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Sayfö 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı.. tasarı, 
ve tekliflerin görüşülmesi için geçici komisyon
lar teşkili yoluna gidildiği cihetle ihtisas ko
misyonlarının çalışamadığı konusunda, 

Amasya Milletvekili Velhıbd Mesjhur, tütün 
ekicilerinin korunları hakkında, 

Antalya Milletvekili Hasan Akçalıoğlu, 
Alanya'da dövülen öğretmen hakkında, 

Afyon Karalhıisar Milletvekili (Süleyman 
Mutlu, Dazkırı ilçesine bağlı ilki köyün (içme su
yu konusunda, gündem dışı demeçte bulundu
lar. 

'Bingöl Milletvekili Mehmet Şaddık Aydar'-
m, yasama dokunulmazlığı ile ilgili dosyanın 
geri gönderilmesine dair Başbakanlık tezkeresi, 
Genel 'Kurulun bilgilerine sunuldu. 

24 . 5 . 1967 tarihli 868 sayılı Kanunla ibazı 
maddeleri değilştirilmtiış bulunan 22 . 4 .1962 
tarihli ve 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu 
Kanununun, adı ve bazı maddelerinin değiştiril

mesine, bazı maddelerindin kaldırılmasına ve ye
ni geçici maddeler eklenmesıiine dair kanun tasa
rısı ille istanbul Milletvekili ismail Hakkı Te-
kameTin 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Ka
nununun 31 ve 53 ncü maddelerinin değiştiril
mesine dair kanun teklifinin, komisyonca bir 
defa daha tetkikinin temini maksaJdiyle komis
yona iadesine dair Adalet Komisyonu Başkan
lığı tezkeresi kalbul olundu. 

Malî Denge Vergisi kanunu tasarısı üzerin
de 'bir süre görüşüldü. 

İstek üzenine yapılan yoklama sonunda ço
ğunluk kalmaidığı (anlaşıldığımdan 15 . 3 . 1972 
Çarşamba (günlü saat 15,00 te toplanılmıak üzere 
Birleşime 16,57'de son verildi. 

Başkan! Kâtip 
BaşkanvekiM Kayseri 

Kemal Ziya Öztürk Tufan D. Avşargü 
Kâtip 
Uşak 

Âdil Turan 
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II. —. GELEN KÂĞITLAR 

Tasarı 
1. — 5584 sayılı Posta Kanununun bazı 

hükümlerinin değiştirilmesine ve bazı hüküm- j 
lerinin kaldırılmasına ilişkin kanun tasarısı 
(1/631) (Adalet ve Ulaştırma komisyonlarına) 

Cumhuriyet Senatosundan gelen iş 
2. — Atatürk Üniversitesi kuruluşu hakkın

daki 6990 sayılı Kanuna ek Çukurova Tıp F&-

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. Salonda hazır bulunan sayın üyele
rin beyaz düğmelere basmalarını rica ediyo
rum. 

1. — Konya Milletvekili Baha Müderrisoğlu'-
nun, çiftçinin muhtacolduğu gübre ve tevzii ko
nusunda gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı iki sayın üye söz 
talebetmiştir. Kendilerine belli süreyi tecavüz 
etmemeleri ricasiyle söz vereceğim. 

Gülbre dağıtımı konusu ile ilgili olarak ilk 
gündem dışı konuşma Sayın Baha Müderrisoğ-
lu'nundur. Buyurunuz efendim. 

BAHA MÜDERRÎSOĞLU (Konya) — Sa
yın Başkan, muhterem milletvekilleri; 

Halkımızın % 65 - 70'i çiftçi ve köyl'üdür. 
Bugün çiftçilerimizin en önemli problemlerin
den biri g'übre mevzuudur. Gübre, tarımda ara
zi veriminin artırılmasında, bitki sebebiyle nok-
sanlaşan toprak ihtiyacının tamamlanmasında 

kültesi kuruluş kanun tasarısı. (1/590) (Plan. 
Komisyonuna) 

Rapor 

3. — Toprak ve Tarım reformu öntedtoirler1 

kanunu tasarısı ve 55 No. lu Geçici Komisyon 
raporu (1/609) (S. Sayısı : 513) (Dağıtma ta
rihi : 15 . 3 . 1972) (GÜNDEME) 

(Yoklama yapıldı). 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müzake

relere başlıyoruz. 

ve toprak gücünün veriminin artırılmasında en 
önemli faktörlerden birisi, hatta başta geleni
dir. 

Fennî araştırmalar göstermiştir ki; bugün 
gübreleme % 52 nispetinde üretim artışlarında 
rol oynamaktadır. Bunun dışında üretim artı
şında % 10 sulama, % 10 iyi tohumluk, % 8 
nadas, % 10'da bitkinin hastalıklardan korun
ması ve bununla mücadele gelmektedir. 

Son beş altı sene zarfında köylümüz gübre 
kullanmasına alışmış, gübrenin önemini takdir 
etmiş ve bu sahada büyük mesafeler katetmiş-
tir. 1972 yılı gübre programlarının uygulanma
sındaki hatalı tutumlar, bilhassa üretim, ithal, 
stok ve tevziattaki aşikâr olarak görülen aksa
malar nihayet gübre tedarik ve dağıtım finans
manları ve kredilerini bugünkü dar boğaza ge
tirmiştir. 

BİRÎTOÎ OTURUM 

Açılma Saati :' 16,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Vahit Bozatlı 

KÂTİPLER : Hüseyin Yenipınar (Tun 

celi), Tufan Doğan Avşargil (Kayseri) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 60 ncı Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

IV. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA ıSUNUŞLARI 

— 256 — 
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1072 icra programına göre azotlu gübre 1 
milyon 800 bin ton, fosforlu gübre 2 milyon ton, 
potash gübre 45 bin ton olarak hesaplanmıştır. 
Ne yazık ki, bu miktarlar tahakkuk ettirileme
miştir. 

Dışardan ithali gereken gübre zamanında ve 
yeterince yapılamamış, tedbirler vaktinde alın
mamıştır. Aikdeniz 'Gübre Sanayii ile Elâzığ 
tSübre Fabrikası da faaliyete geçirilememiş, 
Kütahya Azot Sanayii Tesisleri 141 815 ton ilk
bahar açığı vermiştir. 

1971 yılımda stok yapılamamıştır. 1972 yılı 
gübre tedarik ve dağıtımında giörev alan kuru
luşlar vazifelerini yapamamışlardır. 1972 yılın
da Kütahya fabrikasında 15 bin ton azotlu güb
re üretilmesi ve dağıtılması programa alınmış 
ise de, aksamalar neticesi tahakkuk ettirileme
miştir. Buna ilâveten lokomotiflerin kifayetsiz
liği, vagon tahsis edilmeyişi, karayolu nakliye
sinin pahalı oluşu gibi faktörler de gübrenin 
zamanında çiftçiye intikal ettirilmesinde zarar
lı birer etîken olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Zirai Donatım ve Tarım Kredi Kooperatif
leri Birliklerinin koordine çalışmaları sağlana
mamış ve protokolde öngörülen faaliyetler ta
hakkuk ettirilememiştir. 

Her ilin kullanacağı gübre miktarlarının Ta
rım Bakanlığınca tespiti tam yapılamamış, tah
sis ve sevkiyattaki aksamalar neticesi çiftçi güb
re alma imkânını bulamamıştır. «Gübre fabrika-
larmdaki imalâtın % 10'unun özel sektöre satıl
ması ve değişik tatbikat neticesi azotlu gübre
nin karaborsaya intikaline sebebolmuştur. özel 
sektörün vadeli satışları ithal malı şeklinde yer
li malın gösterilmesi fiyat artışlarına sebebol
muştur. 

Müstahsilin sun'i gübre kredi talepleri yeri
ne getirilememiş, ayrıca evvelce açılmış kredi
ler için de müstahsil bu aylar içinde icraya ve
rilmiştir. Bu da, gübre tedarikimde ve kullanıl
masında büyük zorluklar yaratmıştır. 

Mahsul fiyatlariyle gübre fiyatları arasında 
denge yoktur. Halen gübre fiyatları çok yük
sektir. Bunların ucuz fiyatla çiftçinin eline geç
mesi sağlanmalıdır. 

Gübre imali, ithali, dağıtımı ve kredilerin 
açılması görevli kuruluşların koordine çalış
maları mutlak sağlanmalıdır. Gübre politikası

nın yürütülmesinde başlıca sorumlu Tarım Ba
kanlığıdır. Bunun çalışmalarının iyi organize 
edilmesi mutlak sağlanmalıdır. Alınması gere
ken tedbirler zamanımda alınmalı, gübre mev
zuunda bütün sorunları çözebilecek bir komite 
kurulmak ve gübre kanunu çıkarılmalıdır. 

Gübre endüstrimizi, gelecek senelerin ihti
yacı gözonünde bulundurularak şimdiden plan
lamak gerekir. Fabrikaların yıllık faaliyetlerini 
aksatmadan ve atıl kapasitelerin çalışır hale 
sokulması sağlanmalı, ayrıca bazı gübre f abri-
kalarımn tevsi edilmesine ve yeni kurulacak 
fabrikaların kurulma hazırlıklarına şimdiden 
başlanmalıdır. 

Gübre mevzuunda 'önemli sülfirik asit istih
salinin üzerinde önemle durulmalı, dünya sana
yi gelişmelerinde gübre fabrikalarımızın duru
mu da gaztönünde bulundurularak gereMi deği
şiklikler yapılmalı ve gübre maliyet fiyatları
nın ucuzlatılması yolu aranmak, ihtiyaç halinde 
ithali gereken gübreler zamanımda ve yeteri ka
dar yapılmalıdır. Aynı zamanda muhtelif îl ve 
bölgelerin gübre ihtiyaçları zamanında tespit 
edilerek kullanılma zamanından bir - iki ay ev
vel dağıtım merkezlerindeki ambarlarda hazır 
bulundurma gayreti bnplanda tutulmalıdır. 

Bu sebeple tedarik ve dağıtımda görev alan 
kuruluşların ahenkli surette birlik ve anlayış 
içimde çalışmaları sağlanmalı, fakir çiftçiye da
ha uzun müddet 'kredi ile gübre verme imkânı 
sağlanmalıdır. Hangi neviden ve ne miktar güb
renin toprağa verilmesi gerektiğinin hesaplan
ma zamanı gelmiştir. Bu bakımdan hiç olmazsa 
her ilde ve ilçede toprak tahlil lâboratuvarları 
kurmak ve toprağı analiz etmek suretiyle güb
reyi kullandırmada sayısız faydalar vardır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Gübre tevzi işinin intizamlı yürütülmesi için 

Türkiye'nin her yerinde bulunan Ziraat Oda
larımdan faydalanmayı ihmal etmemelidir. 

Bu bakımdan Tarım Bakanlığının bu husus
ta büyük gayret göstermesini, bugüne kadar 
alınan tedbirlerin ne olduğunu ve yapılan ça
lışmalar hakkında Sayın Bakanın izahat verme
sini hassaten istirham eder, saygılarımı arz 
ederim. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Müder-
risoğlu. 

— 257 — 



M. Meclisi B : 60 15 . 3 . 1972 O : 1 

2. — Konya Milletvekili Özer ölçmen'in, Yük
sel Menderes'in vefatı münasebetiyle Avrupa 
Konseyi Başkanının yazısına dair gündem dışı 
demeci. 

BAŞKAN — Sayın özer ölçmen, feir sayın 
üyenin ufûlü sebebiyle, üyesi (bulunduğumuz 
milletlerarası <bir kuruluşun izhar ettiği üzüntü
leri vesilesiyle söz istemişlerdir. 

Buyurun. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) >— (Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin muhterem üyeleri; 

Aramızdan ebediyete intikal etmiş olan mer
hum Aydın Milletvekilimiz Yüksel Menderes 
için, Avrupa Konseyi Danışma Meclisi Başkanı 
Olivier Reverdin, Meclis Başkanımız İSayın (Sa
bit Osman Avcı'ya bir başsağlığı telgrafı çek
miş (bulunmaktadırlar. 

İSayın Başkanımız bu telgrafı tercüme ettire
rek merhumun ailesine intikal ettirmş bulun-
ma/ktadır. 

Bu telgrafın, Olivier Reverdin'in diğer telg
raf ve mesajları gibi, Türk kamuoyuna intikali
ni arzu ettiğimizden, TRTye vermiş idik. 

Telgrafın metnini yüksek huzurlarınızda, 
Yüce Meclisimizin Başkanına gelmiş olduğu 
için, okumayı arzu ediyorum. 

«İSayın Sabit Osman Avcı 
Millet Meclisi Başkanı 
ANKARA 

Avrupa Konseyi Meclisi, Yüksel Menderes'in 
ufûlünden son derece müteessir olmuştur. Kon
sey, kendisinin nazik foir meslektaş, ehliyetli ve 
çalışkan bir 'Başkanvekili 'olarak, duygulu ha
tırasını muhafaza etmektedir. Bütün Konsey 
üyeleri ve şahsım adına merhumun ailesine, en 
derin şekilde acılarını paylaştığımızı ve en. sa
mimî taziyetlerimizi İblâğ buyurmanızı sizden 
rica ederiz. 

Avrupa Konseyi Başkanı 
Olivier Reverdin» 

Bu nazik taziyet telgrafı için, Avrupa Kon
seyi Başkanı Sayın foeverdin'e teşekkürlerimi 
sunarım. 

Bu mektubun bir suretini dün TRT'ye, ya
yınlanması ricasiyle yollamış idik. Fakat maa
lesef dünkü ve bugünkü haber (bültenlerinde 
yayınlanmadığına üzüntüyle şahidolduk. 

Avrupa Konseyi Başkanının, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin bir üyesi ve hele Avrupa Kon
seyine riyaset etmiş mümtaz bir üyesi hakkın
da hissettiği samimî üzüntüyü TRT'nin intikal 
ettirmekten kaçınmasını bendeniz izah edemi
yorum. Kaldı ki, o TRT, 'Sayın Reverdin'in ni
ce beyanatlarını gayet geniş ve önemle vermiş 
bir müessesedir. 

Hiç olmazsa bu hissiyatımı bu kürsüden ifa
deye imkân verdikleri için İSayın Başkana ve 
dinlemek lütfunda bulunduğunuz için siz sayın 
üyelere saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın ölçmen. 

3. — A. P., C. H. P., D. P. ve M. G. P. grup 
temsilcilerinin, Millet Meclisi Genel Kurul çalış
malarına 17 Mart 1972 Cuma sabahından 24 
Mart 1972 Cuma akşamına kadar bir hafta müd
detle ara verilmesine dair önergesi 

BAŞKAN — Grup Başkanvekilleri tarafın
dan tanzim edilmiş ve Başkanlığımıza verilmiş 
bulunan hır önerge var, onu okutuyorum. 

Genel Kurula 
Devamlı ve 'bilhassa bütçe münasebetiyle 

yapılan yoğun çalışmalar sonucu Milletvekille
rinin dinlenmelerini temin etmek; süreli olan 
ve teknik nedenlerle yetiştirilemeyen Meclis bü
ro hizmetlerinin yapılmasına imkân vermek üze
re, Millet Meclisi Genel Kurul çalışmalarına 17 
Mart 1972 Cuma ısalbahından haşlamak ve 24 
Mart 1972 Cuma akşamına kadar, bir hafta 
müddetle ara verilmesi hususunun karar altına 
alınmasını arz ve teklif ederiz. 
A, P. Millet Meclisi C. H. P. Millet Meclisi 

Grulbu adına Grubu adına 
Orhan Dengiz Necdet Uğur 

D. P. Millet Meclisi M. G. İP. Millet Meclisi 
Gruflbü adına Grubu adına 
Vedat önsal İhsan Kabadayı 

BAŞKAN — önergeyi Genel Kurulun tas
viplerine sunuyorum. Kahul edenler... Kahul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yalnız, hir hususu açılklamak mecburiyetin
deyiz! : 

'25 Mart 1972 tarihinde, ihtiyaç 'hâsıl oldu
ğunda birleşik toplantı yapılması hususu mutat 
vasıtalarla duyurulacaktır. İSayın üyelerin bil
gilerine arz ederiz. 
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4. — Ankara Milletvekili Suna T ur al ile $i-
nop Milletvekili Hilmi İşgüzar'in; 657 sayılı Dev
let Personel Kanununun uygulanmasından do
ğan huzursuzlukları ve bu konuda Maliye Ba
kanlığının tutum ve davranışlarını tespit etmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Genel Görüşme yapılmasına dair önergesi 
(8/43) 

BAŞKAN — Ankara Milletvekili 'Sayın 'Su
na Tural ile ISinop Milletvekili Sayın Hilmi îş-
güzar'ın, 657 sayılı Kanunun uygulanmasıyle 
ilgili genel görüşme 'önergelerini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Personel rejiminin yanlış tatbikatı ve Per

sonel Kanununun Maliye Bakanlığının tama
men kendi telâkki ve isteklerine göre uygula
ması binlerce Devlet memurunun mağduriyeti
ne sebebolmuş Devlet personeli arasında sonu 
gelmeyen huzursuzluklar meydana getirilmiş
tir. Bu nedenle ve aşağıdaki sebeplerle Per
sonel Kanununun tatbikatına esas olmak üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince personel 
rejimi ile ilgili genel görüşme açılmasını arz ve 
talebederiz. 

10 . 2 . 1972 
Suna Tural Hilmi işgüzar 

Ankara Milletvekili Sinop Milletvekili 

800 Mn kamu hizmetlisini yakından ilgilen
diren ve yıllardan beri tatbikatı beklenen 657 
sayılı Devlet Personel Kanunu Yüce Meclisten 
çıktıktan sonra taşıdığı ruh ve mana bir yana 
itilmiş Maliye Bakanlığının kendisini kanun 
vazı imiş gibi yetkili addederek yanlış ve keyfî 
bir tatbikat içine girmesi neticesinde, Maliye 
Bakanlığı mensupları dışında görev almış Dev
let personeline kanunun uygulanmasında te
zatlara düşülmüştür. En küçük dereceli Dev
let memurundan en yüksek dereceli Devlet me
murlarına kadar gerek intibakların yapılmasın
da ve gerekse derece kadrolarının tahsislerinde 
adaletsizliğe yol açan bir tutum ve davranışa 
gidilmiştir. Mezuniyet yeri, memuriyet un
vanları ve kamu kesiminde gördükleri görev 
itibariyle aynı olanlar arasında bugün telifi 
mümkün olmayan eşitsizlikler yaratılmış, hat
ta çıkarılan kararnamelerle de kanunun ruhu
na aykırı olarak yeni dereceler ve kadrolar ih
das edilmiştir. Bunun en canlı delili 19 Ka

sım 1971 tarihli ve 14020 sayılı Resmî Gazete
de yayınlanan Maliye Bakanlığının teklifi üze
rine 12 . 11 . 1971 tarih ve 7/3434 sayılı Bakan
lar Kurulu Kararnamesinde ihtas edilen kad
rolardır. Bu kadrolar Maliye Bakanlığının in
hisarcı zihniyeti ile ve kendi arzularının ifade
si olarak yer almıştır. 

Bir taraftan intibaktaki hatalarla Devlet 
personeli mağdur edilirken bir taraftan da yıl
larca önce iktisabettikleri kadroların kendile
rine verilmemesi nedeniyle kamu kesdıminde 
başarıyı azaltacak bir durum yaratılmış, bunun 
neticesinde de Devlet memurları arasında de
rin huzursuzluklara ve adaletsizliklere yol açıl
mıştır. 

Başarılı çalışan Devlet memurları Maliye 
Bakanlığının tutumu ve Bakanın yersiz zaman
sız beyanlarından endişeye düşmüş, hatta Dev
let memurları haklı (bir hayrete duçar olmuşlar
dır. İktisadî Devlet Teşekküllerinde görev al
mış memurlara hâlâ kadroları verilmemiş Ibu 
kesimlerdeki personelin vazife duyguları heves 
ve arzuları da kırılmıştır. Kanunlar hiç bir 
zümrenin menfaatine göre tedvin edilemeyece
ği gibi kararnamelerle muayyen zümrelere mu
ayyen derece kadroları da tahsis olunamıyaca-
ğı da tabiîdir. Kanunun ruh ve manası kamu 
kesiminde çalışan Devlet hizmeti gören vatan
daşlara hizmet sürelerine, tahsillerine ve ehli
yetlerine göre iktisapları olan kadroların veril
mesini amirdir. Devlet memurlarının gerçek 
haklan verilmezken, intiıbaklarındaki aksak
lıklar düzeltilmezken yevmiye ile çalışanlarla 
Maliyenin yıllarca müdafaasını yaptığı ve sa
hip göründüğü kadrolu Devlet memurlarının 
intibaklarındaki gerçek adaletsizlikler vicdan
ları sızlatan haksızlıklar düzeltilmezken Maliye 
Bakanının Devlet memurlarının maaşlarına güz 
dikmesi, elini bu memurların ceplerine uzatmak 
için Malî Denge Vergisini müdafaa etmesi cid
den hazin ve o derece de tatbikatında yanlışlar 
(bulunan bir davranıştır. Dünyanın biç bir ye
rinde böylesine adaletsiz kanun tatbikatı görül
mediği gibi borçlunun alacaklısının kesesinden 
borcunu ödediği de olmamıştır, işte bu neden
le genel görüşme açılması Maliye Bakanlığının 
tutum ve davranışı ile Personel Rejiminin tat-
toikatmdaki hatalar meydana çıkartılmalıdır. 

BAŞKAN — Gereği yapılacak ve gündemde
ki yerini alacaktır. 
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5. — Yozgat Milletvekili Abdullah Baştürk'-
ün; besin maddelerinin üretim, kalite, fiyat so
runlarım, vatandaşlarımızın iyi beslenme düzeni
ne kavuşturulması için gerekli çalışmaları tospit 
etmek ve bir «Beslenme Bakanlığı» mn kurulma
sının gerekli olup olmadığını incelemek mıksadiy-
le Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mçe
liş araştırması yapılmasına dair önergeni. (10/97) 

BAŞKAN — Yozgat Milletvekili Sayın Ab-
dullah Baştürk'ün, besin maddeleri konusunda 
Meclis araştırması önergesi vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ekte sunduğum önergemin işleme konması 

hususunda gereğini arz ederim. 
10 . 3 .1972 

Yozgat Milletvekili 
Abdullah Baştürk 

Türkiye'de hayat pahalılığının hızlı arttığı ve 
geçim koşullarının güçleştiği, bilinen ve ka
muoyunu her şeyden çok ilgilendiren bir konu 
faaline gelmiştir. İnsanın temel ihtiyaçlarından 
biri ve vazgeçilmez ihtiyaçlannın en önemlisi 
olan Besin maddelerinin miktar ve kalite bakı
mından yeterli ölçüler içinde tedariki, geliri sı
nırlı olan çoğunluk için mümkün olamamakta ve 
Türk toplumunun temeli olan aileler (Anayasa, 
madde 35) bu olumsuz koşullar altında beslen
meye, yaşamaya ve ayakta durmaya çalışırlar
ken, bir taraftan sağlığın bozulması, bir taraftan 
da kol ve kafa gücünün yetersiz bir hal alıp, üre
timi ters yönde etkilemesi Önlenememektedir. 

Ekonomik koşulları ülkemize benzeyen ülke
lerde, aile gelirinin Önemli bir bölümü (tahminen 
% 60 - 65 kadarı) yiyecek tedariki için harcan
makta olduğundan, besin maddelerinin bollaştı-
nlması, aracıların ve perakendecilerin olumsuz 
davranışlarından kurtarılarak, miktar ve kalite 
ile fiyat açısından vatandaşın ihtiyaçlarına ve 
olanaklarına uyarlı bir duruma getirilmesi siya
sal iktidarların başkca konusu olmuştur. 

Kötü, yetersiz ve kalitesiz beslenme, bireyle
rin, ailelerin ve giderek toplumun sosyal davra
nışının bozulmasında biyolojik tatminsizliklerin 
önemli etkileri olduğu bilimsel bir şekilde ispat
lanmıştır. 

Anayasamızın (52) nci maddesi Devleti va
tandaşların gereği gibi beslenmeleri için lüzumlu 
tedbirleri almakla görevlendirmiştir. Halkın ge

reği gibi beslenmesi için yasa yapıcı organlar ile 
icra organları çok ciddî ve etkili çalışmalar yap
maya zarlayan yasal ve bilimsel zorunluklar ol
duğu halde, yıllardır uygulamakta olduğumuz 
düzen içinde sözü edilen konu ciddî bir şekilde 
ele alınmış, ekmeklik buğdaydan başlayarak, ye
meklik yağımız ve daha sonra et ile diğer hay
vansal ürünler toplumun ihtiyacını karşılamaz 
hale geldiği için küçümsenmeyecek sayıda aile, 
«Gizli Açlık» veya «Yalancı Tokluk» olarak ni
telenen bir ortamda yaşamaya terk edilmiştir. 
1972 bütçesine ek olarak dağıtılan Yıllık Ekono
mik Raporda belirtildiği .üzere, bir tarım, hay
vancılık ülkesi olan Türkiye 1971'de 94 milyon 
dolarlık, takriben 1 milyar 400 milyon liralık ta
rım ürünü ve besin maddesi ithal etmek zorunda 
kalmıştır. 

