önergesi (10/46) 

58. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı 'nm, 
Kamu İktisadi Kuruluşlarının içinde bulun
dukları çıkmazın nedenlerini ortaya çıkarmak 
ve inkişafını sağlamak amacıyla alınması ge
rekli tedbirleri tesbit etmek maksadıyla Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/47) 

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

60. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türk Müziğinin içine düşürüldüğü bugünkü du
rumdan kurtarılması için alınması lâzımgelen 
tedbir ve çârelerin tesbit edilmesi amaciyla 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/49) 

61. —• İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
üreticinin mahsulünü değer pahasına satabil
mesi, halkın ve köylünün zaruri ihtiyaçlarını 

gerçek fiyatlar üzerinden satınalınabilmesini 
temin maksadıyla kooperatifçiliğin hızla kurul
ması ve gelişmesini sağlıyacak tedbirlerin neler 
olduğunu tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına dair önergesi. (10/50) 

62. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
tatbik edilmekte olan orman politikasının olum
lu neticeler vermediği iddiasiyle, yeniden or
manların korunması için alınması gerekli ted
bir ve çarelerin neler olduğunu tesbit etmek 
maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi gereğin
ce bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi (10/51) 

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

64. —• İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
yurt dışında çalışmakta olan işçilerin sosyal ve 
ekonomik sorunlarının neler olduğunu tesbit 
etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi. (10/53) 

65. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
tüm el sanatlarımızın geliştirilmesi ve değerlen
dirilmesi maksadıyla alınması gereken tedbirleri 
tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nei maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/54) 

66. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türk dilinin zenginleştirilmesi, yabancı kelime
lerden arınması maksadıyla alınması gerekli 
tedbirlerin neler olduğunu tesbit etmek üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (.10/55) 

67. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
hayvansal ürünlerimizin değerlendirilmesi ve 
korunması için alınması gerekli tedbirleri tesbit 
etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/56) 

68. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
millî kabiliyet ve değerlerimizin en iyi bir §e-
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kilde desteklenmesi, teşvik edilmesi ve korun
ması yönünden alınması gereken tedbirleri tes-
bit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/57) 

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

70. _ . İçel Milletvekili Celal Kargılı'nm, 
Türk sporunun sorunlarının, inkişâfı için ted
birlerin neler olduğunu tesbit etmek amaciyla 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına dair önergesi (10/59) 

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

72. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
Türkiye'de stratejik üsler ve silâhlar ile bu si
lâhlar açısından İncirlik üssünün kumanda iliş
kileri bakımından yarattığı tehlikeleri tesbit 
etmek konusunda Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/61) 

73. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'm, 
TRT Kurumunun yayınlarınıın düzenlenmesi, ıtslah 
edilmesiyle diğer oluşumları tesbit etmek ve ge
reken tedbirleri almak maksadıyla Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/62) 

74. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
İstanbul Kültür Sarayında meydana gelen yan
gının sebepleriyle sorumlularını tesbit etmek 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/63) 

75. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ile İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, gençliğin 
gerçek durumunu, gençlik olaylarını, yaralan
maların, ölümlerin nedenleri ile Hükümet hak
kındaki iddiaların ne derece doğru olduğunu 

tesbit etmek maksadıyla Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/29) 

76. — Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı'nm, 
bütün yurttaşlara ilköğrenimin sağlanması ve 
bu konuda alınmış olan tedbirlerin tatbiki ko
nusunda bilgi edinmek maksadiyle Anayasanın 
'88 nci maddesi uyarımca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/08) 

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

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

79. — Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı'nm, 
asayişsizlik konusunda icranın ihmallerini, 
noksanlarını, ve sorumlu olduğu konuları tes
bit etmek maksadiyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir genel görüşme açılmasına da
ir önergesi (8/27) 

80. —• İçel Milletvekili Turhan Özgüner ve 
iki arkadaşının, İmar ve İskân Bakanlığı İmar 
Genel Müdürlüğü tarafından İç,el iline bağb 
Gülnar ilçesi sınırları içerisinde yapılması 
düşünülen gecekondu önleme bölgesinin bir 
mütaahhide ihalesinde yolsuzluk yapıldığı id-
diasiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması yapılmasınla dair öner
gesi. (10/66) 

81. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'
ün, üç yıl içinde öldürülen üniversiteli gençler 
Konusunda bilgi edinmek maksadiyle Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir genel 'görüş
me açılmasına air önergesi. (8/28) 

82. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
m, Halic'in temizlenmesi ve turistik bir yer 
haline getirilmesi için gerekli tedbir ve çalış
maların neler olduğunu tesbit etmek üzere Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına dair önergesi. (10/67) 



83. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
lu'n'um, Resmî Gazetede yayımlanan «ll'9'Tl yılı 
programı» adlı resmî belgede, îktisıadi Devlet 
Teşekküllerinin özel kuruluş ve şahıslarla or
taklık veya iştirak şeklinde giriştikleri teşeb
büsler hakkında bilgi edinmek maksadiyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca (bir Meclis 
araştırması 'açılmasına dair önergesi (110/09) 

84. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
son günlerde meydana ıgellen «olaylarda kullanı
lan patlayıcı maddelerin temin edilişinde iç ve 
dış örgütlerin etkili olup olmadığını ıteslbit et
mek ımaksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyananca (bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/70) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 

nı 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

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

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BIRINCİ GÖRÜŞMESI YAPILACAK 
İŞLER 