İç ve dış çıkar çevrelerinin suni olarak ha-
zırladiK'an bir ortamda, yasaların boğluklann-
dan bu alandaki bilç-ır.tf':!*, ilgisizlik ve konırol 
suzluktan yararlanarak. Tür^r toplumunu varlık 
içinde yokluk çeken bir tüketim toplumu haline 
dönüştürmek isteyenlere Devlet alarak mücadele 
etmek ve bu mücadelenin yasal dayanaklarım 
hazırladıktan sonra uygulamaya geçmek için me
seleye Yüce Meclisin sahip çıkması gerekmekte
dir 

özellikle birtakım çevrelerin telkin ve teş-
vikleriyle bol bol ithal edilen nebatî yağ ham
maddelerinin vasıfları ve ülkemiz bakımından 
gerekli olup olmadıkları ciddî bir araştırma ko
nusudur. 

Fiyat sorunları: 
Yiyeceğin üreticiden tüketiciye intikal zin

ciri üzerinde 'kurulu düzene göre şekillenmiş ve 
çok zaman gereksiz çeşitli basamaklar vardır. 
Toplayıcı, birinci toptancı, ikinci toptancı, üçün
cü toptancı, perakendeci olarak ve yasalara da
yanmak suretiyle yiyecek fiyatlarını etkileyen 
kişiler ve gruplar dışında, ithalât ve ihracatçı
ların da fiyatları istedikleri şekilde etkiledikle
ri ve hattâ yerli ve yabancı sermayenin el koy
duğu bazı yiyecek maddeleri üzerinde suni te
kellerin teşekkül ettiği bilinmektedir. Bu durum
da yiyeceği fiyatı onun beslenme bakımından 
önemine ve ekonomik kriterlere göre değil, bu 
zincirlerin çeşitli halkalarında yer tutmuş çıkar 
gruplarının kâr isteklerine göre şekillenmekte, 
bunu sağlamak için de çoğu zaman yasa dışı 
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tertiplere girişilmektedir. Vatandaş ise, kısıt
layabileceği kadar kısıtladığı sınırın ötesinde 
karnını doyurmak ve vazgeçilmez ihtiyacını kar
şılamak için artan fiyatlara razı olma çaresizli
ği içindedir. Bu durumda üretim tüketim zin
cirinin her halkasında önemle durmak lüzumsuz 
kişilerle grupları aradan çıkararak, hem üretici 
ve hem de tüketiciyi memnun edecek yeni bir 
düzen kurmak ve bu düzeni yasalarla isler hale 
getirmek gerekmektedir. 

Kalite sorunları: 
Yasaların Sağlık Bakanlığı ve belediyelere 

vermiş olduğu sağlık ve kalite kontrolları yeter
li bir şekilde yapılamamaktadır. Personel, lâ-
boratuvar, mevzuat yetersizliğinin sebebolduğu 
bu ortamda, fiyatlar üzerinde oynayarak sağla
dığı kazançla yetinmeyen aracılar ve fırsatçı
lar, tağşiş ve hileye elverişli yiyecek maddeleri 
üzerinde, sağlık için zararlı ve sakıncalı işlem
lere girişmekte, kaliteyi ve besleyici değeri teh
likeli şekilde bozmaktadırlar. 

Bu durumun vatandaşın ikinci bir defa alda
tılmış olmasının ötesinde, sağlığını ve hayatını 
da tehlikeye sokması dolayısiyle önemi çok da
ha büyük ve bu alanda alınacak tedbirler daha 
âcil ve etkili tedbirler olan durumundadırlar. 
Özellikle doğal nitelikleri değiştirilerek pazar-
lanan sucuk, pastırma, konserve, pasta, yemek
lik yağlar v. b. yiyecekler üzerinde sürdürül
mekte olan hile ve tağşiş girişimleri toplum sağ
lığını, üâç tüketimini, tedavi hizmetlerhrn ço
ğalmasını etkilemekte, dolaylı olarak büyük ka
yıpların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. So • 
rumlu kamu kuruluşlarının görevlerini yeterli 
bir şekilde yapmamaları yanında, bugünkü ya
saların etkili bir denetim niteliğinde olup olma
dıkları da araştırılarak saptanması gereken 
önemli bir noktadır. 

Üretim sorunları : 
Türk toplumunun yeterli bir şekilde beslen

mesi ve sağlığının korunması için ne miktar yi
yeceğe ihtiyacı olduğu, her yiyecük grubundan 
ne miktar üretilmesi, ithal ve ihracedihne.ü ge
rektiği, hesaplanması çok mümkün ve kolay ol
masına rağmen bu hususlar tesadüflere terk edil
mektedir. 

Bazan çok muhtaç olduğumuz besinler ihraç 
«diürken, hiç muhtaç olmadığımız ve toplumu 
dengesiz beslenmeye sürükleyecek olan besin ka
lemlerinin ithal edildiği müşahede edilmektedir. 

I Bu konuda karar alan makamların çeşitli oluşu 
koordone bir çalışmayı güçleştirmektedir. Besin 
ve beslenmeye ilişkin hizmetlerin bir elde top
lanması ve bir «Beslenme Bakanlığı» kurulması 
hakkında gerçeklerimize uyarlı bir karar alına
bilmesi için meselenin bu açıdan da incelenme
sine ihtiyaç vardır. 

Sonuç olarak : 
Anayasamızın (52) nci maddesi ile Devlete 

verilmiş olan bir görevin, toplum sağlığı ve yurt 
ekonomisi ile sıkı ilişkileri olduğu açıktır, üre
timden başlayarak teessüs etmig düzen içinde tü
ketime kadar uzanan çıkar basamaklarının teker 
teker incelenmesi ve herbiri için tedbir alınması 
gerekmektedir, ilâç ve benzeri konuların Mec
lis araştırmalarına konu yapılmış olmasına rağ
men, besin ve beslenme ihtiyacı gibi, ilâçtan ön
ce gelen ve ilâç hasta vatandaşların sağlığını et- * 
kilerken, henüz hastalanmamış çoğunluğun sağ
lık ve çalışma gücünü ve hattâ toplumun mut
luluğunu etkileme niteliği olan bir sorunun ken
di haline terk edilmesi düşünülemez. 

Yukarıda açıklanan nedenlerle ülkemizin bes
lenme sorunları ve özellikle başlıca gıda madde
lerinin üretimlerinden evlerin mutfaklarına ka
dar geçen ekonomik safhalariyle bunların ithal 
ve ihraç edilmelerinin Devletçe belirli bir dene
tim düzenine kavuşturulması ihtiyacı üzerinde 
bilgi edilmek amaciyle Anayasanın 88 nci mad
desi gereğince Meclis Araştırması açılmasını 
saygılarımla öneririm. 10 . 3 . 1972 

Yozgat Milletvekili 
Abdullah Baştürk 

BAŞKAN — 'G-üıademdeki yerini alacak ve sı
rası geldiğimde gereği yapılacaktır. 

6. — İstanbul Milletvekili Tekin Erer'in, 
6/207 numaralı sözlü sorusunun yazılı soruya 

I çevrilmesine dair önergesi. 

BAŞKAN — Sayın TeMn Erer'in, sözlü soru
sunu yazılı soruya çevirme önergesi var, okutu
yorum. 

Yüce Meclis Başkanlığıma 
Sayın Başbakandan sorduğum, 28 Ekim 1971 

gün ve 35316 numaralı sözlü soru önergemin 
yazılıya çevrilmesini saygılarımla dierim. 

İstanbul 
I Teskin Erer 
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BAŞKAN — 'Gereği yapılacaktır'. 
Buyurun sayın üye... 'Bir beyanda bulundu

nuz galiba, anlayamadım. 
CELÂL KARGILI (içel) — Sayın Başkan, 

benim bir Meclis araştırma önterîgem vardı. 
BAŞKAN — Efendim, 'Tüzüğün '91, '92 inci 

maddesi gereğince, Başkanlık, 'verilmiş Ibulunan 
önergeleri Ibazı yönleriyle tetkik ettikten son
ra Genel İKurüla arz ediyor. 

Biraz evvel toplantıya çıkarken, yetkililer, ba
na, 'henüz o tetkiki yapma imkânımı bulmıadık-
larmı Ibeyan ettiler. 

O itibarla, önergenizi (bu celsede Genel Ku
rula arz 'etmek, okumak imkânını bulamadık. 
Özür dileriz. 

7. — 'Sağlık Kuruludan Meclis Araştırma Ko
misyonu Başkanının, 15 . 3 . 1972 tarihinde bi
ten çalışma müddetinin üç ay daha uzatılmasına 
dair tezkeresi. 

BAŞKAN — Sağlık Kuruluşları Meclis 
Araştırma Komisyonu 'Başkanı Sayın Kâmil 
Şahinoğlu'nun, süre uzatımıma dair teskeresini 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisinin 15 . 12 . 1969 günkü 15 nci 

Birleşiminde 'kurulmasına (karar verilen Sağlık 
Kuruluşlarının tedavi usulleri konusundaki 
Araştırma Komisyonumuzun 3 aylık (çalışma 
müddeti 15 . 3 . 1972 günü bitmektedir. 

Çalışmalarımızın ikmali için 15 . 3 . 1972 
/tarihinden itibaren 3 aylık (bir müddet daha ve
rilmesi için gereğinin yapılmasını dilerim. 

Saygılarımla. 
Sağlık Kuruluşları 
Meclis Araştırma 

Komisyonu Başkanı 
Manisa Milletvekili 

Dr. Kâmil Şahimoğlu 

BAŞKAN — Genel Kurulun tasviplerine su
nuyorum Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

CELÂL KARGILI (İçel) — Benim önerge
min okunmaması sebebine dair demin vukubu-
lan beyanınız hakkımda söz istiyorum. 

BAŞKAN — Divanın yapması gereken Ve şu 
anda yapmış olduğu işlemi bildirdim. 'Eğer bun
da bir eksiklik buluyorsanız, (Divana müracaat 
edersiniz. Divanın bu konudaki eksiği, noksanı 

I veya bir gecikmeye 'sebebiyet verme hali varsa, 
onun yine içtüzük 'gereğince denetim yolları 
var. Başka yapacak bir şeyimiz yok sayın üye. 

(S*. — Antalya 'Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
enflasyon tehlikesi ve tedbirleri, ithalât - ihra
cat formaliteleri ve ekileri ile hayat pahalılığı 
ve nedenlerini içine edan ekonomik 'durum hak
kında bir genel görüşme 'açılmasına dair öner
gesi ile Kayseri Mili ev ekili Turhan Feyzioğlu 
ve iki arkadaşıntn; hayat pahalılığı, yatırımlar, 
işsizlik, israf, zamlar, dış ticaret,, emisyon hac
mi, işçi dövizlerinin değerlendirilme §ekli, teş
vik tedbirleri ve Hükümetin genel iktisadi tu
tumu hakkında Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi. (8/38, 8/39) 

BAŞKAN — Gündeme 'geçiyoruz. 
Gündemin 1 nci maddesinde bulunan Sayın 

Ataöv ve Sayın Feyzioğlu'nuın, pahalılıkla ilgili 
genel görüşme açılmasına dair (önergelerinin 
müzakeresine devam ediyoruz. 

Söz sırası, Adalet Partisi Grubu adına Sa
yın Sadık Tekin Müftüoğlu'nundur. Buyurun 
Sayın Müftüoğlu. 

ADALET PARTİSİ GRUBU ADINA SADIK 
TEKİN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) <- İSaym 
Başkan, sayın milletvekilleri; 

Sayın 'takrir sahiplerinin, gündeme alınıp 
görüşülmesini istedikleri konu, hakikaten (önem
li 've o nispette de geniş kapsamlıdır. Zira, ha
yat pahalılığı, ithalât ve ihracat rejimi değişik
likleri, enflasyon tehlikesi, yatırımlar, işsizlik 
zamlar, emisyon hacmi, işçi dövizlerinin değer
lendirilmesi şekli, teşvik tedbirleri gibi, tüm 
ekonomiyi kapsayan bir konu ile, bu (önergelerle 
karşı karşıya bulunmaktayız. 

Gerçekte, Ibir süre önce Yüce Meclislerde 
cereyan eden bir bütçe müzakeresinden sonra, 
aşağı - yukarı aynı mahiyeti iktisabeden bu 
önergenin görüşülüp görüşülmemesi (hususunda 
bazı 'zihinlerde tereddütler doğabilir. Aslında, 
zannediyorum - 'Sayın Turhan Feyzioğlu'tnun da 
söylediği gibi - takrir sahipleri, bu (önergeleri
ni 1 nci Erim 'Hükümetinin iktidarda bulun
duğu devrede Vermişler, fakat, ıgündemin yüklü 
olması sebebiyle müzakerelere ancak 12.1.1972 
tarihinde geçilebilmişti. Ondam sonra da bütçe 
müzakereleri araya girmiş ve Adalet Partisi 

I Grubuna söz sırası ancak bugün gelebilmiş bu-
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lunmaktadır. Bu sebeple, (biraz evvel de ifade 
. ettiğim 'gibi, 'önce, (bu 'önergenin (görüşülmesinde 

acaba bulgun için aktüel yönü ile bir fayda var 
mıdır? Sualini cevaplamak isterim. 

Aziz arkadaşlarım, şu 'hususu peşinen ifade 
etmek isterim ki, birtakım dogmatik ve ideolo
jik fikirlerden uzak ve bunlara saplanmayan, 
modern 'ekonominin icaplarına uygun, ilerici, 
hamleci 've insanı bir meta yerine koymayan fa
kat, tekniği insan »hizmetine arz eden medeniyet 
çağında ekonomik meseleleri *bu yönüyle tar
tışmayı, Hükümetin ekonomik konularda henüz 
belirli bir yön tayin edememiş olması sebebiyle 
lüzumlu 'görmekteyiz. 

«Hükümetin, 'henüz belirli bir yön tâyin ede
mediği» sözünün yanlış anlaşılmaması için (bir 
hususu ifade edeyim. Yüksek malumları olduğu 
üzere, Üçüncü Beş Yıllık Planın stratejisi ha
zırlanmış, ama, henüz Yüksek 'Planlama Kuru
lunda görüşülüp, «Bakanlar Kurulundan geçiri
lerek Türk efkârı umumiyesine takdim edileme
miştir ve binnetice, şu anda ortada Üçüncü Beş 
Yıllık Planın 'hazırlıkları yoktur. 

Diğer yönü ile 1972 programında birtakım 
teşvik tedbirlerinden bahsolunarak, Türkiye'nin 
ancak karma 'ekonomi içerisinde bir hedefe ula
şabileceği,, kalkunmasmın gerçekleşebileceği ifa
de edilmiş olmasına rağmen, 'bu (teşkil tedbirle
rinin neler olabileceği Ihususunda, daha henüz 
sarahata varan ve tasarı haline gelip (Meclisle
re intikal eden tedbirler bulunmaması muvace
hesinde, bu görüşmenin lüzumlu ve lüzumlu ol
duğu, biraz 'evvel ifade ettiğim mlodenn ekono
mide tekniği insan hizmetine arz eden çağın 
yaratılması yönünden faydalı (olduğuna kanü 
olarak görüşlerimizin bu istikamette değerlen
dirilmesini sayın arkadaşlarımdan rica etmek
teyim. 

Zira, bu konular ve 'bilhassa bunların (başın
da gelen 'hayat pahalılığı, günlük yaşantımız 
içinde bütün vatandaşlarımızı ve her aileyi ya
kından ilgilendiren ve etkileyen bir konu olmak
la beraber, ekonominin, tüm olarak içine sürük
lendiği durumda igerekli ve geniş kapsamlı ted
birler zamanında ve süratle alınmadığı takdir
de bugün kadar, yarının da, iparlak olmadığımı, 
hatta yarının bugünümüzü de aratacağından 
hiç kimsenin şüphesi olmaması lâzım^eldiğini, 
büyük bir fhulûsi kalble ifade etmek isterim. 

Bu beyanımızla, geleceği karanlık ve ümit
siz gördüğümüz anlaşılmamalıdır. Bu beyanımız, 
koınuya verdiğimiz önemle değerlendirilmelidir. 
Adalet Partisi olarak biz, (böylesine önemli gör
düğümüz bir konuda (birtakım polemik ve ko
lay yollardan alkış veya siyasî puvan toplama 
çabası yerine, gerçekçi ve yol (gösterici olmayı 
tercih ediyoruz. Bu suretle, Hükümete yardımcı 
ve memleketimize faydalı olacağımız inancını 
muhafaza ederken, görüşmelerin ancak bu çer
çeve içinde bir değer ifade edeceğini Ve yapıcı 
olacağını, değişmeyen siyasî görüşümüzün bir 
neticesi olarak da değerlendirmekteyiz. Bu ko
nuda ne kadar 'gerçekçi olabilir ve hadiseleri ve 
onların nedenlerini ne kadar objektif olarak 
değerlendirirsek, kanaatimizce meseleye de, o 
nispette geçerli çözüm yolları getirebiliriz. 

Bunun için diyoruz ki, meseleleri ele alış tar
zımız ve hâdiseleri değerlendirmemiz hiçbir za
man bir suçlu ve 'hattâ 'bir kusurlu arama tar
zında değerlendirilmemeli, yukarda işaret etti
ğimiz iyi niyet içinde dikkate alınmalıdır. Bu 
konuda, tamamen 'gerçeklere sadık kalarak hâ
diseleri ğözönüne sermek, tatbikattaki noksan
lık veya yanlışlıkları samimiyetle ortaya koyup, 
Yüce Milletimizi çok yakımdan ilgilendiren ha
yat pahalılığı ve ekonomik bunalımdan hangi 
tedbirlerle çıkabileceğimizi tespit etmek ama-
ciyle bu konuda genel görüşme açılmasına ta
raftar olduğumuzu peşinen ifade etmek isteriz. 

Muhterem arkadaşlarım, (gerek İkinci (Beş 
Yıllık Plan dokümanında olsun ve gerekse yü
ce (huzurlarınızda Ibu münasebetle yapılan genel 
görüşmede olsun ve hattâ bütçe müzakerelerinde 
olsun, içerisine sürüklendiğimiz hayat pahalılığı 
nedenlerine muhtelif (hatipler ve plan münasebe
tiyle Hükümet dahi bunu şu gerçeklere bağla
maktaydılar. 

1. Devalüasyon, 
2. Tarım sahasında tatbik edilen destekle

me alımları, mahsulün bolluğu, 
3. Personel Kanunu, 
4. Toplu sözleşmeler, 
5. Artan işçi dövizleri, 
Hayât pahalılığının nedenleri olarak göste

rilmişti. 
Şimdi müsaade 'ederseniz, kısa da olsa teker 

teker bu konuları tahlil edelim ye bu iddiaların 
ne dereceye kadar ıgeçerli olduğunu ortaya koy
maya çalışalım. 
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Aziz arkadaşlarım, önce devalüasyondan baş- 1 
lamak istiyorum. Eğer hakikaten, devalüasyon 
hayat pahalılığının bir nedeni ise, - ki, bunu 
antrparantez ifade edeyim, - devalüasyonun ya
pıldığı d'önemde ve onu mütaakıp günlerde, o 
günün yetkilileri yüzde 10, yüzde 15 civarında 
bir fiyat artışının normal olacağını ifade etmiş
lerdi. Biz, hayat pahalılığını kasdederken, bu 
resmî beyanlardaki rakamlar üzerindeki fiyat 
artışları sebebiyle meydana gelecek hayat pa
halılığının devalüasyona bağlanamayacağını 
ifade ve iddia etmekteyiz. Bu sebeple, hakikaten 
gerçek sebep bu ise doları derhal revalüe etmek 
elinizde, Hükümetin elinde. Nasıl ki, bir karar
name ile devalüasyon kararı alıyorsunuz, dola
rı devalüe ediyorsunuz, revalüe etmek de ayını 
kararname ile elinizde. 

Hele bu 'önergenin verildiği dönmde dünya j 
para (buhranının had safhaya eriştiği bir sırada 
ise,Türk parasını revalüe etmek çok kolaydır. 
Hayat pahalılığınım gerçek sebebi devalüasyon 
ise, o yolla da hayat pahalılığını bertaraf et
mek çok kolay ve o nispette geçerli birtedbir 
olarak ele almak iktiza ederdi. Ama aslında me
sele bu değildir. j 

©iz ister paranızı devalüe ediniz, ister reva- ] 
lüe ediniz fiyatlar resmî değer üzerinden değil, J 
h'orsa değeri üzerinden teessüs eder. Aslında de- 1 
valüasyon, resmî değerin borsa değerine intibak 1 
ettirilmesi muamelesidir. Bu haliyle de devalü- 1 
asyon, istikrarsızlık sebebi değil, istikrar sebe
bidir. Şayet istikrarsızlık sebebi kabul ediliyor- j 
sa, biraz evvel ifade ettiğim gibi, o takdirde de
valüe etmek Hükümetin kendi elindedir. 

Bu konudaki geniş izahatımızı, Adalet Par
tisi Grubu adına bu kürsüden bütçe münasebe
tiyle yaptığımız konuşmada ayrıca ifade ettiği- I 
miz ficin geniş detaya girmeyeceğim. Yalnız şu 
hususları kısa hatları ile belirtmeye çalışaca
ğını. 

Muhterem milletvekilleri; 10 Ağustos 1970 
senesinde Türkiye 'Cumhuriyet Merkez Banka
sında transfer için bekleyen muamelelerin do
lar olarak tutarı 800 milyon civarındaydı. Yıi-
sonuna kadar transferlerle ilgili icabeden mu
ameleler 400 milyon dolara ulaşmıştır. 

Hep bildiğiniz ıgilbl, 1070 senesi sonu itiba
riyle bu 400 milyon dolarlık transfer bekleyen 
muamelenin hepsi ikmal edilip, transferler gün
lük hale getirildiği gibi, (Merkez Bankası kay- | 

1 naklarında da döviz rezervi bakımından büyük 
artışlar olmuştur. Son defa Sayın Maliye Ba
kanının beyanlarından 'öğrendiğimize göre, şu 
anda Ibu artış 840 milyon doların üzerinde (bir 
seyir takibetmektedir. 

Burada bir hususa bilhassa üşaret etmek is
tiyorum. 12 Marttan sonra dış ticaret rejimin
deki gecikmeler, - son alman kararların öncesi
ni ifade ediyorum - yani 10 Ağustos 1970 tari
hinden önce dış ticaretteki transfer bekleyen 
muamelelerin 12 ayı bulmasına sebep, Merkez 
Bankasındaki döviz rezervlerinin yetersizliğin
den ileri geliyordu. 10 Ağustos kararlarından 
sonra transferlerin günlük hale gelmesi sonu
cu, yine de dış ticaret rejimimizde 12 Mart 1071 
sonrası dış ticaret rejiminde yapılan değişik
likler sebebiyle ithalat ve ihracatta, bilhassa it-

I halatta birtakım Igecikmeler olmuştur. Ama, bu 
ilci gecikme arasındaki fark sonradan doğmak
tadır. Birincisinde döviz kifayetsizliği, ikincisin-
deyse döviz bolluğu içinde dış ticaret rejimi 

I üzerinde alınan kararlarla yapılan değişiklikler
den ileri gelmektedir. Bu kararla ortaya çıkan 
bürokratik bir zihniyetten ileri geliyordu. 

j Aziz arkadaşlarım, yine hayat pahalılığının 
| bir nedeni 'olarak destekleme alımları göste-
1 rilmektedir. Bildiğiniz gibi, destekleme ahmla-
j rı, Türk koylusundan, Türk çiftçisinin almteri 
I ile ekip - biçtiği mahsulünün değer bedeli üze-
I rinden satılmasını temin için tatbik edilen bir 

iktisadî tedbirdir. Eğer hiz hayat pahalılığı
nı - şikâyetçisi olduğumuz hayat pahalılığı
nı - destekleme alımlarına bağlarsak, o takdir
de bunun mefhumu muhalifinden, hayat paha
lılığı olmaması için destekleme alımlarından 
sarfınazar edilsin ımanasını çıkarmak icabeder. 

I Aziz arkadaşlarım, buna ne Hükümetin, ne 
de hiç birimizin hakkı yoktur. Zira, geçerli du
rumunu biraz sonra ifade edeceğim, biran için 
bu iddia geçerli olduğu takdirde, o zaman ha
yat pahalılığının bütün yükünü, bütün sıkıntı
sını, kalkınmanın bütün yükünü Türk köylüsü
nün, Türk Çiftçisinin omuzlarına yüklemeye 
hiç kimsenin, ama hiç kimsenin hakkı olmadığı
nı, burada Adalet Partisi Grubu adına, bilhassa 
ifade etmek isterim. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri) 

Aslında, bilhassa 1971 senesinde mahsulün 
bolluğu sebebiyle destekleme alımlarının fiyat 

| artışlarına sebebolduğu yolundaki iddianın al-
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tında yatan bir mana da şudur : Şayet 1971 yı
lında yine destekleme alımları yapılsaydı, 
efendim - ziraî mahsulde bu kadar bolluk ol
masaydı - demek ki, - hayat pahalılığı olmaya
caktı; mefhumu muhalifinden çıkan diğer mana 
budur. O takdirde ise o zaman şöyle garip bir 
durumla karşı karşıya kalıyoruz : Kıtlıktan şi
kâyetçi değil, kıtlığı kabul eden, onu teşvik ve 
tahrik eden bir zihniyeti ikame edeceğiz, asıl 
olarak kabul edeceğiz ve bunun yanında bolluk 
ve bereketten şikâyetçi olan bir duruma girece
ğiz. Bunu, kalkınmanın esprisiyle bağdaştırmak 
ve Türk köylüsünün hayat seviyesini, hayat 
standardını, sosyal devlet ilkesini temel prensip 
olarak kabul eden Anayasamız muvacehesinde 
makul ve geçerli bir izah tarzı olarak kabul et
mek, zannediyorum, doğru olmayacaktır. 

Diğer bir nokta, Personel Kanunudur. 
Aziz arkadaşlarım, bu münasebetle iki ger

çeği bilhassa ifade etmek isterim. Bir defa Per
sonel Kanunu ile 800 000 memur - M, aşağı yu
karı 300 000 aile yapar - ayda 400 veya bunun 
daha altında ücret almaktaydılar. Personel Ka
nununun getirdiği asıl külfet - eğer bu külfet 
sayılıyorsa - bu 300 000 ailenin, - ki, aylık ge
lirleri azamî 400 lira civarındadır - geçimlerin
de bir rahatlama, bir genişleme meydana getir
mesidir. Zira ortalama olarak bunların aylık
ları 800 - 1 100 lira arasında değişen bir sevi
yeye ulaşmıştır. Yani yüzde 100'ün üzerinde 
bir artışa ulaşmıştır. Bu, bir vakıadır. Ama 
sosyal devlet esprisi içesinde bunu kötü bir ka
nun olarak tanımlamaya zannediyorum, bu yö
nü ile imkân yoktur. 

Personel Kanununun diğer yönü ise, getir
miş olduğu sosyal güvenliktir. Biz burada Per
sonel Kanununu tartışırken, hiçbir zaman Per
sonel Kanununun kamu idaresinde, kamu kesi
minde çalışan memurlarımıza ve o kesimdeki 
diğer vatadaşlaramza getirmiş olduğu sosyal 
güvenlik imkânlarını daima gözden uzak tut
makta ve bunu hiç kaale almamaktayız. 

Halbuki Devletin başta ıgelen vazifelerinden 
birisi de kişinin sosyal güvenliğini ve sosyal 
adaleti temin etmektir. Bunu tahakkuk ettir
mek olduğuna göre, Personel Kanununu müna
kaşa ederken veya tartışırken bu iki noktayı 
zannediyorum gözden uzak tutmamak lâzımge-
lir. 

ı, Bu münasebetle bir hususu ifade etmek iste
rim. Takrir sahiplerinden Sayın Ataöv burada 
Personel Kanununun müdafaasını yaptıktan 
sonra Sayın Feyzioğlu, yine takrir sahibi ola
rak, yaptığı konuşmada, * zannediyorum Sayın 
Ataöv'e verdiği cevapta - «ıSayın Ataöv, Perso
nel Kanunu ile ne kadar iftihar ederse etsin, 
ama şu bir gerçektir ki, Personel Kanunu he
sapsızlıklar abidesi olarak karşımızdadır» diye 
bir beyanda bulunmuştu. 

' Bu beyandan sonra da ISayın Feyzioğlu, yi-
' ne konuşmasının diğer bir pasajından - notla

rımdan ifâde ediyorum, aşağı yukarı şu mana-
; ya gelen sözleri ifade ediyorlar - diyorlar ki, 

«Personel Kanunu disiplin getirecekti, Perso
nel Kanunu israfı önleyecekti, Personel Kanu
nu iş israfını önleyecekti.» 

Şimdi, Sayın Feyzioğlu'nun Sayın AtaJbVe 
verdiğini ifade ettiğim cevapla, bilâhara konuş
masında şimdi söylediğim şu pasajlar, - ki, doğ
rudur - yani Personel Kanununun bir disiplin 
getirdiği doğrudur. Personel israfını önleme 
ve iş israfını önleme yönünden bir disiplin ge
tirdiği vakıası doğrudur, iddiası, hükmü doğ
rudur. 

îşte bu prensiplerine rağmen Personel Ka
nununu bir «hesapsızlıklar abidesi» olarak tak
dim etmek ise kanaatimce insafsızlıktır. Ama 

| diyeceksiniz M, Personel Kanunu ile acaba, ha
kikaten Devlet bütçesine munzam (külfetler 
yüklenmemiş midir? Bunun aksini iddia etmek 
garip olur, yüklenmiştir. Fakat, biraz evvel de 
ifade ettiğim gibi, Personel Kanununun maddî 
yönünden istifade edenler daha ziyade 300000 
civarındaki memurdur. Bunların azamî maaşla-

I rı 300- 400 lira civarındaydı. Bu arkadaşlarımı
zın, bu vatandaşlarımızın yüzde 100 nispetinde 
bir maddî refaha kavuşmalarına imkân vermiş
tir. 

Bunun yanında bir gerçek daha vardır, bu
nu bilhassa ifade etmek isterim. O gerçek de 
şudur; 1971 yılı tatbikatında Personel Kanunu
nun, Sayın Feyzioğlu'nun da ifade ettiği gibi, 
iş disiplinini, personel israfını önleyici hüküm
lere rağmen, zamanın Hükümeti geniş kadrolar 
almak suretiyle bu prensiplere, kanaatimizce, 
sadakat göstermemiştir. 65 000'e yakın munzam 
kadro ile Devlet bütçesine, cari giderler yönün
den, o nispette büyük külfetler tahmil eden bir 
malî porte ile Devlet bütçesini o nispette büyük 
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külfetler tahmil eden malî 'bir porte ile karşı 
karşıya bırakmak durumunda kalmış; ama bi-
lâhara gelmiş Yüce Mecliste, zamanımızda çı
kan Personel Kanunundan şikâyetçi olmak du
rumundan da kendisini maalesef alıkoyama-
mıştır. 

Aziz arkadaşlarım; Ibütçe müzakerelerinde 
de ısöyledim, tekrar ifade ediyorum. Yalnış ha
tırlamıyorsam, Des.cartes'indir söz; «İyi veya 
kötü kanun yoktur, iyi veya kötü tatbik edi
len kanun vardır.» der. İşte, aslında kanaatı-
mızca Personel Kanunu iyi bir kanun; ama kö
tü ellerde kötü tatbik edilmişse; bunun veba
li, kanunu çıkaranlara ait değil, kanunu kötü 
tatbik edenlere aittir. 

Gerek konuşmacıların 'beyanlarında, gerek 
yetkili kişilerin beyanlarında ve gerekse İkin
ci Beş Yıllık Planda, hayat pahalılığı nedeni 
olarak ortaya sunulan diğer bir husus; yurt 
dışında çalışan işçilerimizin Türkiye'ye gönder
miş oldukları dövizler, (hayat pahalılığına ss-
belolan bir faktör olarak takdim edilegelmiş-
tir. 

Aziz arkadaşlarım; yıllar yılı Türk Hazine
sinde kalkınmanın temel taşlarından birisi olan 
döviz sıkıntısından şikâyet ederiz; ama bir ka
rarla, 180 milyon civarında olan işçi dövizleri 
840 milyon dolara çıkar, 500 milyon dolara, çı
kar, ihracatla beraber yapılan transferlere rağ
men halen Merkez Bankası kaynaklarında 840 
küsur milyon dolar döviz rezervi birikir ve siz 
bunu bir şikâyet, bir hayat pahalılığının şikâ
yet konusu olarak ortaya koyarsanız; ya kal
manın esprisini anlamamış olursunuz veyahut-
ta kendi kendinizle tezat haline düşersiniz. 

Biraz sonra teşvik tedbirleri ve yatırımlar 
konusunda bu hususa yeniden temas edeceğim 
için burada bu kadarla geçiştirmek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, 
Bildiğiniz gibi, 1970 yılında çok önemli eko

nomik tedbirler alınmıştır. Bir kısmını biraz 
evvel ifade etmiştim. Devalüasyon 'bunlardan 
bir tanesini teşkil eder. Gerçekten bu ekonomik 
tedbirlerin 'hedeflerini ise şu şekilde hülâsa 
etmek mümkündür. 

1. Tarımda, endüstride, madencilikte, tu
rizmde daha geniş istihsal ve iş ihacmi meydana 
getirmek, 

2. ödemeler dengesi açığını bir an önce 
kapatmak ve bu suretle Türk ekonomisini ne
vama dışa bağlı olmaktan kurtarmak, 

3. Mal ve hizmetlerimize, \gerek iç, gerekse 
dış piyasalarda kalite ve fiyat bakımından, re
kabet gücü kazandırmak, 

4. Daha çok vatandaşa iş bulmak, 
5. Türk köylüsü ve çiftçisine, küçük sanat

kâr ve esnafa, memur ve işçiye daha çok satm
alma gücü kazandırmak, 

6. Doğu ve Güney - Doğu gibi, iktisaden 
geri kalmış bölgelerimize yeni kalkınma ham
leleri götürmek. 

7. Velhasıl artan refaJhı, daha çok iktisa
den güçsüz kimselere, yani refahı tabana yay
gın hale getirmek. 

Biraz evvel de izah ettiğimiz gibi görülü
yor ki, Personel Kanunu ile daha ziyade küçük 
memurların ücretlerinde artışlar sağlanarak 
bunların satmalma güçleri artınlırken; hava 
şartlarının da müsait gitmesi sonucu tarımda 
yüksek verim elde edilmiş, yapılan para ope
rasyonuyla çoğu ihracata dönük olan zirai 
mahsullerle köylümüzün eline gerçek emeğinin 
karşılığının geçmesi temin olunmuştur. Deva
lüasyon sonrası artan işçi dövizlıeriyle Merkez 
Bankası ilk defa dış tediye muvazenesine ka
vuşmuş, gelen işçi dövizleri, yaklaşık olarak 
500 bin ailenin satmalıma güçlerinde müspet 
yolda katkıda bulunmuştur. 

Toplu sözleşmelerle kısmen insanca yaşama 
haklarına kavuşan işçilerimizin piyasaya işti
rakleri, artan ciro karşılığında küçük esnaf 
ve sanatkârlarımızın da yüzünün gülmesi im
kânını (sağlama yoluna girmiş bulunmaktadır. 

Aziz arkadaşlarım; aslında bunlar fiyat ar
tışlarının sebebi ve nedeni olamaz. Aslında 
bunlar, çile ve ıstırabın çaresidir ve tedavi 
yollarıdır, çile ve ıstırabın bertaraf edilmesi 
yollarıdır. Bunu bu şekilde anlamadığınız tak
dirde Türkiye'yi Anayasanın öngördüğü espri 
içerisinde bir kalkınma hamlesine kavuşturma
nız mümkün olmaz. Ama, artan bu talebe 
karşılık ve Merkez Bankasında biriken (dövizle
rin yatırıma ve üretime çevrilmemesi, arzda 
noksanlık yaratmış, binnetice arz ve talep ara
sında değişmeyen iktisadî kanun, yetersiz ve 
güvensiz tedbirler yüzünden hükmünü icrada 
gecikmemiş, tabanda refaha giden yol, hayat 
pahalılığı haline maalesef dönüşmüştür. 
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1970 yılında alınan ekonomik tedbirlerin, 
iktisaden güçsüz kimselere bir satınalma gücü 
temin edeceği, işçi idövizlerinin artacağı, Per
sonel Kanunu, toplu sözleşmeler ve tarım ürün
lerine ödenecek ücretlerin talebi artıracağı ger
çeği bilinmeyen hususlar değildi; ama bu hu
susların hayat pahalılığına dönüşmemesi için 
de gerekli tedbirler 1971 programında gösteril
miş idi. Biraz sonra bu tedbirlere de gelece
ğim. 

1971 programında öngörülen tedbirlerden 
hiç birisinin; ama hiç birisinin alınmaması, ya
tırımların yapılmaması, 1970 ekonomik ted
birlerinim bir külliye olduğunu, buna ilâve ted
birlerin alınması icabettiğini; fakat bu ted
birlerin alınmasında büyük katkıları bulunan 
teknisyen kadrolarının tasfiyesine gidilmesi, 
bunun yerine getirilen kişilerin tanınan sıfatla
rıyla dahi güven veren (kişiler olmaması, men
fî birtakım etkenler yapmakla kalmayıp, 1971 
yılı sonunda, Kasım ayı içinde 1971 yılı prog
ram değişikliğine gitmenin çok hatalı ve eko
nominin bugün bugüne gelmesinde başlıca et
ken olduğunu burada bilhassa kaydetmek is
terim. 

Aziz arkadaşlarım; şu anda elimde Türki
ye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Planlama 
Teşkilâtı tarafından hazırlanmış ve «Yeni 
Hamle için 1971 Program Değişikliği» diye 
bir kitap bulunmaktadır. Bunun tarihine bak
tığınız zaman tarih, Ekim 1971'dir. Bunu çok 
inceden inceye tetkik etmiş olan bir arkadaşı
nızım. Uzun boylu üzerinde duracak değilim. 
Yalnız, bir temel espriyi ortaya koymak için 
bunu ifade ediyorum. O da şu: 

Bildiğiniz gibi, her sene normal olarak 
- çünkü, iki defa anormalini gördük bunun -
1 Marttan itibaren o yılın malî bütçesi uygu
lama safhasına girer. Mart ve Nisan ayında o 
yıl programda yapılacak yatırımların ihaleleri 
yapılır, nihayet Mayıs, bilemediniz Haziran 
ayında ihaleler ikmal edilerek müteahhitler, 
firmalar, müteşebbisler veya bizzat Devlet, 
şantiyelerini kurar ve yatırım faaliyetlerine 
girişir, en geç Haziran ayında. Çünkü, hep 
bildiğiniz gibi Türkiye 1de kış, bilhassa birçok 
bölgelerimizde Ekim ayından itibaren başladık
tan sonra bir inşaatı, bir tesis yapmanız gayri-
mümkün hale gelir, hava şartlarının menfî 
etkileri dolayısiyle. Şimdi siz, koskoca 1971 

yatırım yılını, şu veya bu sebeple, 1971 yılı 
programını şu dktidar yapmış veya bu iktidar 
yapmış, beğenmişsiniz veya beğenmemişsiniz 
hangi zihniyetle olursa olsun heba edeceksiniz, 
-biraz evvel söylediğim gibi- Ekim 1971'de 
bir program değişikliğine gideceksiniz ve bu
nu gerçekleştirseniz dahi - ki,, gerçekleşmemiş
tir - Türkiye'nin coğrafî şartları ve iklimi mu
vacehesinde gerçekleştirebildiğiniz bu progra
mı, realitede belki kitap üzerinde gerçekleş
tireceksiniz; fakat realitede vatan sathında 
gerçekleştirmeniz gayrimümkün bir hale gele
ceğini idrak edememiş olmanın vebalini, maa
lesef Türkiye pek ağır ödemiştir. 

Burada bir hatıramı da istidlâlen arz ede
yim. Bu hayat pahalılığı hakkında Türkiye 
Radyo ve Televizyon Kurumunca televizyonda 
bir açık oturum tertiplenmişti. Oturum gayet 
kısa sürdü, 49 dakikalık bir süre tanımışlar
dı. Grubu olan bütün partiler iştirak etmişler
di ve birçok da şikâyetler aldık gayet kısa ol
du falan diye. O oturumdan sonra zamanın 
Başbakan Yardımcısı ve iktisadî işlerine bakan 
sayın Karaosmanoğlu'na, oturumu mütaakıp 
bir sual tevcih etmiştim. Sayın Feyzioğlu da 
orada bulunuyorlardı. Onu şahit göstermek is
terdim; ama şu anda Yüce Mecliste yoklar. 
Kendilerine dedim ki; «Bu 1971 yılı program 
değişikliğini Ekim ayı içinde yapmanızın sebe
bi ne? Yatırım sezonu geçmiş?» Aldığım cevap 
şu idi: «Efendim, kahve fiyatlarını düşürmek 
için 1971 yılı programında değişikliğe gittik.» 
demişlerdi. Yani, konuyu bu kadar hafife 
almalarının Türkiye'ye pek pahalıya mal ol-
duğunu bu arada ifade etmek isterim. 

Aziz arkadaşlarım; bugün halk için -ki, 
en mühim tarafı burasıdır- hayat pahalılığın
dan şikâyet konusu, endekslerin gösterdiği ger
çeklerin dışındaki vakalardır. Zira, büyük ço
ğunluğun ihtiyaç hissettiği ve satınalmak duru
muyla karşı karşıya kaldığı emtianın fiyatların
daki artış nisbetleri, endekslerde ortalama ola
rak alman artış nispetlerine nazaran % 50, % 
75, hattâ daha da fazla bir artış göstermekte
dir, ki işte halkı asıl bizar eden, büyük çoğun
luğu asıl bizar eden keyfiyet de budur. Aslın
da hükümetlerin vazifesi -bütçe müzakerele
rinde de söyledim - şikâyet değil, dertlere de
va bulmaktır. Ama, ne yazık ki bu yapılacak 
yerde yapılan; Hükümetin - tabiî geçmiş Hükü-
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metin> önergeye gör© konuşuyoruz- sekiz ay 
şikâyetçi durumunda olması ye tabiri caizse, 
bir kararsızlık içinde ekonomiyi başıboş bırak
masıdır. Bunun sonucu, istikrar muhafaza 
«dilemediği için ıdar gelirlilerde yaratılan nispî 
ferahlama, alıp götürülmüş, bu is© bütün va
tandaşları ekonomiden şikâyetçi duruma getir
miştir. 

Sayın milletvekilleri, 
Şimdi, kısaca önergede bahsedilen dış tica

ret rejimi ile ilgili konuya değinmek istiyo
rum. 

Aslında bu hususta söylenecek hem çok şey 
var, hem de şu anıda söylenecek pek fazla bir 
şey yok. Çok şey var; zira, önerge verildiği 
zaman dış ticaret rejiminde çok rijit getiril
miş, gerek ihracatta, gerekse ithalâtta ve eko
nomide bir tıkanıklık yaratılmak için - ki, kah
ve misali bunun canlı örneklerinden birisidir -
ne yapmak lazımsa âdeta yapılmıştır. Bugün 
lise söyleyecek fazla pek bir şey yok; zira, baş
ta Adalet Partisi olmak üzere birçok parti
lerden, parti sözcülerinden ve hatta genel baş
kanlarından vâki ikaz ve uyarmalar karşısın
da, bilhassa ikinci Erim Hükümeti zamanında, 
ithalât Rejimi Yönetmeliğinde ve son defa 
ilân edilen ihracat Bejimi Yönetmeliğinde ha
kikaten ekonomiye suples getiren birçok yeni 
teidbirler alınmış ve bu tedbirlerin, bazı nok
sanlarına rağmen esMsiyle mukayese ettiğiniz 
zaman, Türk ekonomisi yönünden çok daha 
faydalı ve kifâyetli olduğu gözden kaçmamak
tadır. Bunu samimiyetle ifade etmek isterim. 

Yalnız, bu arada bir hususu, yani son ya
pılan değişMiklerdeki bir hususu da ifade et
mek istiyorum. İhracatta ve ithalâtta yine fi
yat kontrolü muhafaza edilmiştir. Aslında fi
yat kontrolundan maksat Türkiye'nin ihraç 
edeceği mallar gerçek değeri üzerinden ihraç 
edilsin ve gerçek bedel olarak döviz Türkiye 
Merkez. Bankası kaynaklarına girsin, ithalât
ta ise, yine aym espri içerisinde, ithal malları 
gerçek değerleri üzerimden Türkiye'ye ithal 
edilsin, o nisbette az döviz dışarı çıksın ve Türk 
piyasasına da daha ucuz ithal malları sevk edi
lebilsin. Bu prensibe kimsenin itirazı yok. An
cak; bu, prensipler ekonomide, ihracat ve itha
lâtta dar boğaz yaratacak bir nitelik kazanma-
malıdır. Eğer getirdiğiniz, yani bu temel fel
sefedeki espriye rağmen getirdiğiniz takyitler 

ve formaliteler bilfarz ihracatçıyı canından bez
direcek bir duruma gelmişse aziz arkadaşlarım, 
o zaman ihracattan beklediğiniz neticeyi alma
nız mümkün değildir. Taibiı bunu söylerken 
kümülâtif olarak söylüyorum. 

2. İthalât için de aynı şey varittir. Evet, 
ithalâtı gerçek değeri üzerinden yapmak iste
riz. Fiyat kontrolü bunun içlin lüzumludur di
yebiliriz, ama fiyat kontrolü için koyacağınız 
argümanlar ithalâtta birtakım tıkanıklıklar 
yaratır, ithal mallarının Türkiye'ye gelmesini 
geciktirir ve hattâ ithalâtın muayyen ellerde 
toplanması neticesini verirse bu hem millî eko
nomiye zararlı olur, hem de piyasada birtakım 
malların yokluğuna ve kuyrukların türemesine 
ve üremesine sebebolur. Onun için, bir şeyi 
ortaya koyarken faydasını ve mahzurlarını da 
beraber mütalâa ederek ortaya koymakta ka
naatimce fayda vardır. Nitekim, son defa alı
nan tedbirler bu yönde bizi tatmin eder mahi
yette olduğu için memnuniyetle karşıladığımı
zı da bu vesileyle ifade etmek isterim. 

Sayın milletvekilleri, 
Şimdi de müsaadenizle enflâsyon tehlikesi, 

yatırımlar, işsizlik, emisyon hacminin artışı 
ve işçi dövizlerinin değerlendirilmesi konuları
na temas etmek istiyorum. 

Dikkat ederseniz aslında bunlar birbirinden 
ayrılması mümkün olan konular değildir. Ya 
biri diğerinin illiyetidir veyahut neticesidir. 
Bu kadar birbirine sıla bağlarla bağlı olan ko
nulardır bunlar. Mühim olan hususların baş
ta geleni, yetkililerin piyasada panik ve gü
vensizlik yaratacak beyan ve davranışlardan 
dikkatle kaçınmalarıdır. 

Diğer bir husus ise, plan yapmak kadar pla
nın tatbik edilmesinin de bir Anayasa emri 
olduğunun gözden uzak tutulmamasıdır. Şu 
hususu üzüntüyle ifade etmek isterim ki, bi
raz evvel de ifade ettiğim gibi, Kasım ayı içe
risinde bir program değişikliğine gidilmesi se
bebi çok yanlış ve çok hatalı olmuştur. Zira, 
bir taraftan program değişikliği havasında ka
mu kesimi yatırımları duraklatılırken, diğer 
taraftan mevcut teşvik tedbirlerinin meri mev
zuata rağmen işletilmemiş olması yatırımlar 
yönünden 1971 yılının heba olmasına sebebol-
muştur. Bu ise, işsizliğin artmasında mühim 
bir etken olurken, Merkez Bankasına gelen dö
vizlerin karşılıklarının müteşebbislerden alına-
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rak mala ve yatırıma çevrilmesini temin yerine, 
bunun Türk parası karşılığının Merkez Banka
sı kaynaklarından karşılanması emisyon hac
mini artırırken, diğer taraftan da fiyatların 
yükselmesine tesir ettiği görülmüştür. 

Sayın milletvekilleri, 
Bu vesileyle, şunu ifade etmek istiyorum, 

-Tabiî bu pasajda yatırımlar konusu da var-
12 Mart 1971 tarihinde A. P. Hükümeti istifa 
ettiği zamanki şu kısa bilançoyu huzurlarınız
da ifade etmek istiyorum. Türkiye'de keşif be
delleri tutarı yekunu 54 milyar liraya baliğ 
olan -ki, «Sayın Maliye Bakanı bu rakamı zan
nediyorum Senatoda bütçe üzerinde yaptığı 
konuşmada 64 milyar olarak ifade etmişti -
5 800 teslis inşa ettirilmekteydi. Şimdi sormak 
istiyorum, ama aslında sualim ikinci Erim Hü
kümetine değil de, takrir Birinci Erim Hükü
meti zamanında verildiği için ona müteveccih 
olması icabediyordu. O zaman onlara şunu sor
mak icabediyordu; keşif bedeli tutarı 54 veya 
64 milyar lira tutan ve inşa halimde olan bu 
5 800 proje ne oldu 1971 yılında?Ne haldeydi, 
nereye getirdiniz, ne yaptınız?.. 

Sayın .milletvekilleri, 
Şimdi, kısa da olsa zamlar konusuna temas 

etmek istiyorum. Aslında hayat pahalılığının 
gerçek nedenlerinden birisini temel maddelere 
lüzumundan fazla yapılan zamlar teşkil et
mektedir. Bu hususta bütçe müzakereleri mü
nasebetiyle tafsilât arz ettiğimi muhterem ar
kadaşlarım hatırlayacaklarıdır. Zira, şunu he
men ifade edeyim, kömürün tonunu 750 Türk 
Lirasına çıkardığınız zaman, odunun tonunun 
da 600 lirayı bulacağını hesaplamaya mecbur
sunuz. Yok bunun çaresi... Yani iktisadın de
ğişmez kaidesi bunlar. İkame meselesi ve elas
tikiyet meselesi... 

Diğer taraftan temel madde olan blum ve 
kütüğe yaptığınız zam kadar, onun mamulüne 
de zam yapmamış olmanız, bu zammın birçok 
maddelere inikasına sebebolabileceği gibi, biza
tihi bu sanayi kolunda da bir buhrana sebe-
bolacağını hesaplamak lâzımdır. Zira diğer ta
raftan elektrik fiyatlarına yapılan zamla bir
likte, imalâtçının maliyet unsurları şiddetle 
yükseldiği için, bu sanayi kolunda birçok 
konkordatoların yapılmasına, işyerlerinin ka
panmasına kadar varan neticelerle karşılaşıl
maktadır. 

Bu hususta -ki, bu konuşma 12 . 1 . 1972 
tarihi için hazırlanmıştı, sonunu tahkik ede
medim- iki misal vermek istiyorum. Bunlar
dan birisi kendi bölgemle ilgili, ki bu fiilî bir 
vakıa. Bildiğim kadarı ile Karabük'te 30 ta
ne haddehane vardır. Halen o tarihte bunlar
dan 25 - 26 tanesi kapatılmış, kendileri kapat
mışlar ve 5 - 6 tanesi de konkordato ilân et
mişti. O zaman geldiler şikâyette bulundular 
bu arkadaşlar. Zira bunlar daima bitibirleri-
ne kefaletle bağlı oldukları için, 5 - 6 konkor
dato ilân eden müessese olduğu zaman bunun 
rahatça 9'a, 10'a, 11'e çıkacağını hesaplamak 
yanlış olmaz. Zira o ona kefildir, o ona kefil
dir; o konkordato ilân ettiği zaman netice itiba
riyle bu teselsül eder gider. 

O zaman ifade etmek istiyorduk, tedbir 
alınmadığı takdirde bu konkordato sayısının 
da süratle artması bir vakıa idi, ama memnu
niyetle ifade edeyim, bilâhara Hükümet blum 
ve kütük fiyatlarında 1 lira bir indirim yapmak 
suretiyle bu sanayi sektöründe kısır bir ferah
lama yapmış olduğu için kendilerine teşekkür 
etmek de benim için zevkli bir vazife olacaktır. 

Vermek istediğim diğer bor misal, elektrik 
fiyatiarıyle ilgili olarak kaımu ıkeisimindendi. O 
da, badiğiniz gibi, Antalya'da Perro - Krom 
Fabrikası vardır. Bu fabrika, bana o zaman ve
rilen bilgiye göre, elektriğin kilovat saatini 4,5 
kuruştan alıyordu. Elektriğe yapılan aa,m sonu
cu, fabrikanın elektriğin kilovat saatine ödemek 
mecburiyetinde kaldığı miktar 35 kuruşa çıkın
ca maliyete büyük tesir icra ediyor, fabrika za
rar durumuna giriyor. Meseleyi işletemez du
ruma geliyor ve umum müdür fabrikanın kapı
sını kilitliyor, soluğu Ankara'da alıyor. Zama
nın Sanayi Bakamına gidip mesnevi izah ediyor. 

İşte, bunlarla ifade etmek istediğim şu muh
terem arkadaşlarım; ne bir killiyi suçlamak, ne 
kabahatli göstermek, ne şu yapmak, ne bu yap-
m?.uv... Bası tedbirleri alırken "bıı tedbirlerin 
Türk ekonomisi üzerine yapabileceği oaıemfi et
kenleri zamanla değerlendirımıezseniz, iate böyle 
birtakım dar boğazlarla karşıkarşıya kalırsınız. 
Belki neticede bunun hatasını anlar, ıgeriye dö
nüş yaparsınız, ama o (göçen süreyi de kalkınma 
yönünden heba etmiş olursunuz. 

Bu sebeple bir temennimizi ifade eıtmek isti
yorum ki, demirde yapılana rağmen, bu temel 
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maddelere yapılam zamdan Hükümet mümkün 
olduğu kadar süratle tevakki etmeli, vazgeçme
lidir muhterem arkadaşlarım. Zira, temel mad
delere yapılan zam hayat pahalılığımın başta 
gelen nedenleri olarak daima varlığımı hissetti
recektir. Bundan kaçımpmaJk mümkün değildir. 

Sayın milletvekilleri, 
Şimdi de müsaademizle teşvik tedbirlerine 

temas etmek işitiyorum. Bu hususta dki noktayı 
bilhassa belirtmek isterim: 

1. — Teşvik tedbirleri denilince zammeidilme-
sin ki, bumdan yalnız özel sektör istifade etmek
tedir. Kamu sektörü de en az özel sektör kadar 
teşvik tedbirlerimden istifade etmekte ve bir kı
sım finansman aJçığını buradan kaplatmakta
dır. 

2. — Ortak Pazar'a girdiğimiz bu dönemde 
Türk sanayiinin gerekli hız ve kapasiteide kal
kınabilmesi içim asgarî manada Ortak Bazar 
devletlerimde tatbik edilen teşvik teıdlbirlerinin 
bizim için de lüzumlu ve zaruri olduğu gerçeği-
ni hep beraber kabul etmemiz lâzımdır, lüzum
ludur, hatta bir zarurettir. 

Aziz arkadaşlaraıı; 
Bu vesileyle size, kısa da olsıa, dünden bu

güne Türkiye*de tatbik edilen teşvik teidlbirleri 
komusumda maruzaitıta bulunmak isterim, 

Biliyorsunuz ilk teşvik tedbiri Büyük önder 
Ajtatürk'ün zamanında, zannediyorum 1923 -
1924 senelerindeydi, Te§vik4 Sanayi Kanunu ile 
atılmıştır. 

MEHMET EMİN DURUL (Denizli) — 1927.. 
SADIK TEKİN MÜFTÜO&LU (Devamla) 

— 19127 de Teşvik-i Sanayi Kanunu İle atılmış
tır. 

Türkiye'de ibir hava esti, zannedildi M, teş
vik tedbiri Hazineden muayyen kişileri zengin 
ettirme espiriisidir... Bu değildir arkadaşlar. Bu, 
Atatürk'ün, Sayın Durul'un ifade ettiği gilbi, 
19271de Teşvik-i Sanayi Kanunu ile, daha o za
mandan görüp bir ilke olarak ortaya attığı bir 
vakıa, bir gerçektir. İşte omdan sonra bizim, 
yani A. P. Hükümeti iktidara gelmeden evvel, 
koalisyonlar zamanımda, önce Vergi Usul Ka
nununda değişiklik: yapılarak, 202 sayılı Ka
nunla yüzde 30'a kadar yatırım indirimi kabul 
edilmiş. Bilâhara, ihracatı teışvik ve sanayinin 
kalkınması yönünden, daha geniş kapasitede ça
lışma imkânlarını sağlamak bakımından, 261 
sayılı (İVİK) dediğimiz ihracatta Vergi iadesi 

Kanunu çıkıarıılmıştır. Daha sonra, gerek kamu 
kesimiinde olsun, gerekse özel kesimde olsun, ya
tırımları teşvik: ve müteşebbisim finansman güç
lüğü ve imkânsızlığını bertaraf etmek; müteşeb
bisi yapacağı yatırım teşebbüsünden alıkoyma
mak ve bir fırsat imkânı vermek gayesine ma
tuf olarak, Gümrük Muafiyet veya İndirimle
riyle ilgili 474 sayılı Kanun çıkarılmıştır. Yine 
bu da bizim iktidarımızdan öncedir. Bizim, ikti
darımız zamanında, Anayasanın 129 ncu mad
desinde ifadesini bulan, Plan Uygulaması Esas
ları hakkındaki 933 sayılı Kanun çaikarılımıştır. 

Büdiğiniz gibi, bu kanun Anayasa Mahkeme
sine gitmiştir. TaMr caizse, Anayasa Mahkeme
si, 933 sayılı Kanunun tümünü değil, bazı mad
delerini, usul yönünden, iptal etmiştir. (Usul 
yönünden iptal etmiştir) dememin sebebi şu : 
Anayasa Mahkemesi önce, gerek kamu kesimin
de, gerek özel kesimde olsun, plana uygun yalla
rım yapmasını teşvik için müteşebbise Devlet 
bütçesinden, hibe olarak değil, kredi verilebilir 
mi, verilemez mi? hususunu müzakere etmiş ve 
Yüce Mahkemenin ittifakla verdiği karar, 
(Anayasada buna mani hüküm yoktur) şeklin
de olmuştur. 

Demek ki, temel esprisi Anayasada yatmak
ta olan demokratik planlamada, planlı kalkın
manın bilhassa özel kesiminde, plan ünitelerine 
uygun yatırımlar yapmak için, müteşebbisi zor-
layamıyorsunuz, ona emredemiyorsunuz; ve 
onu başıboş ıbırakmalk da Türk ekonomisi bakı
mından bir fayda sağlamıyor. Şu halde, ne 
yapmak lâzım? Ortaya birtakımı teşvik tedbir
leri getirdiniz ki, müteşebbisi, plan ilkellerine uy
gun hedeflerde yatırım yapmaya teşvik; ve tah
rik edesiniz. Anayasa Mahkemesi bunu uygun 
görmüş. Neyi uygun görmemiş? ,| 

«Bu kanunla verilen (krediler su prosedür 
içerisinde (kontrol ve murakabe edilir» demişiz. .J 
iptal ettiği ve uygun giörmediği husus budur» ;f 
dememiş ki; mademki verilen krediler Devlet .:| 
bütçesinden veriliyor; bizim Anayasamıza göre, m 
Devlet bütçesinden yapılan sarfiyatın diki kon- j§j 
trol yeri vardır: Birisi Sayıştaydır, onun vize- fi 
sinden geçer; birisi de Kamu iktisadî Devlet m 
Teşekküllerimin bütçelerimin geldiği, Kamu ik- B 
tisadî Teşebbüsleri Karma Komisyonu.» Malu- H 
munuz olduğu üzere, bunların bütçeleri önce • 
orada görüşülür, Senatoda görüşülür, Senatodan H 
Yüce Meclise gelip burada kesin şekliyle ibra I 
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veyahut lüzumu (baklanda karar verme durumu 
ortaya çıkar ve bir de normal olarak kamunun 
yani bakanlıklar bütçelerinin iner sene yaptığı
mız bütçe müzakereleriyle tenkit, murakabesi 
ve kulübü vardır ya, işte bu prensiplerin dışın
da getirildiği için, «usul yönünden, kanunda 
getirilen murakabe şeklimi kabul etmdyorum» 
demiş. Ama temelde? Temelde Parlamentonun 
fikriyle beraber olmuş. 

Görülüyor ki, Anayasa Mahkemesi, Devlet 
bütçesinden müteşebbislere kredi şeklinde yar
dım yapılması hususunu ittifakla kabul etmiş
tir. Anayasa Mahkemesi kararı muvacehesinde 
ve zaruretler karşısında icraya düşen vazife, 
teşvik tedbirlerini süratle uygular duruma gel
mesidir. Mevcutlar mahzurlu bulunabilir, hatta 
'beğemilmeyebiMmir de ama, aslolaın daha iyisini 
ıbuluncaya kadar, mevcudu daha iyi bir şekilde 
tatbik etmektir. 

Yine üzüntü ile ifade etmek isterim, M, 1971 
yılımda mevcut teşvik tedbirleri uzun süre uy-
gulanmıaımıış, gerek kamu kesimine ve gerekse 
özel kesime ait, yaklaşık olarak 8 - 10 milyar 
TL. tutarındaki yatınım projeleri, Hükümetim 
bu husustaki durumunun vuzuha kavuşmaması 
sebebiyle Teşvik ve Uygulama Dairesinde bek
letilmiş ve bu yönden de 1971 yılı yatırım yö
nümden, kanaatimizce, heba olmuştur. 

Gerçekte yeni Hükümetim kurulması ve Hü
kümet programımın okunması ile sanayi kesimi
ne bir güvem ve ferahlama gelmiş, yatırım arzu
su canlanmıştır. Şimdi Hükümete düşen görev, 
- ki, bilhassa bütçemin de kabulünden sonra, 
bütçe müzakerelerinde bunu da söylödim - Bu 
ümit ve arzunun yerini bedbinlik ve inkisar al
madan, biran önce bu hususta ne yapacaksa onu 
tatbikata koyması, icabediyorsa yemi tasarıları 
süratle Mefclıiise sevk etmesidir. 

Aziz arkadaşlarım, .müsaade ederseniz eko
nomik kalkınmada başboa faktörlerden birisini 
teşkil eden siyasî istikrar üzerinde de bir parça 
durmak istiyorum. 

Bilindiği üzere, ekonominin gelişmesi siyasî 
istikrarla birinci derecede ilgilidir. Z>ira, siyasî 
istikrarsızlık ekonomiyi zaafa uğratır, tereddüt
ler uyandırır; yatırım yapma, daha çok üret
me, daha çok çalışma ve daha çok (kazanma 
şevkimi kırar. 

Siyasî istikrar denilince, yalnız sokaktaki 
anarşik olayları anlamamiıak lâzımdır. Bunun ka
dar önemli diğer bir husus ise güvem 'duygusu
nun zedelenmesidir. Maalesef, Birinci Erim Hü
kümetindeki bazı bakanlarım bilirine ters dü
şen beyanları yanında, geçmişi kötülemek için 
yapılan konuşmalardaki kamulaştırma ve dev-
leıtleştirmeci beyanlar, sanayi kesimimde ve 'di
ğer istihsal dallarımda kamjulaştana ve devlet
leştirme korkusunu yaygım bir hale getirmiştir. 
Sarumsuz demeçler ve davranışlarla âdeta Tür
kiye'nin devletleştirmeci bir sosyalizme gittiği 
endişesi halkın zihnime yerleşmiş bir. Bugünkü 
Hükümette vazife alan bakamların bilinen hüvi
yetleri ve Hükümet programındaki bazı sarih 
hükümler, ziMmlerdeki bu endişe ve tereddüt
leri küsmem sildi. Şimdi onun yerini bekleme 
hissi aldı. ttmideidiyoruz ki, bu konuda Hükü
met .milleti daha fazla ıbekletmeksizin gerekli 
teşebbüslere derhal girişecektir. 

Aziz arkadaşlarım, konuamıamın bu bölü
münde bu müzakereler sebebiyle C. H. P. gru
bu adına konuşan iSayım Muammer Erten'im ve 
D. P. grubu adına konuşan Sayın Vedat ömsar-
ın, gerek 1970'teki Hükümet icraatına gerekse 
parti'miize müteveccih tenkitlerine, tarizlerime 
kısmen ide olsa cevap vermek istiyorum. 

Sayın Erten - zabıtlardan lalaibüdiğim kaida-
riyle ifade ediyorum - konuşmasının bir yerimde 
aynem şöyle 'diyor : «Fiyat hareketleri, ikti
darların malî, ekonomik ve sosyal politikaları
nım bir sonucudur. Bugün içinde bulunduğumuz 
devrede uygulamakta olduğumuz vesikalar şun
lardır: ikinci Beş Yıllık Plan, 1971 icra prog
ramı, 1971 (bütçesi. Bunlarım hepsi de A. P. ikti
darınım ve A. P. hükümetlerinin ortaya koydu
ğu ve Erim hüküınetlerimin de uygulamakta ol
duğu vesikalardır. O halde malî ve ekonomik 
politikada bir dar boğaza, bir tıkanhkiığa gir-
mişsek evvelâ bu A. P. iktidarlarımın, hükümet
lerinin uyguladıkları, hazırladıkları vesikalarla 
ortaya koydukları malî ve ekonomik politikamın 
bir sonucudur.» 

Aziz arkadaşlarım, biraz evvel ben burada 
şu kitabı elime aldığım zaman, - ki, yeıni hamle 
için 1971 program değişikliği, tarih Ekim 1971 -
Yüce Mecliste nevama bir şikâyette bulundum. 
«Bizim hazırladığımız programlar tatbik edil
mediği içim lekomomi bu hale gelmiştir» diye. Sa
yım Muammer Erten, her halde Hükümeti vika-

— 271 — 
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yeden daha çok kendisine siyasî rakip olarak 
gördüğü A. P. ni halk mezdinde pahalılığın mü
sebbibi olarak göstermek gayesine ;matufen ola
cak iki, bunun vebalini A. P. ne yıkmaktan her 
halde politik yandan bazı menfaatler mütalâa 
ettiler. Ama gerçekler böyle ıdeĝ il. Bakımız, elim
de A. P. dktdıdarı zamanında çıkarılmış 1971 yılı 
programı var. Şimdi oradan size bazı pasajlar 
okumak istiyorum. 

«iktisadî politikalar» başlıklı ve programın 
129 ncu sayfasında .1.0 Ağustos kararlarının te
mel hedefi olarak ortaya konulan zihniyet şu
dur : «1971 yılımda iktisadî politikaların baş
lıca hedefi, Ağustos 1970 tarihimde uygulamaya 
konan istikrar programının başarılı bir şekilde 
uygulanabilmesi için gerekli ortamın sağlanma
sı ve devam ettirilmesidir.» 

Şimdi 'bu program devam ettirilmiş, ortam 
sağlanmış mid.nr? M&aleısed: hayır... 

Diğer taraftan personel ile ilpli olarak; 
«Çeşitli kıısımî tedbirlere rağmen sabit gelir

liler reed gelir kaybına uğramış durumdadırlar. 
(Jerak Ibu sebeple, garıak Devlet hizmetini daha 
verimli ve cazip haile getirmek amaoıyle Devlet 
memurlarının maaş ve ücretlerinde bir artış 
sağlanması öngörülmüş tür.» Bu çıktı. 

iktisadî Devleti Teşekkülleriyle ilgili olarak: 
«Gittikçe daha gayrî iktisadî duruma geHm 

ve lakonomıiye oJan yükleri artan iktisadî Devlet 
Teşekküllerinin yeniden çümuıMi bir düzenle
meye tabi tutulması ve istikrar proı^raimının bu 
yönden de taımaımlanımjası, 1971 yılında ele alın
ması gerakeeı an önemli problemlerden birisi-
dir» diyor prognamın 100 ncu sayfası. Yapıl
mış mıdır? Uygulanmış mıdır? Hayır. 

«Dengeli kalkınma 1971 ve daha sonraki yıl
larda aşırı kredi imkânlarından çok, gönüllü ta
sarrufların teşvikini ve para politikasında Mer
kez Bankasîm-iîi dalha geniş imkânlarla teçhiz 
edilmiş bir rol oynamasına gerektıiırmektedir. 
Bu amaçla gerekli tanımışa! değişikliklerin 1971 
yılında uygulamaya konulması uygun olacak
tır.» 

Aziz arkadaşlarım, şunu ifade edeyiım; ge
rek selektif kreıdî  gerekse orta vadeli kredi Bi
rinci Erim Hükümeti zamanımda işletilmemiştir. 
Selektıiıf kredi tamamen kaldırılmış, orta vadeli 
kredi 'ise, hatırlımda yanlış kalmadı ise, ya Ağus
tos ya Eylül aylam içerisinde ancak tatbikata 

j konulmuştur. Tedbir bu, tavsiye bu; tatbikat, 
I biraz evvel ifade ettiğim şekilde... 

Diğer yönüyle kamu (kesimiyle ilgili 1971 
I programının 132 mci sayfasında taım 12 tane 
j tedbir vardır, iktisadî Devlet Teşekkülleriyle 
I ilgili olarak 7 tedbir ve tavsiye vardır. Mahallî 
I idarelerle ilgili olarak 3 tedbir vardır, zaımanı-
I nızı fazla almamak için okumuyorum, geçiştiri-
| yorum. Şunu ifade edeyim, bunların hiç birisi 

ne tatbik edilmiş, ne de yerine getirilmiştir. 
Bunlardan önemli gördüğüm bir husus - ki, 

biraz evvel de ifade ettim - «Merkez Bankasının 
j beş yıla kadar vadeli senetleri reeskonta kabul 

etmesi hallinde diğer teşvik tedbirlerinin 'de aiın-
masiyle Ticaret Bakanlığının özellikle sanayiin 
orta vadeli kredi ihtiyacını karşılayacak ıbir 
düzene yönelmesi, öte yanda halen orta vadeli 
kredi veren Sınaî Yatırım ve kredi bankalarının 
imkânlarının gemişletilmeısi beklenmektedir. 
1970 yılı Kasım, ayında başlayan orta vadeli 
kredi uygulamasının hızlı bir gelişme gösterme
si için geıreküi çalışmalar yapılmaktadır.» 

Bu çalışmalar yapılacağı yerde aksi yapıl
mış, durdurulmuş ve kısmen de ortadan kaldı
rılmış, nihayet Ağustos ve Eylül ayları içerisin
de bu lüzum hissedilmiş, tatbikata konulmuş, 
ama yatırım sezonu maalesef akıp gitmiştir. 

Burada en önemli konulardan birisi su : Yi
ne 1971 yılı programı, sayfa 136 ̂ dan okuyo
rum: 

«b) 1971 yılında programlanan gelişmenin 
toplu görünüşü : 

Para - kredi konularında ve malî kurumlar
da politikanın teıspit ve uygulanmasında bütün
lüğün sağlanması ve korunması 1971 prograrnı-
mn da temel ilkesidir. 1970 yılında önemli ısla
hat tedbirleri gerçekleştirilmekle beraber yeni
den düzenleme henüz tamamlanmamıştır. Bu 
sebeple 1971 yılında daha önce be1!! kısmı 
gerçekleştirilen yeniden düzenleme tedbirleri
ni n tamamlanması ve yemi getirilen sistemlerin 
etken bir şekilde çalışmasının temini ömeım ta
şımaktadır. Para - kredi ve malî kurumlar kesi
minde 1971 yılının tsımeıl sorunları iki grupta 
toplanmaktadır: 

1. — 1971 yılma kadar gerçekleştirilen ye-
I niden düzenleme tedbirlerinin etkenliğimin sağ-

lanmasiyle ilgili olarak özellikle; 
a) Orta Vadeli kredi uygulamasının banka 

I î-istemmde benimsenmesi ve işlemesi, 
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b) Farklı faiz sistemiyle etken bir selektif 
kredi uygulamasımam gerçekleştirilmesi, 

c) Ferdî tasarrufların daha büyük kısanı
nın vadeli mevduat olarak bankalara celbi, 

d) Yemi Merkez Bankası Kamumu çerçeve
sinde malî 'kurumların ekonomiyle daha yararlı 
l>ir çalışma düzenlime yönelmesi ve para - kredi 
konuşumda nitelik ve nicelik yönünden merkezî 
kontrolün ge'rçeMeştMlmesi konuları ><mem ka
zanmaktadır. 

2. — 1971 yılında önceliği bulunan konular: 
Likidite hacminin genel fiyat istükrariyle 

uyumlu 'bir gelişme göstermesi, tarım ürünleri 
fiyat deötetkleme alımları politikasının Merkez 
Bankası ve Ziraat Bankası kaynaklanın olum
suz yönde etkilemeyecek şeküde düzenlenmesd, 
tarım kredileriyle esnaf ve küçük sanat eribaibı 
ve küçük sanayiciye yönelen kredi imkanları
nın plan ve program 'hedeflerine uygun şekilde 
kullandırılması, Kalkınma ve İhracat Bankası
nın kuruluşunun gerçekleştirilmesi...» 

Neredeyse kanun kaduk hale geliyor... 
«... Sermaye piyasasının düzenlenmesi, geliş

mesi, Bankalar Kanununda yapılacak değişik
lik ve menkul kıymetler borsasının düzenlen
mesi gibi önemli mevzuatın uygulamaya konul
masına iöncelik verilmesi, yatırım ortaklıkları, 
taksitli satışlar, finansman ortaklıkları g-übi ye
ni malî kurumların teşviki..» 

Aziz arkadaşlarım, öncelik verilen bu konu-
iardf. orta vadeli krediler, selektif kredi, ser
maye piyasasının tanzimi, İhracat ve Kalkınma 
Bankası Kanunu konuları sarahatla ifade edi
yorum; Sermaye Piyasası kanunu tasarısı ve 
ihracat ve Kalkınma Bankası kanunu tasarısı 
Meclislere sevk edilmişti, hatta bendeniz o za
man Plan Komisyonunda üye bulunuyordum 
ve raportörlüğü de bana verilmiş, raporu hazır
lanmış Komisyona takdim edilmek üzereyken 
12 Marttan sonra tarafımızdan geri alımınjştır. 

Bu durumda iken ve bu tedbirler 1971 prog
ramında tavsiye edilmişken Sayın Erten'dm 
«Efendim, Birimci Erim Hükümeti ne yapsın, 
ikinci Beş Yıllık Planı A. P. iktidarı yaptı, 1971 
yılı Bütçesini A. P. iktidarı yaptı, 1971 yılı 
programını A. P. iktidarı yaptı, Sayın Erim'in 
Birinci Hükümeti ise bunları uyguladı» deme-
sindeki geçerlilik ve ^erçekçdilıik durumunu şu 
izahatımla Yüce Meclisin takdirlerine sunmak
la iktdıfa ediyorum. 

'Sayın Erten konuşmasının başka bir pasa
jında 1967 yılında ikinci Be? Yıllık Plan hazır
lanırken Bütçe ve Plan Komisyonundaki be
yanlarıma 'temasla aynen şöyle diyorlar: «Siya
sal problem ortaya çıkmıştır. 12 Martta meseıb 
siyasal problem olarak önümüze gelmiştir. Eko
nomik program 1971'de her şekliyle rakaımlaınn 
ortaya koyduğu gerçeklerle Türk ekonomisi <en 
dar 'boğaza girmiş durumdadır. Sosyal problem
ler 1971 yılında değil, 1968 yıhndan ittibanen 
başlamıştır, 1971 yıihna doğru yoğunlaşmış ve 
sosyal ve siyasal problemler bizi müıayet 12 
Marta getirmiştir...» ve bilâhara 1971 yılı Büt
çe müzakerelerindeki konuşmalarına temasla da 
şöyle diyorlar: «... 1971 yılımda fiyat seviyesini 
ümidettiğiniz noktada tutmak mümkün olmaya
caktır. Bana öyle 'geliyor ki, önümüzdeki yıl 
ekonomi için ipin ucunun tam mamıasiyle kaçı
rılacağı bir yıl olacaktır, hale anarşiyi tabiî sa
yan bir ıBaşbakam yönetimimde...» ve daha sonra 
ilâve ediyorlar «... Ortaya koyduğumuz husus 
bugün tam manasiyle ttaâıakkuk etmiş, ortaya 
çıkmıştır.» 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, burada bir 
hususu vuzuha kavuşturmaya mecburuz. 

Sayaı Erten şahsı adıma konuşsaydı mühim 
değil, fakat grup adma konuştuğu için fevkalâ
de mühimdir. Sayın Er t en'in zihniyetine göre, 
siyasî ve sosyal ortam 1968 'de ortaya çıkmıştır, 
bu ortam sonucu da 12 Mart meydana gelmiştir. 

Aziz arkadaşlarım, eğer Türkiye'yi 12 Mar
ta getiren hadiseleri bir siyasî partimin iktisadî 
veya siyasî anlayışına bağlar iseniz, meseleye 
doğru ve sıhhatli teşhis koymuş olmazsınız. 
Açıkça şu hususu belirtmeye ve- kabullemmeye 
hep beraber mecburuz ki, bulgun Cumhuriyete 
ve rejime vaki olan illet ne şu siyasî partimin, 
ne bu siyasî partinin tutumu ve davranışı doğ
rudan doğruya beynelmilel komünizmin vaki 
tasallutudur. Bunu bu şekilde teşhis edip, ted
birlerimi hep beraber bunum icaplarıma göre al
maya ve komünizmin Cumhuriyete vaki bu ta
sallutu karşısında hep beraber millî cepheyi 
kurmaya mecbur olduğumuzun idrakine daha 
fazla zaman kaybetmeden kavuşmaya mecbu
ruz. Zira, 'hakikaten bu husus A. P. iktida
rıyla ilgili olan bir konu obaydı, 12 Marttan 
sonra hadiselerin soma ermesi lâzımgelirdi. 12 
Marttan sonraki dahİ3eleri hep beraber yaşadık; 
konsolosların kaçırılması, hatta öldürülmeği ve 
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bankaların soyulmasına kadar birçok vakıalar, 
örfî idareye rağmen hâlâ devam eıden birtakım 
olaylar hepimizin zihninde canlılığını muhafaza 
©diyor. Bumu, şu veya bu iktidarın ne töhmetini, 
ne zemmini, ne de müdafaasını yapmak için söy
lüyorum. Hadiseye doğru ve gerçek teşhisi ko
yalım, hep beraber millî cephede birleşerek 
Cumhuriyete vaki beynelmilel komünizmin ta
sallutumu ortadan kaldırmak için (gerekli ted
birleri elbirliği ile alalım diye söylüyorum, 
muhterem arkadaşlarım. 

Şimdi, elimde hirtakıın istatistikler var. Sa
yın Erten konuşmasında ıdiyor ki: «EBu iktidar 
ekonomik yönden iptin ucumu kaçıracaktır.» 
Yani, bu tedbirlerle hayat pahalılığı devam ©dip 
gidecektir, diyor. 

Sayın Feyzioğlu konuşmasında devreler iti
bariyle hayat pahalılığı ile ilgili istatiistikî ra
kamları ortaya koydu. Onun için ben uzun boy
lu üzerinde duracak değilim. Yalnız şu kadarını 
söyleyeyim; Devlet istatistik Enstitüsünden 
aldığım rakamlara göre, 1970 Eylülünde 189,5 
olan endeks, 1971 Şubatta 209,3'ıe çıkmıştır ki, 
artış % 10,4 civarındadır. 1971 Martında ise 
210,5 olan durum, 1971 Kasımı ayında 245,8'e 
çıkmıştır ki, artış .miktarı % 16.8'dir. 

Şimdi, birincisi devalüasyonu müteakip vu-
kubulan bir fiyat iartışıdır. Biraz (evvel konuş
mamın başında da ifade ettiğim gibi, devalüas
yonu müteakip % 10 - 15 civarında bir fiyat 
artışını zamanın Hükümeti normal olarak ka
bullenmiş ve ortaya koymuştur. Hemen şunu 
da ifade edeyim, o günün gazetelerini laçıp 
okursanız birçok iktisatçı, maliyeci ilim adam
ları «Eğer, fiyatları bu Hükümet bu seviyede 
tutaiMLirsıe büyük bir başarı ©ilde ©tmııiş sayılır.» 
demişlerdir. Bunlar da bir vakıa olarak karşı
mızda. Karşımızda olan diğer gerçeği de biraz 
evvel okudum; Devlet istatistik Enstitüsü ra
kamlarına göre artış % 10,4'tür. Burada bir 
faktörü daha ortaya koymaya mecburum. Sa
yın 'Ticaret Bıakamının muhtelif konuşmaların
da vardır, bendeniz Ticaret Bakamıyken söyle-
mişimdir, benden evvelki ve benden isomraki ba
kanlar da söylemişlerdir, söylemeye de devam 
'edeceklerdir; Türkiye'deki fiyat hareketleri 
kısmen de mevsimliktir. Eylül - Ekim aylarım
dan başlar, 'Ocak - Şubata kadar fiyatlar 'bir 
yükselme seyri takibederler, % 4 - 6 civarında. 

Şubat - Marttan itibaren gerilemeye (başlar, Ey
lül - Ekim aylarına kadar devam ©der, oran 
% 4 - 5 civarındadır. 

Demek oluyor ki, Türkiye'nin fiyat konjonk
türümde normal bir vakıa olarak karsımızda bu
lunan mevsimlik fiyat artışları dahil devalüas
yonu müteakip A. P. iktidarı zamanında mey
dana [gelem fiyat artışı % 10,4'tür. 

Şimdi, insafınıza sığınarak bir sual soruyo
rum : Kaçırılan ipin ucu bu mudur, muhterem 
arkadaşlarım? Yoksa, sıkı sıkıya tutulan bir ik
tisadî durum mu vardır? 

Sayın Erten konuşmasının bir yerimde de 
şöyle söylüyor: «Biz, planlı dönemlerde kalkın
ma yapılacak, ekonomi genişleyecek, ama eko
nomi genişlerken gelir dağılımında adalet sağ
lanacak, dengeli bir kalkınma olacak ve fakir 
zümre, az gelirli zümre bu alınacak tedbirlerle 
bir taraftan kalkınma yapılırken öbür taraftan 
alınacak reformist tedbirlerle gelir 'dağılımında 
adalet sağlanacak diyoruz.» 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Beş yıllık plan 
öyle diyor... 

SADIK TEKİN MÜFTÜO&LU (Devamla) 
— Çok teşekkür ©derim, iSayım Ertem çünkü ay
nı şeyi biraz sonra bem söyleyecektim, 'ama yine 
laynı Erten konuşmasının diğer bir yerimde di
yor ki: «A. P. nin bu konudaki görüşlünü Sayım 
Demimi birçok konuşmalarında açıklamıştır; 
bir kere kalkmalım, adaletli gelir dağılımını fa
lan 'bir tarafa bırakalım, bir kere kalkınma sağ
lansın, gelir dağılımındaki adalet sonra sağla
nır.» 

Biraz evvel Sayım Ülker'e teşekkür ettim; 
zira, söyledikleri doğrudur, ikinci Beş Yıllık 
Planda adaletli' gelir dağılımı ©spirisi ortaya 
konmuştur ve yıllık kalkınma programlan da 
ona göre hazırlanmıştır. Takdir edersiniz ki, 
ikinci Beş Yıllık Kalkınma Planını hazırlayan 
da Demirel iktidarı ve Demıirel'in zihniyetidir. 
Binaenaleyh, iSayın Eriten, Sayın Ülker'in beya-
niyle tekzibedilmiş olmaktadır; bana fazladan 
bir şey ilâve ©itmek düşmemektedir. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — «Beş Yıllık 
Kalkınma Planını tatbik etmiyorsunuz» diyor. 

(SADIK TEKİN MÜPTÜOĞLU (Devamla) 
— Beyefendi, vergi kanunlarını çıkaran iktidar 
siz değilsiniz; bir. Dengeli kaOkınmada, yalınız 
fertler arasındaki sosyal adalet© uygun dengeli 
gelir dağılımını değil, bölgelerarası dengeli kal-
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kınmayı 'da sağlayacak alan 933 sayılı Kamımı 
çıkaran da Adalet Partisi iktidarıdır, ama böl
geler arasındaki idemıgıel kalkınmayı sağlayacak 
olan bu kanunun iptali için Anayasa Mahkeme
sine başvuran parti grubu da Caiınhuriyielt Halk 
Partisi grubudur; diki. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Anayasaya 
aykırı diye tabiî... 

İSMAİL HAKKI BİRLER (Tokat) — Bozan 
kim? 

SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Devamla) 
— Ne yönünden bozulduğunu biraz evvel ifade 
ettim, ama siz tünrüns aykırı... 

BAŞKAN — tSayın Müftüoğlu, bizim bu ko
nu üzerindeki çalışmamız daiha evvel alınan ka
rar gereğince 17,00'de bitiyor efendim. Konuş
manız uzun sür ©çekse bitirmek... 

SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Devamla) 
— Sayın Başkan, zannediyorum 10 - 15 dakika
da toparlarım efendim. 

BAŞKAN — Pekiyi efendim, bir saniyenizi 
rica edeceğim: Sayın Vefa Tanır, bugün konuş
mak üzere hazır mısınız? 

VEFA TANIR (Konya) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Hazırsınız... 
Efendim, şu anda saat 17.00. Dana önce alı

nan karar 'gereğince bu dakikadan itibaren gün
demde .mevcut sözlü sorulan ele almamız gere
kiyor. Ancak, sözlü soru sahipleri ve diligdili ba
kanların bir kısmı şu anda salonda değiller. Bu 
itibarla, müzakerelere bu genel görüşme konu
sunda devam hususunu oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Buyurunuz Sayın Müftüoğlu.. 
SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Devamla) 

— Yüce Meclise ve Sayın Başkana teşekkür ede
rim efendim. 

Sayın Muammer Erten'dn daha birtakım, sa
vuşmaları var, ıama vaktin darlığını ve Sayın 
Başkanın müsamahasını suiistimal etmemem ge-» 
reğinıi dikkate alarak hepsine cevap vermek is
temiyorum, 

Yalnız bunlardan birisinin üzerinde önemli 
olduğu için duracağım; o da şu: Sayın Muam
mer Erten, Birinci Erim Hükümeti zamanında 
dış ticaret rejiminde alınan - bize göre rijit ve 
çok katı olan - tedbirlerin müdafaasını yaptı
lar, onlara sahip çıktılar ve bunlara sahip çıkar
ken de meseleyi müşahhaslaştırdılar. Füdrlerdmi 

kuvvetlendirmek bakımından bu müşahhas ha
dise için de pamuk ihracatını orfeaya koydular. 

Bildiğiniz gibi, Birinci Erim Hükümeti za
manında alivre satışlar durdurulmuştur. Alivre 
aslında ticaretin vazgeçilmez bir türüdür. Aliv
re satışlar durduruldu, sonunda dünya pamuk 
piyasasında fiyatlar biraz yükseldi. Bu yüksel
me sonucu da dışarıya satılan pamuk bedelleri 
karşısında, ilk zamanlardaki fiyatlardan daha 
yüksek fiyatla satış imkânı bulunduğu için Tür
kiye'ye daha çok döviz girmesi temin edâmiş 
oldu; bu bir vakıa. Ama, siz bunu alivre satış
ların menedilmesine bağlarsanız ve bu yolla da 
alivre satışların aleyhinde bulunursanız, açık 
olarak ifade ediyorum, Türk ekonomisini, biJhas-
?a ihracatı felce uğratırsınız, elinizde ihraç ma
lı olarak büyük stoklarla karşıkarşıya kalırsı
nız; bunun altından da ne Maliye çıikabiMr, ne 
Hazine çıkabilir. 

1971 yılında bu eğer böyle olduysa bunun se
bebi alivre satışların kaldırılması değildir. 1971 
yılı pamuk ve çinko istihsali fevkalade düşük 
olduğu içdn bu emtiaların fiyatları, dünya bor
salarında bir artış göstermiştir. Bu artışın so
lmamda pamuktan elde edilen netice meydana 
ge mistir. Gerçekte bu, alivre satışın menedil-
mesinden değil, dünya rekoltesinin düşük olma
sındandır. Bilfarz bunun aksini düşünelim : 
Türkiye'de pamuk rekoltesi yüksek oldu, dün

yada da yüksek oldu, siz o sene alivre satışı 
menettinLz; sonu hüsran olur beyler ben size 
söyliyeyim. 

Sayın önsal, konuşmalarının bir kısmında 
diyorlar ki, «Hükümete güvenoyu ve Başkan 
vermiş olan partiler vergilere müspet rey ver
melidirler» Şimdi, bu Hükümetin nasıl kurul
duğunu sayın önsal dahil Türkiye»de bilmeyen 
yoktur, ıama bunu niçin söyler; o da bizce meç
hul değil. Yalnız, kendilerine §u kadarını söy
leyeyim: Adalet Partisi ne Devleti sahipsiz bı
rakmaya kararlıdır, - biz Devleti sahipsiz bıra
kamayız, bunun mesuliyetine daima iştirak ede
riz - ne de küçük parti hesapları için Devletin 
menfaatlerini bir kenara itecek espriye ve fikre 
sahibiz. 

Sayın milletvekilleri, bildiğiniz gibi 'bugün 
kamu kesiminin yatırımlarındaki finansman 
açığını bertaraf etmek için yetkMer bir taraf
tan mamullere zam yaparken, diğer taraftan da 
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yeni vergi tedbirlerimi Hükümet Meclislere sev-
ketmiş bulunmaktadır. Yetkililerin beyanlarıma 
göre, yıa yatmmlardan kısnııtı yapmak veya bu 
vergileri çıkarmak durumuyla karşı karşıya bu-
lunımaktodır. Bu husustaki konuşmalar bütçe 
muzakereleriiinde uzun boylu yapıldığı için, mü
saademizle zamanınızı daha fazla almamak için 
bu konuya (bu kadar temasla yetineceğim,. 

Ancak, bu konuda şu hususu bilhassa ifade 
etmek isterim: İktisadî Devlet Teşebbüslerinin 
mamullerine, kârlılık ve verimlilik esprisi dı
şında bir finansman açığı gerekçesiyle zam ya
pılmış olmasını katiyen doğru ve iktisadî bul-
madığıımı ifade eitmefc istiyorum. 

Diğer taraftan, İktisadî Devlet Teşebbüsle
rinin gerek finansonan ihtiyaçları ve gerekse 
zararların kapatılması konusunda da açık fi
nansmandan sonra sadece zam ve ver^i tedbir
lerinin getirilmesini ide bir nakîsa olarak kabul 
ederiz. Her şeyden önce, iktisadî Devlet Te
şebbüslerinin iki bölümde değerlendirilmesi lâ-
zımgeldıiği ve bu yolun finansman ihtiyacının. 
karşılanmasında bize yeni imkânlar ve solüsyon
lar sağlayacağına inanmaktayız. Şöyle ki; 

1. — Genel vasfı ile kamu (hizmeti gören iş
letmeler. 

2. — (Genel vasfı, kamu hizmeti olmaktan zi
yade iktisadî işletme vasfamdaki teşebbüsler. 

Birinci bölümdeki teşebbüsler için Hazine
den, dojayısiyle bütçeden yardım yapılmasının 
izahı «mümkündür. Zira, temel espri âmme hiz
metidir. Bu yadırganacak bir husus telâkki 
edilmeyebilir, ama genel vasfı iktisadî işletme 
niteliğimde olan işletmeler için, birtakım finans-
nuan kaynaklarını yaratma imkânı varken, ıbu 
hususlara dikkat edilmeden bu işletmelerin za
rar veya finansman ihtiyacının vergi yükü ha
linde vatandaşlara tahmil edümesimin doğru 
ve isabetli bir tedbir olmadığına inanmaktayız. 

Onun için, Hükümete öncelikle tavsiyemiz; 
süratle ibir tasnifin yapılması, finansman açığı 
ihtiyacı için genel niteliği kamu hizmeti gör
mek olan teşebbüsler için bütçe yoluyle finans
man durumlarının karşılanması, ama ikinci bö
lümdeki işletmeler için orta vadeli veya selektif 
kredilere müracaat olunmasının daha isabetli 
olacağını ifade etmek isıteriz. 

Aslımda vergi, bir yönüyle vatandaşı cebrî 
tasarrufa zorlamaktır. Halbuki bu tasarruf, zor
la yapılabileceği gibi, gönüllü tasarrufları teş-
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vik etmek ve bu tasarrufları orta vadeli veya 
selektiıf krediteır halinde teşebbüslere ve yatı
rımlara aktarmakla da olabilir. 

Sayın milletvekilleri, bu suretle konuya 
mümkün olduğu kadar anahatlariyle itema3 et
miş bulunmaktayız. Detaya 'inen görüşlerimizi 
ve diğer tedbirleri ise, lehinde bulunduğumuz 
genel görüşmemin Yüce Meclisimizce kabulü ha
limde arz etmek üzere Adalet Partisi Grubu ve 
şahsım adıma Heyetinize 'en derin saygılarımı 
sunarım. 

Teşekkür ederim efendim. (A. P. sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Söz sırası Millî Güven Partisi 
Grubu adına ıSayın Vefa Tanır'ın, buyurunuz 
efendirm, 

M. G. P. GRUBU ADINA VEFA TANIR 
(Konya) — Muhterem Başkan, muhterem mil
letvekilleri ; 

Anayasanın 88 nci maddesinin milletvekille
rine verdiği hak gereğince gündemimizde pek 
çok sayıda genel görüşme talebi vardır. Mecli
sin çalışması ve bir de Anayasanın 88 nci mad
desini kavramamız bakımından nedense bugü
ne kadar bu konuyu fazla işletemedik. 

Gündemimizin birinci maddesi - mealen -
şu : Sayın ihsan Ataöv, ithalât, ihracat forma
liteleri, hayat pahalılığı; yani ithalât, ihracat, 
hayat pahalılığını içine alan ekonomik durum 
hakkında bir genel görüşme ister. 

Hemen akabinde Sayın Turhan Feyzioğlu 
iki arkadaşıyle beraber aynı konu üzerinde da
ha geniş bir genel görüşme talebinde bulunur. 
Hayat pahalılığı, yatırımlar, işsizlik, israf, zam
lar, dış ticaret, emisyon hacmi, işçi dövizlerinin 
değerlendirilme şekli, teşvik tedbirleri ve Hü
kümetin genel iktisadî tutumu hakkında bir ge
nel görüşme. 

Burada her ikisinde de müşterek olan eko
nomik tutum ve hayat pahalılığı noktasında, 
aralarından gün bakımından fark olmasına rağ
men, bu iki genel görüşme gündemin birinci 
maddesinde birleşmiş oluyor. Yani, gerek ihsan 
Ataöv, gerekse Turhan Feyzioğlu ve iki arka
daşı, Anayasanın 88 nci maddesine dayanarak 
bu mevzuda daha etraflı bir görüş sağlamak 
için sizden, yani biz milletvekillerinden genel 
görüşmeye müsaade istiyorlar. Şu ana kadar 
yapmış olduğumuz usul bu. Bir genel görüşme-
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nin içinde değiliz. Şu, şu, şu ehemmiyetli konu
lardan dolayı, ey Yüce Meclis, bir genel görüş
me talebinde bulunuyoruz, bize müsaade ediniz 
diyorlar. 

Şimdi burada karşılıklı kusurlarımıza geli
yorum : Evvelâ, içinde bulunduğumuz şartları 
hiç düşünmeden arkadaşlarımız ufacık bir me
seleyi genel görüşme ve Meclis araştırması ola
rak buraya getiriyor ve gündem uzuyor. Birin
ci Erim Hükümeti zamanında verilmiş bir mese
leyi, o zaman büyük ağırlığı olan bir meseleyi, 
bir dış ticaret meselesini düşünün; o zamanki
ni bir de bugünkünü... Ve böylece ehemmiyeti
ni kaybederek bugüne geliyor. İkincisi; bu mev
zu üzerinde yalnız bu Çarşamba konuşmuş de
ğiliz. Üç - beş Çarşamba konuştuk. Müsaade 
ederlerse arkadaşıma da bir sitem edeceğim : 
İstediğimiz, genel görüşme. ıSiz müsaade eder
seniz ondan sonra detaylarına ineceğiz. Bir ge
nel görüşme, fevkalâde güzel şeyler var; «işsiz
lik» demişiz, «dış ticaret» demişiz, «emisyon hac
mi» demişiz... Bütün bunları içline alan «Hükü
metin iktisadî tutumu hakkında bir genel gö
rüşme» demişiz. Şu ana kadar, iSaym Sadık Te
kin Müftüoğlu'nun 15,15'ten başlayıp 17,00'ye 
kadar Hükümetin genel iktisadî tutumu üze
rinde saatleri dolduran konuşmasında, üzülerek 
söyleyeyim - 'Sayın Bakan da zannederim son 
olarak sözlü sorular İçin teşrif etmişlerdir. Ya
ni, genel görüşmemiz Hükümetin tümünü kap
sadığı halde - şu ana kadar bir genel görüşme
nin muhatabolduğu Hükümet ortada yok. 

Şimdi, benim (Sayın Başkandan ricam : Bu 
genel görüşmeyi lütfedip benden sonra netice
ye bağlamayın. Hükümet ne düşünüyor?... Ar
kadaşlarımız ona göre bir genel görüşme açılıp 
açılmamasında bir karara varacaklar. 

Bir genel görüşme ki, henüz tazeliği üzerin
de duruyor. Bugün buraya gündem dışı ilk çı
kan arkadaşımız bir gübre meselesi getirdi ve 
ne dedi? Dakikalarca, Bu memlekette gübre 
yok. Zirai Donatım, elinden gübreyi tüccara ka
çırmıştır ve tüccar da fahiş fiyat alabilmek İçin 
kolay kolay gübreyi vermiyor» dedi. 

Şimdi, bir bakımdan da bir milyar dolar dö
vizimiz var diyen, bir Hükümeti düşüneceksiniz; 
gübre yoksa, zamanında imdada neye yetişeme
diniz? Dövizimiz var diye övünüyoruz. 

Eğer içerdeki gübremiz kâfi gelmediyse.. 
Bakın görüyorsunuz, meselelerin tazeliği üze

rinde. Yani bir Hükümetin genel politikası, bu
gün hakikaten Mecliste gündem dışı ve sözlü 
soru ile dışarda basınla hırpalanıyor. Anlatılı
yor ama, Meclise çektiğimiz zaman ehemmiyeti
ni kaybeder gibi oluyor. Bir kömür sıkıntısı, 
piyasa kontrolsüzlüğü... Hepsi bunların içinde. 

Muhterem arkadaşlarım, binaenaleyh, Ana
yasanın 88 nci maddesini bu Mecliste işletmeye 
başlayacağız. Bunu işletemezsek, bir gün bun
dan da çok ehemmiyetli olan bir konuyu bura
ya getirdiğimiz zaman 88 nci madde böyle ge
çiyor diye, Hükümet de burada böyle oturur. 
Biz buna ağırlığımızı koyarsak, meselelerin 
ağırlığında oy verir de, genel görüşmeyi açar
sak, bundan sonra da hükümetleri burada oturt
ma imkânına sahiboluruz. 

Muhterem arkadaşlarım, sizden ricam, ıSa-
yın Başkandan ricam : Vakit bir hayli ilerle
miştir, lütfetsinler bu hususta Hükümet ne dü
şünüyor? Bir dahaki oturumda bunu da dinle
dikten sonra bu meseleyi işler hale sokabilelim. 

BAŞKAN — 'Sayın hatip, bu konuda sizin 
söz sıranız olduğu için, beyanlarınız ne ise gru
bunuz adına beyan ederseniz, Hükümet zanne
diyorum bu konu için beyanda bulunmak üze
re geldiler. 

VEFA TANIR (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlarım, önerge sahibi Sayın Ataöv konuş
muştu. Bendeniz, iSayın Turhan Feyzioğlu'nun, 
uzun uzun üzerinde durduğu meseleleri tekrar 
edecek değilim. Konu ehemmiyetlidir. Gübre 
meselesi üzerinden alırsanız, Hükümetin ekono
mik ve iktisadî tutumu hakkında uzun saatler 
burada konuşmak lüzumu ortaya çıkacaktır. 
Piyasa kontrolsüzlüğü üzerinden alırsanız orta
ya çıkacaktır, emisyon hacmi bakımından alır
sanız ortaya çıkacaktır, israf ve zamlar bakı
mından alırsanız ortaya çıkacaktır, işçi döviz
lerinin bu ana kadar değerlendlrilememesi ba
kımından alırsanız ortaya çıkacaktır. Lütfedin, 
genel görüşmenin açılması lehinde oylarınızı 
kullanın. 

Arkadaşlarımdan ricam budur. Saygılar su
narım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Tanır. 
Hükümet adına beyanda bulunacak mısınız 

Sayın Talû? 
TİCARET BAKANI NAİM TALÛ — Evet 

efendim. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Ticaret Bakanı. 
TİCARET BAKANI NAİM TALÛ — Sa

yın Başkan, sayın üyeler; 
Dört arkadaşımızın vermiş olduğu önergeyi 

tetkik ettiğimiz zaman görüyoruz ki, mevzu, 
memleket ekonomisinin muhtelif kısımlarına ta
allûk etmektedir ve daha fazla 1971 senesini 
içine almaktadır. 

Evvelâ şu hususu arz edeyim ki : Biz, Hükü
met olarak bu mevzuun görüşülmesinin karşı
sında değiliz ve bu nevi görüşmelerin, bilhassa 
gelecek senelerdeki tutum üzerinde müspet ne
ticeleri olacağına da inanmaktayız. Ancak, şu 
hususa işaret etmek isterim ki; malûm olduğu 
veçhile, bu mevzu daha fazla bizden evvelki Hü
kümet zamanına taallûk etmiş ve o zaman da 
verilmiş bir teklif mahiyetindedir. Bu bakım
dan, bu mevzudaki bizim cevaplarımız bir Hü
kümet müdafaası şeklinde değil, objektif kriter
lere dayanan bir mütalaa şeklinde gayet tabiî 
tezahür edecektir. 

Temas etmek istediğim bir nokta da şu
dur : Daha evvel de işaret ettiğim gibi, bunun 
karşısında değiliz ve faydalıdır. Ama, şu anda 
bunun büyük faydası var mıdır? Bunu bir neb
ze düşünmek lâzımdır kanaatindeyiz. Şu mana
da ki; memleketimizdeki ekonomik hadiseler 
üzerinde fertlerin tutumlarının fevkalâde bü
yük tesirleri olmaktadır ve efkârı umumiye, ko
nuşulanları zaman zaman iyi anlayamamakta, 
bazan yanlış aksettirilmekte ve bu yüzden lü
zumsuz tereddütler meydana gelmektedir. Bu 
bakımdan, eğer mazur görürlerse, bu konuşma
nın biraz yersiz, bu müzakerenin biraz zaman
sız olduğu kanaatinde olduğumu ifade etmek 
isterim. Fakat, detaya inmeden bu mevzudaki 
görüşlerimizi de kısaca arz etmek isterim. 

1971 senesindeki ekonomik hadiselerin, ka
naatimize göre bilinmeyen bir tarafı mevcut 
değildir. Burada daha fazla fiyatlar üzerinde 
durulmaktadır. Fiyat hareketlerinin ne şekilde 
inkişaf ettiği malûm olduğu gibi, bunun sebep
leri de gayet açık olarak bilinmektedir. Kana
atimizce mühim olan mesele, 1971 senesinde ne 
olduğu değildir, - olan olmuştur, o manada mü
him değildir demek istiyorum - mühim olan me
sele, 1972 senesinde ne olacaktır? Mühim olan 
budur. 

Bilindiği gibi 1971 senesinde fiyatlar, yıllık 
vasatilere göre % 16 nispetinde artış göstermiş

tir ve sene sonları rakamlarının mukayesesini 
yaptığımız zaman da nispet, bunun biraz daha 
üzerindedir, yani % 20'nin üzerindedir. 

Bu rakam, bu nispet normal bir ekonomi ni
zamı içinde ve normal bir devrede yüksek bir 
rakamdır. Ama biraz evvel de arz ettiğim gibi, 
bunun çok muhtelif sebepleri vardır ve bu se
bepler muhtelif vesilelerle muhtelif yerlerde 
izah edilmiş bulunmaktadır. 

1972 senesinde fiyatlar ne olacaktır? 
Bunu da, şahsen ben muhtelif vesilelerle 

muhtelif defalar arz ettim ve şimdiye kadar da 
bu izahlarımın dışına çıkan bir gidiş meydana 
gelmemiştir. Bundan şunu kastediyorum : 1971 
senesinin son ayında fiyatlar normal trendin 
içine girmiş, hatta biraz daha düşük halde ar
tış göstermiştir. Biraz evvel sayın arkadaşımı
zın da ifade ettiği gibi, - ben de tekrar edeyim 
yanlışlık olmaması için - bizde, fiyatlar mev
simlik harekete tabidir ve Eylülden Marta ka
dar yükselir, normal trendi budur. 

Mesele, Eylülden Marta kadar yükselme dev
resindeki temponun, bizim memleket şartlarına 
uygun bir tempo içinde olmasıdır. Bunun üstü
ne çıkarsa tehlike olur, altında kaldığı takdir
de tehlike yoktur. 

Aralık ayında bu, normal artışın altında kal
mıştır, Ocak ayında da normal artışın altında 
kalmıştır. 

Toptan eşya fiyatları Ocak ayında % 2,22 
nispetinde artış göstermiştir ki, mevsimlik nor
mal dalgalanma modeline göre bunun 2,71 ol
ması icabediyordu. Demek ki, mevsimlik artış 
temposunun altında bir yükselme göstermiştir. 

Şubat ayı rakamlarını daha henüz almış de
ğiliz. Ama günlük olarak muhtelif fiyatları ta-
kibediyoruz. Bu da bize, Şubat ayı rakamları
nın da oldukça normal bir tempo içinde gitmek
te olduğunu gösterecektir. Binaenaleyh, Ocak, 
Şubat, Mart ayları fiyatları, ki Ocak, Şubat aşa
ğı - yukarı tahakkuk etmiştir. Mart ayında da 
fiyatlar normal giderse, - ki şimdiye kadarki 
göstergede böyle gittiğini ifade etmektedir. -
1972 senesinin fiyatlarının normal artış içinde 
kalmaması için, yine tekrar ediyorum hiçbir 
sebep yoktur. Yeter ki, anormal tedbirler mey
dana gelmesin. 

1971 senesinin fiyatları, biraz evvel arz etti
ğim nispetleri anormal denebilecek şekilde bir 
artış göstermiştir. Fakat, 1972 senesinin fiyatla-
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rını da tetkik ederseniz görürsünüz ki, biraz 
gecikmekle beraber Haziran ayında fiyatlar iniş 
temposuna girmiştir. Fakat, bazı zaruretlerle o 
zaman yapılan muayyen zamlar, fiyat artış tem
posunu değiştirmiş, daha doğrusu iniş temposu
nu değiştirmiş ve fiyatlar artış istikametine 
gitmiştir. Binaenaleyh, 1972 senesinde de, fi
yatlar üzerine fevkalâde müessir olacak tedbir
ler alınmadığı takdirde, fiyatların normal bir 
şekilde neticelenmesi mümkün gözükmektedir. 

Bunun dışında, ekonomimizin diğer göster
gelerine baktığımız zaman da, yine 1972 senesi 
için endişe edilecek hususun şimdilik mevcut 
olmadığını görmekteyiz. 

Dış ticaret rakamlarına baktığımız zaman 
şunu görüyoruz : 1970 senesi Ocak, Şubat dev
resini kapsayan iki aylık devrede ihracatımız 
103 milyon dolar, 1971 senesinin Ocak, Şubat 
aylarında ihracatımız 121 milyon dolar, 1972 se
nesi Ocak, Şubat aylarındaki ihracatımızın ye
kûnu 193 milyon dolardır. 

1971 senesinde % 15 gibi, bizim memleketi
mize göre oldukça iyi nispette bir artış elde edil
miş olmasına karşılık, sonunda, bildiğiniz gibi 
676 milyon doları bulduk ve yine geçen sene bi
lirsiniz ki, Ocak, Şubat, Mart aylarında ihraca
tımız oldukça iyi bir tempoda gittikten sonra, 
bazı sebeplerle Nisandan İtibaren azalma tempo
suna girmiştir, yani artışta bir azalma tempo
suna girmiştir. Buna rağmen bu rakamı bulmuş 
bulunuyoruz. Bu sene, geçen senenin çok iyi 
olan bu ihracatına mukabil, iki ayda bu rakam
ların da çok üstüne çıkmış bulunuyoruz. 

Demek ki, diğer aylarda, geçen senekl tem
poyu tuttuğumuz takdirde, daha şimdiden ge
çen seneki ihracat rakamını 70 milyon dolar 
geçmiş olacağız manasını taşımaktadır, bu ra
kamlar. Böylece, 700 milyonun üzerinde, belki-
de fevkalâdelik olmazsa, 750 milyon dolara doğ
ru ihracatımız gitmektedir. 

İthalât rakamları da bizi ümitlendirici bir 
istikamette seyretmektedir. Yine iki aylık mu
kayeseyi yaptığımız takdirde, 1970 senesinde 
161 milyon dolar, 1971 senesinde 189 milyon 
dolar, 1972 senesinde 207 milyon dolardır. Kal
dı ki, bu rakamlar tam manasiyle hakikati ifa
de etmemektedir. Şu manada ki, 1971 senesin
deki rakamlar, devalüasyondan sonra, çok hız
landırılan transferler dolayısıyle büyük çapta 
ithalâtımız bir artış göstermiştir. Bu sene nor

mal bir seyir içerisindedir. Ama, İthalât taleple
rine baktığımız zaman, taleplerin büyük bir ar
tış içinde olduğunu görüyoruz. Bu da, bu sene
ki ithalatımızın geçen senelerden daha yüksek 
olacağını göstermektedir ki, fiyat istikrarı ba
kımından fevkalâde mühim bir husustur. 

Bizim bu sene, yani 1972 senesinde takibet-
tiğimiz ekonomik politika nedir? Bir nebze bun
dan bahsetmek isterim. 

Evvelâ kendi Bakanlığıma taallûk eden hu
suslara temas edeyim. Biliyorsunuz bizden ev
velki Hükümet ithalât ve ihracat mevzuunda 
birtakım tedbirler almış bulunmaktaydı. Tabiî 
kendilerine göre haklı sebepleri vardır. Biz bu 
tedbirlerin bir kısmını bu memleket yararları
na uygun hale getirmek suretiyle ithalât ve ih
racatın rahat işler hale geleceğine inandık ve 
bu istikamette tedbirlerimizi almış bulunuyo
ruz. Zannediyorum ki, bu tedbirlerin sonunda 
ithalâtımız olsun, ihracatımız olsun, suhulet 
içinde yürümektedir. 

Bunun yanında 1972 senesi için ekonomi ba
kımından mühim olan yatırımlar mevzuudur. 
Yatırımlar mevzuu hem içinde bulunduğumuz 
sene bakımından mühimdir, hem de gelecek se
nelerin kalkınma hızını teminat altına almak 
bakımından mühimdir. 

Biz, programımızda da ifade ettiğimiz veç
hile, karma ekonomi sistemi içinde memleket 
ekonimisinin yürüyeceğini ifade ettik. Bunun 
manası, kamu kesimine dahil olsun, özel kesime 
dahil olsun, bütün kaynakların seferber edil
mesi suretiyle yatırımların azamî hadde çıkarıl
masıdır. Tabiî burada gözönünde bulundurula
cak nokta, bunu yaparken istikrarın bozulma-
masına da azamî dikkat etmektir. 

Kamu kesimi yatırımlarının artırılması, ma-
lum olduğu veçhile bütçe meselesidir. Çünkü 
bilindiği gibi, kamu kesimine dahil müesseseler 
bütçeden faiz ödemeden yardım gördükleri hal
de dahi bazı açıklarla karşı karşıya bulunmak
tadırlar. Binaenaleyh, bu müesseselerin banka
cılık sistemine gitmek suretiyle muayyen nis
petlerde faizlerle yatırıma girmeleri hemen he
men İmkânsızdır. Bu bakımdan, kamu kesiminin 
yatırımlarının artırılması ancak bütçe imkân
larına bağlı bulunmaktadır ve bir manada mah
duttur. Bu sebepledir ki, huzurunuza birtakım 
vergi tedbirleri gelmektedir ve bu vergi ted-
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birleri neticesinde gelirlerin artması suretiyle 
Devlet yatırımlarının azamî haddine çıkarılma
sı İçin çaba gösterilecektir. 

Özel sektörün yatırımları meselesine gelin
ce : Burada iki nokta ehemmiyet kesbetmekte-
dir. Bunlardan birisi dış tediye imkânlarımız; 
ikincisi de iç finansman meselesidir. 

Dış tediyeler bilançosu meselesi şu anda bir 
manada halledilmiş durumdadır. Malum olduğu 
veçhile gerek ihracattaki artışlar gerekse işçi
lerimizin gönderdikleri dövizlerin yüksek bir 
seviyeye gelmiş bulunması neticesinde rezerv
lerimiz yüksek bir seviyeye, 850 milyon dolar 
seviyesine gelmiştir ki, bu bizim memleketimiz 
için fevkalâde önemli bir hadisedir. Bu durum, 
memleketin asgarî üç dört senelik istikbalini bu 
mevzuda garanti altına almış bulunmaktadır. 

Tabiî hadiseler zaman geçtikçe unutuluyor. 
Bugün çok tabiî görülen bu durumu iyi değer
lendirmiyoruz kanaatindeyim. Şahsen ben bu 
memlekette 20, 25 seneden beri döviz sıkıntısını 
çekmiş bir insan olarak, bu mevzuda bu derece 
rahat çalışmanın ne demek olduğunu çok iyi tak
dir etmekteyim. Temenni ederim ki, bütün alâ
kalılar da bu mevzuun ehemmiyetini bir nebze 
takdir buyursunlar. . 

Binaenaleyh, şu anda döviz mevzuu halledil
miştir ve yatırımların tamamlanması için bir 
sıkıntımız yoktur. 

ikinci mesele iç finansman meselesidir, iç fi
nansman meselesini halletmek için de büyük bir 
çaba içindeyiz. Bankalar sisteminde bugün kifa
yetli likidite vardır. Ancak burada da bir yan
lış anlama vardır, onu da arz etmek isterim. 

«Bankalar sisteminde çok para var, bu kul
lanılmıyor.» şeklinde bir anlayış ortaya çıkmak
tadır. Aslında 1971 senesinde mevduat artışı iyi 
bir tempo içinde gitmiş ve kifayetli likidite mey
dana gelmiştir, bankacılık sisteminde. Ancak, 
bunun diğer bir sebebi vardır. O sebebe dikkat 
etmeden neticeye varmak doğru değildir. Bu da 
transferlerle alâkalı bulunmaktadır. 

Eskiden bankalarda bu kadar likidite gözük
müyordu. Çünkü, bankalar sisteminden çekilen 
paralar bir sene müddetle beklemek üzere Mer
kez Bankasına intikal ettiriliyor ve bu paralar 
Merkez Bankasında duruyordu. Bu yüzden ban
kacılık sisteminde likidite azlığı varmış hissi or
taya çıkıyordu. Halbuki transferlerin süratle 
yapılması neticesinde artık, uzun bir müddet 

Merkez Bankasında para depozite etmek ihti
yacı kalmadığından, ithalât bakımından banka
lara fazla talebolmadığı için, bankaların likidi
te vaziyeti daha iyi hale gelmiştir. Bu, tabiî kul
lanılacaktır ve kullanılmaktadır. 

Ayrıca, Merkez Bankası Banka Meclisince 
alman son bir karar vardır. Bunu ben daha ev
vel de ifade etmiştim. Bu da çok mühim bir ted
birdir; bilmiyorum kifayetli şekilde dikkat bu-
yuruldu mu? Bu karar ile, bankalar, plasman
larının yüzde onunu orta ve uzun vadeli kredi 
olarak vermeye icbar edilmiş bulunuyorlar. Bu
nun portesi, çok kaba hesapla asgarî İki - iki-
buçuk milyar liradır. 

Demek ki, transferler bakımından bir taraf
tan döviz rahatlığı sebebiyle bir problem yok
tur, alâkalılar rahatlıkla yatırıma gidebilirler; 
diğer taraftan, iç finansman bakımından, Mer
kez Bankasının orta vadeli reeskontlarına ilâve 
olarak ve bankaların normal olarak kısa vadeli 
kredilerle finanse ettiği kısma ilâve olarak, bu
gün takriben ikibuçuk milyar liralık bir meb
lağ yatırımcıların emrine tahsis edilmiş bulun
maktadır. Bu suretle iç finansman meselesinin 
de özel sektör bakımından büyük çapta halle
dilmiş olduğuna inanmaktayız. 

Ayrıca, Gider Vergisi bakımından da bir ta
dilât teklifi getirilmiştir. Bu nevi plasman faiz
leri üzerinden artık, Meclislerce kabul buyurul-
duğu takdirde, bir gider vergisi de alınmaya
caktır. Bu suretle bu kredileri % 12 ile kullan
ma imkânı meydana gelmiş bulunmaktadır. Bu 
da oldukça mühim bir hadisedir; şimdiye kadar 
bunun çok daha üstünde faiz vermek zaruretin
de idiler. 

Kaldı ki, ayrıca muayyen sektörlere sübvan
siyon vermek meselesi de Hükümette görüşül
mektedir. Bu da tahakkuk ettirildiği takdirde 
yatırımlar daha da kolaylaşacaktır. 

Bu suretle halkanın muhtelif noktalarını ta
mamladığımız kanaatindeyiz. Şu anda tek ek
sik olan nokta, teşvik tedbirlerinin henüz ka-
nunlaşmamış olmasıdır. Fakat biz bu kanunlaş
mayı beklemeden ihracat mevzuunda zaten ge
rekli tedbirleri almış bulunuyoruz. Yatırımlar 
bakımından da gerekli tedbir alınmıştır. Fakat 
temennimiz, teşvik tedbirlerine müteallik kanu
nun da biran evvel Parlamentolara gelip kabul 
edilmek suretiyle meriyete girmesidir. Bu da 
yapıldığı takdirde, artık bütün mesele alâka-
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lılara kalmaktadır. Biz Hükümet olarak bütün 
tedbirleri almış hale geleceğiz. Bundan sonra 
siyasî ortamda herhangi bir bozukluk meydana 
gelmediği ve bugün mevcudolan ümitli durum 
devam ettiği takdirde, yatırımların büyük bir 
şekilde artacağına inanmaktayız. Müsamahanı
za sığınarak arz ediyorum, burada Parlamento
larımıza da büyük bir vazife düşmektedir ki, 
- bu maruzatım bu konuşmamla da alâkalıdır -
efkârı umumiyeyi tereddütlere sevk edecek şe
kilde beyanlarda bulunmaz isek, ben eminim M, 
yatırımlar büyük bir hızla artacaktır. 

Ekonomi hakkındaki görüşlerimi tamamla
madan evvel şu hususa da işaret etmek isterim 
ki, para - kredi politikası, gayet tabiî ekonomi 
içinde fevkalâde mühim bir yer işgal etmekte
dir. Hatta kanaatimce, eğer aşırı (gidilmediği 
takdirde malî politikanın da önüne 'geçer. Para -
kredi politikası malî politikayı düzeltir; ama 
malî politika düzeltilecek Ihalde olduğu tak
dirde... Çok aşırı gidildiği takdirde düzeltemez. 

Binaenaleyh, 1971 senesinde para arzının bu 
memleket ihtiyaçlarının üstünde arttığı doğru
dur; \% 21 nispetinde bir para arzı artışı ol
muştur. Bu yüksek bir rakamdır ve fiyatlar 
üzerinde de mutlaka müessir olmuştur. Başka 
türlü düşünmeye İmkân yoktur. Ama bunun 
sebepleri malumdur, burada detayına girmek is
temiyorum. Niçin % 21 artmıştır? Bunun se
bebi ıgayet sarih lolarak bilinmektedir. Bina
enaleyh, 1972 senesindeki politikamız, para -
kredi politikası olarak, bu memleket ekonomi
sinin şartlanna uygun bir politika takibetmek 
ve her halükârda fiyatlar üzerinde müessir 
olacak bir aşırı likidite yaratmamak şeklinde 
olacaktır. Bunu da yapacağımıza inanmakta
yım. 

Bütün bu arz ettiğimiz hususları bir araya 
getirdiğimiz zaman sosyo - politik hadiseler dı
şında ekonomik hadiselerden korkmaya ve 
bu mevzuda endişe duymaya mahal yoktur. Bir
kaç defa söyledim, tekrar söylemekten kendi
mi alamıyorum: Türk ekonomisi sağlamdır ve 
bu anlayışımın 1972 senesi sonunda hakikat 
olacağına inanıyorum ve bunu temenni ediyo
rum. 

Sayın Başkan, sözlerimi bitirirken tekrar 
arz etmek isterim ki ,bu görüşmenin açılmasına 
katiyen karşı değiliz; açılsın, görüşülsün. Ama, 

şu anda faydalı mıdır? Bu hususta bendenizin 
tereddütleri vardır. 

Teşekkür ederim. A. P. sıralarından alkış
lar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Hükümet adına aynı konuda iSayın Sanayi 

ve Teknoloji Bakanı, buyurun efendim. (A. P. 
sıralarından alkışlar). 

ISANAYi VE TEKNOLOJİ BAKANI ME-
ISUT 'EREZ (Kütahya) — Saym Başkan, muh
terem arkadaşlarım; 

iGerek önerge sahibi arkadaşlarımız, gerek 
bu önerge dolayısıyle grupları adına konuşan 
arkadaşlarımız; Türkiye'de müşahade edilen 
hayat pahalılığı etrafında fikirlerini serdeder-
ken, hayat pahalılığına sebebolarak özellikle 
bazı noktalar üzerinde durmuşlardır. Ben, bu 
özellikle üzerinde durulan birkaç noktaya arzı-
cevabetmek için huzurunuza geldim. İSayın Ti
caret Bakanı arkadaşlarımızın mütalaalarına 
bunları ilâve etmek istiyorum. 

Özellikle üzerinde durulan konulardan biri
si, Personel Kanununun hayat pahalılığına se-
bebolduğu konusudur; diğeri de devalüasyo
nun Ihayat pahalılığına sebebolduğu konusu
dur. 

Takdir buyurursunuz ki, huzurunuzda şu 
konuşmayı yapan arkadaşınız, hem Personel 
Kanununun hatasının ve sevabının sorumlulu
ğunu omuzlarında taşımaktadır, hem de Türki
ye ̂ de devalüasyon gilbi önemli bir operasyon 
yapıldığı zaman Maliye Bakanı olduğu için yi
ne bu operasyonun da sorumluluğunu omuzla
rında taşımaktadır. Aslında, beni, huzurunuzda 
söz söylemeye sevkeden husus da budur. 

Muhterem milletvekilleri, Türkiye'de 1971 
yılı İçerisinde müşahade edilen hayat pahalılı
ğını mücerret ne devalüasyona isnadettirmek 
mümkündür, ne de Personel Kanununa daya
mak mümkündür. Personel Kanunu konusunda 
söyleyeceğim husus, özetle şu; - huzurunuzu 
fazla işgal etmek istemiyorum - biliyorsunuz, 
eğer hatıramda yanılmıyorsam ya 1965 yılı ola
cak yahut 1966 yılı olacak, memur maaşlarına 
% 10 ve 15 nispetinde bir avans verilmiş ve 
bu suretle mlemur maaşları % 10- 15 nispetinde 
yükseltilmişti. Aradan geçen altı sene zarfın
da memur maaşlarına en küçük bir ilâve yapıl
mamıştı. Kalkınma halinde olan Türkiye'de, fi
yatların, her sene bir miktar arttığı da gerçek-
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ti. Meselâ 1965 yılında fiyatlar % 8 nispetinde 
artmıştı. Bu fiyat artışları yıldan yıla devam 
ederken, memur maaşlarının olduğu yerde bı
rakılması mümkün değildi. «Personel Kanunu, 
memur maaşlarına fazla zam getirmiştir» id
diasını ileri sürmek mümkünse de, dikkat ettim, 
hiç bir arkadaşım, burada açık bir şey söyle
medi, «ımemur maaşlarına, yapılması lâzımge-
lenden daha fazla bir zam yapılmıştır» tarzında 
bir mütalaada bulunmadı. Aksine, hayat paha
lılığının, memur maaşlarına yapılan zamların 
tesirini gidermek üzere olduğu konusunda müta
lâalar serdeden arkadaşlarımız oldu. 

Muhterem milletvekilleri, Personel Kanunu 
hazırlanırken, asgarî işçi ücretinden hareket 
edilmiştir. Memur, işçiye verilen asgarî ücret
ten daha az maaş almamalıdır noktasından ha
reket edilmiştir. Ve bu mebdeden hareket edi
lerek muayyen bir nispet dahilinde değil ve 
fakat liyakat esası gözönünde bulundurulmak 
suretiyle bildiğiniz şekilde, burada uzun uzadı-
ya müzakere mevzuu oldu, bilcümle yan öde
meler de kaldırılmak kaydıyle memur maaşları
na bu ilâveler, değişen katsayı sistemi getiri
lerek yapılmıştır. 

Muhterem milletvekilleri, biliyorum, mevzu-
muz Personel Kanunu değil, ama Personel Ka
nununun lehinde, aleyhinde çok söz söyleniyor. 
Gönül arzu eder ki, Personel Kanunu konusun
da bir genel görüşme açılmasın da, Personel 
Kanununun hazırlandığı sırada, Meelislerdeki 
müzakeresi sırasında ve Personel Kanununun 
tatbikatında neler olup bitmiştir? Bu sayılıp 
dökülsün. 

BAŞKAN — Var efendim, verildi öyle bir 
önerge, bugün okundu iSayın Bakan. 

ISANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ME
SUT EREZ (Devamla) — Sayın Başkan lütfet
tiler, bu hususta da bir genel görüşme talebi 
varmış. Bu konu ile ilgili tartışmaları o genel 
görüşmeye bırakıyorum. Yalnız, burada şunu 
söyleyeyim ki, Personel Kanununun sorumlu
luğunu taşıyorum. Bunu her zamn, Iher yerde 
müdafaa ederim. Ve hiç kimseye de sorumluluk 
yüklemek âdetim değildir. 

Pahalılığın yegâne sebebi Personel Kanunu 
değil. Bir de devalüasyon konusu var. Şimdi 
muhterem arkadaşlar, bir memlekette devalü
asyonun ekonomik şartları varsa, o memleket
te devalüasyon yapılır. Bunu, çok münakaşa et

tik. Ve devalüasyon yapıldığı zaman, bu, fiyat
lara tesir eder. Bu da açık bir şeydir. Çünkü 
ithal ettiğiniz malların fiyatları yükselir, ithal 
ettiğiniz yatırım mallarının fiyatları yükselir, 
hammaddelerin fiyatları yükselir. Bu da, ma
mullerin maliyetini yükseltir. Burada, arkadaş
larımızın gözden uzak tuttukları nokta şu, de
valüasyonun resmen ifade edilen nispeti % 66 
dır ama, aslında devalüasyonun nispeti % 66 
değildir. O, bir gerçeği tescil eden bir nispet
tir, bir bakıma. Biliyorsunuz, Türk Lirasının 
devalüasyondan önce kuru 9 lira idi. Ama 9 li
raya alış veriş pek muayyen muamelelere mün
hasır idi. Seyahat dövizi vardı, 12 liraydı, işçi dö
vizi vardı, keza öyleydi. Ve öyle muameleler var
dı ki, serbest piyasada da dolar 13 liraya, 14 lira
ya muamele görmekte idi. Sadece ihracat dö
vizlerinde bu 9 lira cari idi. ithalâtta da en-
direkt surette Damga Resmî vardı, ithalat be
delleri % 130, % 160 nispetinde bankalara te
minat olarak yatırılan ithalat teminatları yıl
larca beklemekteydi, bunlara faiz ve komis
yon ödenmekteydi. Bu da, ithalat mallarının 
maliyetine girmekteydi. Binaenaleyh Damga 
Vergisini de hesaba katarsanız ithalat dövizi 
dahi 9 lira değildi. 

Bu işin yükü, sadece ihracat mallarına ta
alluk ediyordu ve Türkiye'nin traditionel ih
raç mallarını da ziraî malhsuller teşkil ettiği 
için, tesirini daha ziyade o sektörde göstermek
teydi. Ve Türkiye ithalatı finanse «itmenin güç
lükleri içindeydi. Büyük güçlüklerle karşılaşılı
yordu. Devalüasyon operasyonundan sonradır 
ki, Türkiye'de dış finansman konusu halledilmiş
tir. Bir defa, Sayın Ticaret Bakanımız zannedi
yorum ifade buyurmuştur, bekleyen 300 000 000 
dolar tutarındaki transfer eritilmiştir, Türki
ye'nin döviz rezervleri de - benim şu anda ha
fızamda olan rakam 850 000 000 dolardır, şim
di belki daha da yükselmiş bulunmaktadır -
850 000 000 doları bulmuştur. Dış finansman 
konusu halledilmiştir. 

Devalüasyonun elbette ki, ithal mallarının 
pahalılanmasmda, elbette ki, hayat pahalılı
ğında tesiri olacaktır. Ama, devalüasyonu da 
pahalılık için yegâne söbebolarak göstermek, ha
talıdır. öyle ise pahalılığın sebepleri nelerdir? 
Madem ki, tek başına bunlar değilmiş, pahalılığı 
yaratan sebepler nelerdir noktasına geliyoruz. 
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Muhterem arkadaşlar, bu çatı altında vazife 
gördüğüm müddetçe herşeyi doğru ve her şeyi 
açık açık söylemeye gayret etmişimdir. Şimdi 
de yine öyle yapıyorum. Hayat pahalılığının 
sebepleri şunlardır; 

Bakarsanız, bütün dünyada 1971 yılı içeri
sinde fiyatlar artmıştır. Artış, bütün dünyada 
olmuştur. Türkiye bundan masun kalamazdı. 
Dünyadaki fiyat artışları Türkiye'ye de tesir 
etmiştir, bir. 

ikincisi, Türkiye kalkınma halinde olan bir 
memlekettir. Yatırım yapan, yatırımlar için büt
çesinden para sarfeden bir memlekettir. Kal
kınma halinde olan her memlekette fiyatlar 
% 3,4,5 bazen % 6 civarında, nispî fiyat istik
rarı dahilinde her sene artar. Binaenaleyh, 1971 
yılı içindeki artışların içinde bütün dünyada 
artan fiyatların ıtesiri vardır, kalkınma halinde 
olan bir memleket olduğumuza göre her sene, 
normal olarak kabul etmemiz iktiza eden % 4, 
% 5 nispetindeki fiyat artışı da vardır. 

Bir başka sebep, devalüasyondur. Devalü
asyonun da tesiri vardır. Eder üç; üç sebep 
oldu. 

Dördüncü bir sebep, Personel Kanunudur. 
Elbette ki, maaşları artırırsanız, talep artar, arz 
eğer talebi takibedemezse fiyat artar. Personel 
Kanununun »talebi artırdığı bir gerçektir. Ama 
sadece zarurî ihtiyaçlarını temin ederek kifafı 
nefs elden küçük memurun, orta seviyedeki 
memurun talebini artırmıştır, artırması da ge
rekirdi. Binaenaleyh Personel Kanununun da 
bir tesiri vardır. Bu, dördüncü sebep oluyor. 

Altıncı sebebolarak, toplu sözleşmeler, tot>-
lu sözleşmelerle yapılan ücret artışları. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) ~. Bu
nun alâkası yok Sayın Bakan. 

| ISANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ME-
| SUT EREZ (Devamla) — ıSayın Asutay, ben, 
•' yegâne sebep odur demiyorum. Bakınız, sekiz 

İ
on sebep sayıyorum. Kabul buyurunuz ki, bu
nun da çorbada tuzu vardır. 

Yedinci sebep, bazı temel «mal ve hizmetlere 
yapılan zamlardır. Kamu sektörünün, iktisadî 
Devlet Teşekküllerinin mamullerine büyük öl-
çüe yapılan zamlardır, demire, kömüre, kâğıda, 
elektriğe, PTT hizmetlerine yapılan zamlardır. 

ISekizinci sebep de, işçi dövizleridir. Şimdi, 
arkadaşlarımız, Ihem işçi dövizi gelsin istiyorsu
nuz, hem de, hayat pahalılığı yarattı» diyorsu-
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nuz tarzında münakaşa 'ediyorlar. Hâdiseye doğ
ru açıdan yaklaşmak lâzımdır. 'Döviz geldiği 
zaman Merkez Bankasının kasasına konuluyor 
ama, onun mukabili olan Türk Lirası dışarıya 
çıkıyor. Demek ki, 850 000 000 dolar mukabili 
Türk Lirası piyasaya çıkmıştır. Bu da talebi 
artırıcı bir unsurdur. 

Bunun yanında, dokuzuncu sebebolarak des
tekleme alımları dolayısıyle bazı mahsullerin 
fiyatlarının artırılması sayılabilir. O da piyasa
ya bir iştira gücü çıkarıyor. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi hatırıma ge
len bunlar, demek ki şöyle bir düşündüğümüz 
zaman Türkiye'de hayat pahalılığının sekiz on 
sebebi bulunabiliyor. Hepsinin - aynı ölçüde ol
masa bile - bu işte tesiri vardır. 

Şimdi hatıra bir sual geliyor, «Çok iyi. Ma
dem ki, hepsi de makul ve normal bir sebebi 
varmış, bırakalım da devam etsin».. Böyle şey 
olmaz arkadaşlar. Bu tedbirleri aldıktan sonra, 
hayat pahalılığının artmasını da önlemek lâzım-
gelir. Bu bir denge meselesidir. Arz ile talep 
arasındaki dengeyi gözetmeye mecbursunuz. Ve 
ekonominin istikrarını bir muayyen seviyede 
tutmaya mecbursunuz. Bu kürsüden Maliye Ba
kanı sıfatıyle şu sözü söyledim. «1970 yılının 
Ağustos'unda tatbike konulan ekonomik prog
ramdan sonra Türkiye'de ekonomi yeni bir dü
zeyde istikrar bulacaktır,» bunu arz etmiştim. 

Şimdi son aylarda bakıyoruz, o istikrara ge
liyor gibiyiz. Fiyat artışları durmuştur ve eski 
hızını kayıbetmiştir. Ekonominin istikrarını 
temin için bazı tedbirler almak gereklidir. Bun
ların içerisinde benim şahsî fikrimce başta ge
len tedbir, üretimi artıracaksınız, arzı artıracak
sınız. Gerek ziraî üretimi, gerek sınaî üretimi 
artıracaksınız. Bu, anatedbirdir. Ziraî üretimi 
artırmak tamamiyle Hükümetlerin elinde değil
dir. Geniş ölçüde Türkiye'de ziraat, hava şart
larına bağlıdır. Geçen sene gayet iyi bir mahsul 
yılı idrak ettik. Onun çok müspet tesiri olmuş
tur. Ama sınaî yatırımlarda, ziraî yatırımlara 
nazaran, sınaî yatırımları, sınaî üretimi artırma
da Hükümetler daha müessir tedbirler alma 
şansına sahiptirler. 

Bunun için çabuk tesirini gösterecek, kısa 
zamanda netice verecek yatırımları teşvik etmek 
lâzımdır. O yatırımlara gitmek lâzımdır. Başla
mış yatırımları biran evvel tamamlamak lâ-
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zımdır. Mevcut sınaî tesisleri tam kapasite ile 
çalıştırmak lâzımdır, 

Bunun yanında hayat pahalılığı ile müca
dele için, mal kıtlığını önlemek için bilgili ola
rak ithalât yapmak lâzımdır. Gayet tabiî, kamu 
maisraflarmın sıhhatli kaynaklardan beslenmesi, 
sılhhatli kaynaklardan karşılanması lâzımdır. 

Hükümetiniz olarak şu saydığım anatedbir-
ler üzerinde bütün dikkatimizi harcıyoruz. Mev
cut tesisleri tam kapasite ile çalıştırmak için 
bu vazifeyi deruhte ettiğim günden beri çalışı
yorum. Bu gayet önemli bir konudur. Yaptığı
mız tahkikat bunun çok önemli bir konu oldu
ğunu da göstermiştir. ıSanayi Bakanlığında bu 
vazifeyi deruhte ettiğim ilk ayın ilk haftasında 
yaptığımız toplantılarda bunu ortaya koydum, 
Bu konu ile ilgili olarak istanbul (Sanayi Oda
sının, 829 iş yerinde yaptığı bir tetkikat neti
cesinde, bu 829 iş yerinden ancak % 17'sinin 
tam kapasite ile çalıştığı neticesine varıldı. 

Bir vardiya çalışan bir fabrikanın iki vardi
ya, üç faydiya çalışmasını temin etmek lâzım
dır. Bu suretle sınai üretim artar, bunu yap
maya çalışıyoruz. 

Ayrıca gerek kamu kesiminde, gerek özel 
kelsimde yatırımları yavaşlatmamak, biran önce 
neticelendirmek lâzımdır. Buna da çalışıyoruz. 
Kamu kesiminde finansman imkânları buldu
ğunuz takdirde bu tamamiyle elinizdedir; ama 
özel kesimde her şey size bağlı değildir. Bunu 
ancak teşvik edebilirsiniz. Bunun için de Hükü
met programına uygun olarak Teşvik Tedlbirleri 
kanun tasarısı hazırlanmış bulunmaktadır ve 
Bakanlar Kuruluna sunulmuştur. Bakanlar Ku
rulunda görüşüldükten sonra huzurunuza ge
lecektir. 

iAncak, bu tasarı normal prosedür içerisinde 
kanunlaşmcaya kadar zaman geçecektir. Bu 
zamanı telâfi etmek için de bir kararname tas
lağı hazırlandı ve Bakanlar Kuruluna sevkedil-
di, bugün radyoya da söyledim. Bu kararname
ye göre de - evvelce olduğu gibi, 1972 programı 
bunu kısıtlamıştı, bilhassa özel kesim için kı
sıtlamıştı. Kamu kesimi için kısıtlamıştı - ev
velce olduğu gibi uygun bulunan projelere 
gümrük indirimi, gümrük muafiyeti tanınabile
cektir. Bu muayyen bir süre yürürlükte kala
caktır, kanun yetişinceye kadar. Bu rejim ile 

yatırım indirimi ve gümrük taksitlendirilmesi 
diğer teşvik tedbirleri de imkân dâhilinde, nor
mal bir faizle kredi tedbirleri de alınmış bu
lunmaktadır. Bunlarla, bu suretle, yatırımlar 
teşvik edilmiş olacaktır. Yatırımların teşvik 
edilmesi ve sınai ürünlerin artırılması konusu 
muvaffak olduğu nispette hayat pahalılığını ön
leyici bir tedbir olarak görünecektir, neticele
rini öyle verecektir. 

Sözlerimi burada bitiriyorum. Bu genel 
görüşme önergesi hususunda bir şahsî müta
lâamı ilâve 'etmek istiyorum. Muhterem mil
letvekilleri; bütçe yeni kabul edildi. Bütçenin 
tümü üzerindeki müzakerelerde, Bakanlık Büt
çeleri üzerindeki müzakerelerde - komisyonda, 
Senato'da ve Mecliste - şimdi üzerinde durdu
ğumuz konular bütün genişliği ile tartışılmıştı 
ve bir genel görüşmenin vüsatinde ve hatta ba-
zan onu da geçerek tartışılmıştır. Bütçe kabul 
edileli çok az bir zaman geçti. Bu hususu dik
katlerinize arz ediyorum. 

Bununla beraber genel görüşme önergesinin 
kabul edilmesine ve genel görüşme açılmasına 
muhalif olmadığımızı da beyan ederim. 

Saygılarımı sunarım. (A. P. sıralarından 
alkışlar). 

BAŞKAN — Anayasanın 89 ncu maddesinin 
tayin ettiği prosedür içinde, genel görüşme hak
kındaki önergenin üzerinde, grup sözcülerinin 
ve Hükümet adına aynı konuşmayı tamamlayıcı 
ayrı ayrı iki bakanın beyanlarını dinlediniz. 

Şimdi, mezkûr madde gereğince genel gö
rüşme açılıp açılmaması hususunu Genel Kuru
lun tasviplerine sunacağım. Kabul edenler işa
ret buyursunlar, lütfen.. Açılmamasını arzu 
edenler lütfen ellerini kaldrısmlar.. Genel gö-
rüşmıe açılması hususu kafoul edilmiştir. 

ISayın üyeler, biraz evvel arz ettiğim, Ana
yasanın 89 ncu maddesinde son yapılan tadili
nin getirdiği espri içinde ve 9 . 6 . 1971 ta
rihli 110 sayılı Birleşimde alınan karar gere
ğince, bu genel görüşmenin, gensoruda olduğu 
gibi, belli bir süre içinde görüşülmesi hususun
da gün tayin etmeksizin gündemdeki yerini ala
cağı hususunu Başkanlık olarak beyan ediyo
ruz. SSırası geldiğinde görüşüleceğini, biraz ev
vel arz ettiğim Genel Kurul kararının ifade et
tiği anlama uygun olarak beyan ediyorum. 
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V - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

BAŞKAN — Şimdi, Genel Kurulun daha ev
vel almış olduğu çalışma programı gereğince 
sözlü soruların görüşmesine geçiyoruz. 

1. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
İzndrHn Seferihisar ilçesinde yapılan NATO 
tatbikatında zarara uğrayan kolitlere dair 
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu. (6/29) 

BAŞKAN ıSoru sahibi Sayın Talât Orhon, 
burada mı? Yok. 

Sayın Bakan? Yok. Gelecek soru gününe bı
rakılmıştır. 

ISaym üyeler, salonda iki Sayın Bakanın bu
lunması sebebiyle, kendilerinin ilgili olduğu 
sorular varsa, kendilerinden öğrendikten sonra 
soruların görüşülmesi hususu gerektiği kanaa
tindeyim. 'Sayın Ticaret ve Sayın Sanayi ve Tek
noloji Bakanı, bakanlığınızla ilgili cevaplandı
racağınız soru var mı? 

(SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ME
SUT EREZ (Kütahya) — Yok, Sayın Başkanım. 

TİCARET BAKANI NAİM TALÛ — Tica
ret Bakanlığı ile ilgili soru yok. 

1. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'-un, 
Amasya iline bağlı köylerin içme sularına dair 
soru önergesi, ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Nezih Devres ile Köy İşleri Bakanı 
Necmi Sönmez'in yazılı cevapları (7/738) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun ıSayın Köy İşleri Baka

nı ile ISayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına aracılığınızı saygı ile rica ederim. 

29 . 10 . 1971 
Amasya Milletvekili 

Vehbi Meşhur 

Bölge gezilerimizde, aşağıda adı geçen 
köylerimizin ihtiyaca cevap verecek içme su-

BAŞKAN — Sayın Bakanlarla ilg'ili görüşü
lecek soru yok. 

ISayın arkadaşlar, o halde gerek sorularla 
ilgili bakanların bulunmaması, gerekse soru 
sahiplerinin büyük bir kısmının hazır bulunma
ması nedeniyle ve çalışma süremizin de sonu
na gelmiş olduğumuzdan, bugünkü Birleşimin 
başında almış olduğunuz karar gereğince; 

27 Mart 1972 Pazartesi günü saat 15,00'te 
toplanmak... 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sa
yın Başkan, alman karar 24 Mart'a kadardı. 

BAŞKAN — Karar açıktır, efendim. 25 
Mart için gerekli açıklamayı yaptım. 25 Mart
ta toplanmak gerekirse mûtat vasıtalarla ar
kadaşlar davet edileceklerdir. Bunu, daha evvel 
arz ettim. Şayet T. B. M. M. Birleşik Toplan
tısını gerektiren durum olursa, toplantıya mu
tat vasıtalarla davet edilecektir. 

27 Mart Pazartesi günü saat 15.00 te top
lanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma (Saati : 18.15 

yunun bulunmadığı, bir kısmının iptidai usul
lerle getirildiği için bilhassa yağışlı mevsim
lerde devamlı arıza yaptığı bir kısmının ise 
yetersiz veya gayri sıhhi olduğu halkımızın 
haklı olarak yana yıkılı yaptığı şikâyetlerin
den anlaşılmaktadır. 

Bu köylerimiz ve bunların dışında olan 
köylerimizin ve ünitelerde dahil olmak üzere 
sağlık kurallarına uymayan, ihtiyaca cevap 
vermeyen yeterli suya sahibolmayan köylü
nün hizmetine sunulduktan sonra bazı ih-
mallikler nedeni ile devamlı arızalar peyda 
eden bölgeler tespit edilmiş midir? Edilmişse 
etüt ve projeleri yapılmış mıdır? Yapılmışsa 
keşif bedeli veya tahmini giderleri nedir? 

• « « a » » t* 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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Arızaları devamlı olan köyler için ne gibi ted
birler alınmıştır? 

1971 yılı inşaat programında bulunan köyler 
için halk ve Devlet yardımı nedir? Kaç köyü
müz programda yer almış ve program tam uy
gulanmış mıdır? 

1972 yılı inşaat programında hangi köyle
rin yer alması düşünülmektedir? 1972 yılı için 
geçen yıllara nispetle Amasya iline ayrılacak 
tahsisatta bir artış yapılacak mıdır? Yapıla
caksa miktarı nedir? 

Amasya merkez ilçeye bağlı Boğa köyü, 
Tuzluca, Ortaköy, Ağıl, ilgazi, Köyceğiz, Yağ-
cıabdal, Karsan, Karaali, E. Kızılca, Küçük 
Kızılca, Mahmutlar, ISevincer, ilyas köyü, Ka
yabaşı, Karasenir, Kuzgeçe, Doğantepe, Mer-
kepçi, Kışlacığı, ISarıcevizIer, MusakÖyü, ISaz 
köyleri. 

Gümüşhacıköyü ilçelerine bağlı : Arapde-
resi, Çayköyü, Y. Ovacık, Hamamözü, Göl
köy, Ormanca, Yemişem, A. Ovacık, Korkut, 
Saraycık, D. Oburğu, Pusacık, Kızık, Kızılca, 
Kutlaca, Bademli, Bacakoğlu, Kuzala, Kızır-
oğlu, Yazıyeri, Doluca, Çitli - Bağılca, Köse
ler, Tepeköyü, iSarayözü, Koltuk, Balıklı, Ko-
nuktepe, Beden, imiller, Çetmi, Çal, Alan köy
leri. 

ISuluova ilçesine bağlı : Dereköy, Akterli, 
Taşlıyurt, Eğribük, Hacıbayram ve Ayrancı 
grup köyleri içme suyu olarak DSİ tara
fından inşası devam eden 24 köyün içme suyu. 

Merzifon ilçesine bağlı : Sazlıca, Alıcık, 
Karacakaya, Koç, Diphacı, Elmayolu, Demir-
pmar, Kreymir, Karamağra, Pekmezci, B. 
Çay, Çamlı, Balgöze, Çaybaşı, Akpmar, Kı-
zıleğrek, Gümüştepe, Uzunyazı, Sarıbuğday, 
Yenice, Yalnız, Ortaova, Yolüstü, Bahçecik, 
Çayır, Aksungur, Bahçekent, Harmancık, Oy
mak, Yeşilören, Oymaçağ, Karatepe köyleri. 

Göynücek ilçesine bağlı : Harmancık, Şarklı, 
Çulpara, Kertme, Tuzsuz, Fişektepe, Ilısı, 
Delihasan, Abacı, Yeniköy, Gediksaray, Ay-
valıpmar, Tencirli, ISafarlı, Asar, Kutu, 
Bulduklu köyleri. 

Taşova ilçesine bağlı : Durucasu, Mülkbük, 
Gemibükü, Dereköy, Yolaçan, Şahinler, Kum
luca, Çakırsu, Tatlıpmar, Yerkuzlu, Dörtyol, 
Türkmendamı, Kırıkharman, Kavaloğlu, Al> 

çakbel, Şeyhli, Destek, Yayladibi, Sepetli, 
Arapderesi, Karasavul, Altınlı, Elmakırı köy
leri. 

T. C. 
Enerji ve Tabiî 9 .12 . 1971 

Kaynaklar Bakanlığı 
Enfermasyon ve Genel 
İlişkiler Müşavirliği 
Sayı : 112/1 - 389/2 - 71 

Gen. ilş. Müş/767 
Konu : Milletvekili ISayın Vehbi Meş
hur'un yazılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genel (Sekreterlik Kanunlar Müdür

lüğü; 9 . 11 . 1971 gün ve 7/738 - 4622/35554 
sayılı yazınız. 

Amasya Milletvekili ISayın Vehbi Meşhur'-
un, Bakanlığımıza ve Köy İşleri Bakanlığına 
tevcih etmiş olduğu, «Amasya iline bağlı köy
lerin içme suları» na mütedair ilgi yazınıza 
ekli 29 . 10 . 1971 günlü yazılı soru önergesin
de değinilen konu Bakanlığım çalışma alanı
na girmemekte olup, kuruluşu bakımından Köy 
işleri Bakanlığı YSE. Genel Müdürlüğünü il
gilendirmektedir. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Nezih Devres 

Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı 

T. C. 
Köy işleri Bakanlığı 8 . 3 . 1972 

Müsteşarlık 
Sayı : 671 - 02560 

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

ilgi : 9 . 11 . 1971 gün ve 7 - 738/4622 -
35554 sayılı yazı. 
Amasya iline bağlı köylerin içmesuyu durum

larına dair Amasya Milletvekili ISayın Vehbi 
Meşhur tarafından sunulan ve Millet Meclisi 
Başkanlığının ilgi yazılarıyla da cevaplandı
rılmak üzere bir nüshası Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığıyla birlikte Bakanlığıma 
tevcih olunan 29 . 10 . 1971 tarihli yazılı soru 
önergesinin Bakanlığımla ilgili kısmına dair 
cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

İ Prof. Dr. Necmi Sönmez 
Köy işleri Bakanı 
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Amasya iline bağlı köylerin içmesuyu du
rumuna dair Köy işleri Bakanmca yazılı ola
rak cevaplandırılmak üzere Amasya Milletve
kili iSaym Vehbi Meşhur tarafından Millet 
Meclisi Başkanlığına sunulan 29 . 10 . 1971 
tarihli soru önergesinin cevabıdır : 

Amasya ilinde halen 288 adet sulu, 30 
adet suyu yetersiz ve 262 adet susuz ünite 
mevcut bulunmaktadır. 

inşaatı ikmal edilerek işletmeye açılan iç
me suyu tesislerinin köylere devir ve teslimin
den sonra, yeterince bakım ve onarımı yapıla
mamakta ve işletmeleri de tekniğin gerekleri
ne uygun olarak yürütülemediğinden bilhassa 
terfii ve grub köy tesislerinde bu yüzden arı
zalar meydana gelmektedir. 

Bu arızaların giderilmesi Bakanlığımız gö
revlerinden olmamakla beraber köylülerin mü
racaatları halinde, YISE Bölge ve il Teşkilâ-
tımızca imkân nispetinde giderilmeye çalışıl
maktadır. 

Ayrıca, köylü imkânlariyle onarımı müm
kün olmayan tesislerin her yıl ilâve üniteler 
şeklinde programa alınmaları suretiyle ona
rımları sağlanmaktadır. 

Bu maksatla 1971 yılında Amasya ilinden 
19 ünite ele alınarak içmesuyu tesisleri çalışır 
hale getirilmiştir. 

1971 yılı içcesuyu inşaat programında, il
deki 30 üniteden, 7'sinin yıl içerisinde in-
şatmın bitirilmesi öngörülmüş iken, 13 ünite 
ikmal edilerek halkın hizmetine sunlumuştur. 
Ayrıca 23 ünitenin istikşaf ve projesi yılı 
içerisinde hazırlanmıştır. Bu inşaatlar için he
saplanan halk katkısı 500 000 Tl. olup, Ba
kanlık tahsisatı ise 597 000 Tl. dır. 

7'si devam eden işler meyanında olmak üze
re, 23 köy 1972 yılı yapım programına alın
mış olup, buna dair müfredatlı cetvel Ek : 
I'de, köylerin içmesuyu durumunu gösterir en
vanter cetveli de Ek : Il'de sunulmuştur. 

Ek : 1 
AMASYA'YA BAĞLI KÖYLERİN İÇMESUYU SON IDURUMUNU GÖSTERİR ENVANTER 

LİSTESİ 

Sıra 
No. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

14 

15 

16 

İlçesi 

Merkez 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 

»' 

» 

Köy adı 

Boğazköyü 
Ilgazı 
Karsan 
Karaali 
Eskikızılva 
iSevincer 
Kayabaşı 
Kuzgeçe 
Boğantepe 
M. Kışlacığı 
(S. Cevizler 
Musaköy 
Karasenir 

ilyas 

Ortaköy 

Tuzluçal 

1966 
1963 
1964 
1906 
1970 
1970 
1906 
1969 
1964 
1965 
1968 
1970 
1967 

1961 

1966 

1969 

Açıklaması 

Yılında içmesuyu inşaatı ikmal 'oldu. 
» » » » 
» » » » 
» » » » 
» »' » » 
» » » » 
» » » » 
» » » » 
» » » » 
» » » » 
» » » » 
» » » » 

kılında içmesuyu inşaatı bitti. 
ten ilâve tesis yapıldı. 
Yılında içmesuyu inşaatı (bitti, 
ten ilâve tesis yapıldı. 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1971 yılında limit-

1971 yılında limit-

Yılında içmesuyu inşaatı bitti kaptaj arızalı köy 
lü yapmıyor. 
Yılında köylü taahhütlerini yerine getirmedikle 
riiuden programdan çıktı. 
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ilçesi 

(Kimüşjhacıköy 

Suluova 

Köy adı 

AğıBnü 1970 -1971 

Sazköy 

Köyceğiz 
Yağx;ıaptal 
Mahmatlar 
K. Kızılca 
Y. Ovacık 
Hamamözü 
Korkut 
Pusacık 
Çitlibağlıca 
Köseler 
Sarayözü 
Konuktepe 
îmirler 
Çetmi 
Arpaderesi 
Kölköy 

Omarca 
A. Ovacık 

Kızık 

D. Obruğu 

Beden 

Yemişen 

Çayköy 
iSaraycık 
Tepeköy 
Koltuk 
Balıklı 
Çal 
Alan 

Dereköy 
Aktarla 
Eğröfeük 
Ayrancı Gr. 
Taşlryurt 
H. Bayram 

1971 

1970 
1971 
1970 

1971 
1967 
1966 

1969 
1964 
1971 
1965 
1971 
1964 
1964 
1965 

1970 
1970 

1970-1971 

1970 

1970 

1967 

1970 
1970 
1970 
1971 
1970 
1971 
1971 
im 
1963 
1969 
1971 

Açıklaması 

Yılı !bölg"e inşaat programında olup, taahhütlerini 
yerine getirmediklerinden programdan çıktı. 
Yılında inşaat programında olup, taahhütlerini 
yerine getirmediklerinden inşaatı yapılmadı. 
Yılında projesi yapıldı. 

» » » 
» » » 

Mevcut menbası yok jeolojik etüdü yapılacak. 
Yılında içmesuyu inşaatı bitti. 

Yılında onarımı yapıldı. 
Yılında içmesuyu inşaatı programdan çıktı. 
Yılında içmesuyu inşaatı programdan çıktı. Köy
lü taahhüdünü yerine getirmediler. 
Yılında içmesuyu inş. prog. çıktı taahhüdü yerine 
getirmediler. 
Yılında içmesuyu programdan çıktı. Köylü taah
hüdünü yerine getirmedi. 
Yılında içmeisuyu programdan çıktı. Köylü taah
hüdünü yerine getirmediği. 
Yılında içmesuyu inşaatı bitti sulan kifayetsiz 
başka gelecek sulan yoktur. 
Yılında projesi yapıldı. 

» 
Yılında içmesuyu inşaatı ikmal edildi. 

» » » » » 
•» » » » » 

» » » » » 
1970 Projesi yapıldı. 

— Suluova Belediyesine bağlandı. 
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Sıra 
No. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

28 
29 
30 
31 

İlçesi 

Merzifon 

» 

» 

Köy adı Açıklaması 

1 Köyüncek 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Alıcık 
Koç 
Di^hacı 
Elmayolu 
Pekmezci 
Büyükçay 
Ortaova 
Oymak 
Balg'öze 

Oymağaç 
Karatepe 
Kreymir 
Aksungur 
Bahçekent 
Çaybaşı 
Yefilören 
Yolüstü 
S. Buğday 
Karacakaya 
Demirpınar 
K. Mağara 
G-ümüştepe 
Yalnız 
Uzunyazı 
Kızıleğrek 
Bahçecik 
Çamlıca 

Akpınar 
Çayır 
Yenice 
Sazlıca 

Beşektepe 
Ilısu 
Delihasan 
Abacı 
Çulpara 
Asar 
Gaf arlı 
Harmancık 

Kertme 

1966 
1969 
1968 
1966 
1969 
1969 
1969 
1970 
1960 
1970 
1967 
1965 
1968 
1960 
1968 
1960 
1970 
1969 
1971 
1971 
1971 
1971 
1971 

1960 

Yılında içmesuyu inşaatı ikmal edildi. 
1971 de limitten ilâve tesis yapıldı. 

1970 
1970 
1971 
1965 
1969 
1969 
1970 
1970 
1964 
1964 
1970 

1968.1971 

1969 

» » 
» » 
» » 

Yılında inşaatı ikmal edildi. 
» » 
» » 
» » 

» 

Yılında inşaatı devam ediyor. 
» » » » 

Köy başka yere iskân edilecek 
İhtiyacı yok. 

» •» 

Yılında inşaatı bitmiş olup, 1970 yılında programa 
tekrar alınmışsa da köylü taahhüdünü yerine getir
mediğinden programdan çıkarıldı. 
Yılında projesi yaplıdı. 

Yılında içmesuyu inşaatı ikmal edildi. 

» » » » » 
Yıllarında programa alınmış ise de köylü su iste
miyor. 
Yılında koptaj ve isalesi yapılmış, olup, menha ih
tilâfı dolayısıyle su köye akıtılamamıştır. 
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Sıra 
No. 

10 

11 

12 

İlçesi 

Köyüncek 

» 

» 

Köy adı 

Tuzsuz 

Yeniköy 

Şarklı 

Açıklaması 

13 

14 

15 

16 

17 

Tencirli 

A. 'Pmar 

Gediksaray 

Kutu 

Bulduklu 

— Mevcut menfca 3 İt/sn olmasına rağmen kot duru
mu müsait olmadığı ve köyden aşağıdadır. Baş
ka da menlba* yoktur. 

1971 Yılı programına alınmış olup, köylü taahhüdünü 
yerine getirmediğinden programdan çıkarılmış
tır. 

— Köy 3 ünite olup, 1 'ünitesi 1971 yılında limitten 
yapılmış ve 2 ünitenin de menba ihtilâfı olduğun
dan içmesuyu getirilememiştir. 

1970 -1971 Yıllarında içmesuyu inşaat programına alınmış ise 
de menlba ihtilâfı olduğundan içmesuyu getirile
memiştir. Yılında programa alınmış ise de köylü 
taaihihüdünü yerine getirmediğinden programdan 
çıkarılmıştır. 

1970 Yılında programa alınmış ise de köylü taahhüdü
nü yerine getirmediğinden programdan çıkarıl
mıştır. 

1971 Programında olup, inşaat kısmen yapılmış ve köy
lü taahhütlerini yerine getirmemekte İsrar ettiğin
den inşaat yarıda durmuştur. 

— Köye isale edilecek menba 'bulunmadığından çök
me tulumlbalarla idare edilmektedir. 

— 1967 yılında projesi yapılmış susuzdur. 

2 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Taşova 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Çakırsu 
Türkmendamı 
Yerkozhı 
Kırkharman 
Yayladibi 
Arpaderesi 
Karsavul 
Elmakm 
Kumluca 
Destek 

1065 Yılında içmesuyu inşaatı ikmal edildi. 
1970 
1967 
1960 
1964 
19<67 
1969 
1966 
1961 » » » » 
1967 » » » » 

1969 yılında limitten ilâve tesis yapıldı. 
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Köy adı Açıklaması 

Alçakbel 

Gemi'bükü 

Dereköy 

1964 

1966 

1966 

Durucasu 
Mülfoükü 

Yolaiçan 
Dörtyol 
Şahinler 
Tatlıpmar 
Kavaloğlu 
Altınlı 
Sepetli 

1971 
1971 

— 
— 

1970 
1970 
1971 
1970 

— 

Yılında 3 ünitösi yapıldı. Geri kalan üniteleri ya
pılacaktır. 
Yılında içmesu inşaatı ikmal edildi. 1966 âfetin
den dolayı onarım yapıldı. 
Yılında içmesu inşaatı ikmal edildi. 1968 âfetin
den dolayı onarım yapıldı. 
Kaptaj, inşaatı bitti. 
Köylü taahhütlerini yerine getirmediklerinden 
proıg. çıktı. 
Menbaı ihtilaflı. 

» » 
1970 yılında 'Tokat, Karaağaç, Gr. inşaatı yapıldı. 
Yılında proje yapıldı. 

» » » 
» » » 

Kaynak olmadığından jeolojik etüde geçildi, suya 
ihtiyacı yok. 
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Uygulayıcı ünite : Köy iemcsuyu inşaat programı 

İlçenin adı Köyün veya grubun 
adı 

< 

Devam eden işler 
Merzifon Derinpınar 

» Gümüştepe 
» Karaca/kaya 
»' Karam ağ.-3i-a 
» Yalnız 

Suluova Dereci 
Taşova Durucasu 

Devam eden işler toplamı 
Yeni işler 

Merkez Bayat 
» Yaylıcık 

G. H. Köy Balıklı 
» Çal 
» Güren özü 
» Karaali 

Keşif 
bedeli 

39 
42 

110 
53 
26 
65 

107 

442 

Toplanı 
halk YD. 
(000) TL. 

Nak. İs. 

167 

W-

8 

Ödenek dur 
Bakanlık 
Mot. 

Nakit Boru v.s. Toplam 

143 

10 

102 

11 

14 
27 
31 
15 
5 
21 
54 

Em. 
» 
» 
»' 
» 
» 
» 

10 
14 
37 
17 
11 
42 
4 

10 
4 
27 
15 
9 
14 
23 

6 
— 
21 
10 
4 
— 
30 

71 

1 
1 
2 
3 
1 
1 

68 
56 
97 
116 
118 
121 

27 
- 7 

31 
37 
29 
28 

Em. 
» 
»' 
» 
» 
»! 

— 
— 
— 
— • • 

— • 

.—. 

20 
14 
21 
28 
36 
25 

21 
35 
45 
51 
53 
68 

12 13 

1 
4 
48 
25 
13 
14 
53 

173 

41 
49 
66 
79 
89 
93 



Uygulayıcı ünite : 

o 

a 
s-. 

m 

İlçenin adı 

7 G. İT. K. 
8 » 
9 » 

10 Mıerzifon 
11 Taşova 
12 » 
13 » 

Köyün veya grubun 
adı 

3 

Kızılca 
Kızıloğlıı 
Kumlan 
Akpınar 
Altınlı 
Çalkaya 
Tatlıpınar 

V-J 

Bölge 
Vilâyeft 

•Q enel toplanı 

Köy içmesuyu inşaat programı 

Toplam 
halk YD. 
(000) TL. 

Ödenek dur 

o •—; 

Keşif 
bedeli Nak. 

5 6 

İs 
r ^ 

9 

Bakanlık 
Mot. 

Nakit Boru v.s. Toplam 

10 11 12 13 

Yeni işler toplanın 16 1 356 

23 1 798 

393 

560 — 

— 

143 

291 

393 

552 

623 

— 

— 

84 

1 01 

Not : 
1. Devam, eden işlerde keşif bedeli ihale bedelidir. İeıııesuları D. Başkanı! 
2. (v) harfi ile gösterilen işlerin sarfiyatı vilâyetçe 

yapılacaktır. 

Genel Müdür 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

214 
103 
132 
110 
95 
34 
92 

5 
2 
—. 
— 
— 
— 

1 

47 
43 
28 
35 
33 
5 
43 

Em. 
» • 

» 
» 
»1 

»' 
>i 

— 
— 
— 
— 
—. 
— 
-—. 

29 
20 
35 
20 
20 
9 
14 

20 
38 
69 
55 
42 
20 
35 

— • 

— 
—• 
— • 

— • 

—• 
— 

4 
5 
10 
7 
6 
2 
4 
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2. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, haş
haş ekiminin ve afyon üretiminin yasaklanması
na dair soru önergesi ve Başbakan Nihat Erim'-
in yazılı cevabı (7/757) 

Millet Meclisi iSaym Başkanlığına 
Haşhaş ekiminin ve Afyon üretiminin ya

saklanması ile ilgili aşağıdaki sorularımın Sa
yın Başbakan Nihat Erim tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılmasına delâletlerini saygılarım
la rica ederim. 

Manisa Milletvekili 
Mustafa Ok 

1. 3491 ve 7368 sayılı kanunlarla 812 sayılı 
Kanuna ek sözleşmede ülkemizde haşhaş eki
minin ve afyon üretiminin toptan ve temelli ya
saklanmasını amir hükümler mevcut mudur? 

Mevcut değilse, 312 sayılı Kanuna ek sözleş
medeki taahhütlerimizi aşan bir gayret içine gi
rilmesinin sebepleri nelerdir? 

2. 30 Mart 1961 tarihinde imzalanan «Uyuş
turucu maddelere dair 1961 'Tek. Sözleşmesi' ne 
katılan Türkiye'dışındaki diğer ülkeler de tbp-
yekûn yasaklamaya gitmişler midir? 

3. «Uyuşturucu maddelere dair 1961 Tek 
sözleşmesi' ne ek olarak yayınlanan dört liste
deki 95 uyuşturucu maddenin kaç tanesi afyon
dan üretilmektedir. Genel uyuşturucu maddeler 
içinde afyonun yeri nedir? 

4. Halen dünyada haşhaş eken ve afyon 
üreten ülkeler hangileridir ve ürettikleri mik
tar ne (kadardır? 

5. «Uyuşturucu maddelere dair 1961 Tek 
sözleşmesi» ile ilgili olarak çıkarılan kanunla
ra dayanarak şimdiye kadar kaç ilde haşhaş 
ekimi ve afyon üretimi yasaklanmasına gidil
miştir. 'Bu iller hangileridir? 

Aynı sözleşme ve kanuna dayanarak yapılan 
yasaklamalardan zarar gören iller halkından 
neden sadece yedi ilimiz tazminattan yararlan
maktadır. Mağdur olan diğer iller halkı için, 
adaleti sağlamak bakımından, ne gibi tedbirler 
alınması düşünülmektedir? 

6. 30 Haziran 1971 gün 7/2654 sayılı Hü
kümet kararı ile yapılan yasaklamadan kaç üre
tici aile zarar görecek ve üreticilerin toplam, 
olarak uğrayacağı zarar ile döviz kaybımızın 
miktarı ne olacaktır? 

Buna karşılık verilmesi düşünülen tazminat 
miktarı nedir? Ve kaç yılda ödenecektir. Ayrıca 
Türkiye'nin uğrayacağı döviz kaybı karşılana
cak mıdır? 

7. Haşmaş ekiminin ve afyon üretiminin 
yasaklanmasından doğan kaybı tazminattan 
sonraki yıllar için de karşılamak üzere ne gibi 
ekonomik tedbirlerin alınması düşünülmekte
dir? 

8. Bu yıl veya sonraki yıllarda Amerikan 
dış yardımının kesilmesi tazminatı etkileyecek 
midir? 

9. Amerika ile yapılan anlaşmaya göre 
haşhaş ekimi ve afyon üretimi kaç yıl için ya
saklanmış olmaktadır. Bu anlaşma Türkiye'de 
haşjhaş ekimini ve afyon üretimini süresiz ola
rak yasaklamakta mıdır? 

10. Türkiye ilâç sanayii için gerekli afyon 
ürünlerinin tedariki konusunda ne düşünülmek
tedir? 

11. Tazminat miktarı Amerika ile Türkiye 
arasında henüz kesin bir anlaşmaya bağlanma
dan toptan yasaklamaya gidilmesinin sebebi ne
dir? 

12. Türkiye'de haşhaş ekimi ve afyon üre
timinin toptan yasaklanması için Amerika Bir
leşik Devletlerinin daha önce ISuat Hayri Ür
güplü ve Süleyman Demirel hükümetleri ile te
masları ve bu konuda teklifleri olmuş mudur, 
bu teklifler nasıl karşılanmıştır? 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Başkanlıği 
(Sayı : 77-78/1906 

6 . 3 . 1972 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 24 . 11 . 1971 tarih ve 7/757-4669/ 

35822 sayılı yazınız. 
Manisa Milletvekili IMustafa Ok'un, haşhaş 

ekiminin ve afyon üretiminin yasaklanmasına 
ilişkin 8 . 11 . 1971 tarihli yazılı soru önerge
sinin cevabı iki nüsha olarak eklice sunulmuş
tur. 

Saygıyle arz ederim. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

Başbakan 
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Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, haşhaş eki
minin ve afyon üretiminin yasaklanmasına iliş
kin 8 . 11 . 1971 talihli yazılı soru önergesinin 

cevabıdır. 

1. 812 sayılı Kanunla onaylanması uygun 
bulunan Uyuşturucu maddelere dair 1961 Tek 
Sözleşmesinin 22 nci maddesi aynen şöyledir : 

«Bir tarafın memleketinde veya bir ülkesin
deki durum, işbu tarafın kanaatince, halk sağ
lığının korunması ve uyuşturucu maddelerin ka
çakçılık sahasına intikalinin önlenmesi için en 
uygun tedbir olarak afyon haşhaşı, koka ağacı 
ve kenevir bitkisi ekiminin yasaklanmasını ge
rektiriyorsa, ilgili Taraf bu maddenin ekimini 
yasaklayacaktır.» 

2. Yukarıki maddede işaret edilen milletler
arası taahhüdü dürüstlükle yerine getirmekte 
Türkiye kendisine eş arama durumunda değil
dir. 

3. Sayısı 95 i bulan uyuşturucu maddeler
den ilişik «1» sayılı listedeki 31 adedi afyondan 
üretilmektedir. Bu duruma göre de uyuşturucu 
madde üretiminde afyonun yeri başta gelmek
tedir. 

4. Uluslararası Uyuşturucu Maddeler Kon
trol Organının 1969 yılma ait istatistiklerine 
göre : 

Hindistan 
SSCB 
Türkiye 
İran 
Pakistan 
Yugoslavya 
Japonya 

Ham afyon üretmişlerdir. 1970 istatistikleri 
henüz yayınlanmamıştır. 

5. Uyuşturucu maddelere dair 1961 Tek 
'Sözleşmesine katılmamızın uygun bulunduğu 
hakkında Kanun 1966 yılında kabul edilmiştir. 
Ancak memleketimizde haşhaş ekim tahditleıi 
daha önceki yıllarda da zaman zaman yapılmış 
bulunmaktadır. Buna ait «2» sayılı liste ilişik
tir. 

Evvelki yasaklamalarda çiftçiye başka ürün
lerin ekilmesi tavsiye edilmiştir. Diğer ürünle
rin ekilmesini teşvik gayesiyle de Amerika Bir
leşik Devletleri ile 3 milyon dolarlık bir anlaş-

868 248 
216 743 
116 977 
7 778 
7 760 
1 053 
109 

Kg. 
Kg. 
Kg. 
Kg. 
Kg. 
Kg. 
Kg. 

ma imzalanmıştır. Haşhaş ekiminin ve afyon 
üretiminin tamamen yasaklanmış olması nede
niyle son 7 il için tazminat verilmesi öngörül
müştür. 

Bu Hükümet kendi sorumluluk dönemine 
rastlayan yedi il için bunu düşünmüş ve sağla
mıştır. Kendisinden önceki hükümetlerin karar 
ve icraatının sorumluluğu altında değildir. 

Her çeşit ürünü yetiştiren çiftçilerimizin şu 
veya bu sebepten uğradıkları ve uğrayacakları 
ürün eksikliklerine karşı genel olarak imkânlar 
içinde tedbirler düşünmek ve almak hükümet
lerin görevidir. Parlamentoya sunulmak üzere 
olan Toprak ve Tarım Reform tasarısında bu ci
het de gözönünde tutulmuştur. 

6. Haşhaştan afyon da dahil olmak üzere 
sağlanan meşru kazanç şu suretle hesaplanmış
tır. 

Afyon tekeline sahibolan Toprak Mahsulleri 
Ofisinden başka yere afyon satmak yasaktır. 
1971 yılında bu Ofise satılan afyon miktarı 150 
ton kadardır. Tarım uzmanları bölgede bir kilo 
afyona, bu miktarı veren haşhaşın yağı, sapı, 
küspesi ve kapsülü gibi yan gelirleri de hesap
lanarak kilo başına 525 TL. ödenmesini uygun 
görmüşlerdir. 

Haşhaşın yerine ikame edilecek ürünler ve 
gelirler çiftçiye aynı düzeyde veya daha yuka
rı bir düzeyde gelir sağlayıncaya kadar tazmi
nat ödenmesine devam olunacaktır. 

Türkiye'nin meşru döviz kaybına uğrama
ması bu yıl ve gelecek birkaç yıl için şimdiden 
garanti altına alınmıştır. Daha uzun vadeli dö
viz gelirleri için yapılacak yatırımların plan ve 
proj eleri de hazırlanmaktadır. 

7. Uzun süreli tedbirler ve yatırımlar he
nüz ilk plan safhasındadır. Kesin plan ve proje
ler ilerde belli olacaktır. 

8. Haşhaş konusunda Amerikan dış yardı
mının kesilmesi bahis konusu değildir. 

9. Haşhaş ekiminin yasaklanması için Ame
rika ile karşılıklı taahhüde girilmiş değildir. 30 
Haziran 1971 tarihli kararname yalnız 812 sa
yılı Kanunla onaylanan 1961 tarihli Tek Söz
leşmesini gözönünde tutmuştur. 

10. ilâç sanayii için yurt dışından tedarik 
edilen diğer hammaddeler nasıl temin olunu
yorsa bu da öyle yapılacaktır. 
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11. Yasaklama 812 sayılı Kanunun onay
ladığı Milletlerarası çok taraflı 1961 Tek Söz
leşmesine göre yapılmıştır. 

12. Daha önceki hükümetler devrinde 1939' 
dan 1971'e kadar bir ara 42 ile yükselen eki
min 4 ile indirilmiş olması sorunuzun cevabını 
teşkil eder. 

Prof. Dr. Nihat Erim 
Başbakan 

(1) «ayılı liste 

1 No. lu cetvel : 
Benzyl morphine (benzyl-3 morphine) 

Opium allkoloidi 
Concentre de paiUe de Pavot 

Deomorphine (dihydro desoxymorphine) 
Dihydromorphine 
Heroine (diacetyl morphine) 
Hydrocodone (dihydro codeinone) 
Hydromorphinol (hyıdroxy-14 dihydromorp

hine) 
Methyldesorphine (metlyl-6 delto, 6-desoxy 
morphine) 

Methyl dihydro morphine (m"thyl-6 dihydro 
morphine) 

Morphine (morfin) 

Morphine Methobramiıde ve diğer pentava-
lan azotlu morfin deriveleri 

N- Oxymorphine 
Myrophine (myristyl benzyl morphine) 
Nico morphine (dinieotinyl-3,6 morphine) 
NormotpMne (demethyl morphine) 
Opium (afyon) 
Oxycodone (hydroxy-14 dihydrocodene) 
2 No. lu cetvel : 
Acetyldihydrocodeine. 
Codeine (3-methyl morphine) 
Dihydrocodeine 
Ethyl morphine (3-ethyl morphine) 
Nercodeine (N-demethyl codeine) 
Pholcodine (morpholinyl ethyl morphine) 

ve hepsinin tuzları 
3 No. lu cetvel : 
Acetyl ıdihydrocodeine 
Codeine 
Dihydrocodeine 
Ethyl morphine 
Norcodeine 
Pholcodine 
4 No. lu cetvel : 
Desomorphine (dihydrod6soxy merphine) 
Heraine (diacetyl morphine) 
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Yıllar 

1968 

1969 

11 sayısı 

18 

11 

1970 

1971 

1972 

1973 

9 

7 

4 

(2) SAYILI CETVEL 

Müsaade «dilen iller 

1933 — 1939 
1940 — 1944 
1945 — 1947 
1948 — 1950 
1951 — 1954 

1955 
1956 — 1958 
1959 — 1960 
1961 
1962 — 1964 

1965 
1966 
1967 

17 
29 
35 
38 
39 
40 
41 
42 
35 
25 
16 
19 
21 (Adıyaman, Ankara, Balıkesir, 

Bolu, Elâzığ, Eskişehir, Manisa, 
Bilecik, Tokat, Amasya, Çorum, 
Uşak, Denizli, Konya, Afyon, 
Burdur, İsparta, Kütahya) 
(Bilecik, Tokat, Amasya, Çorum, 
Uşak, Denizli, Konya, Afyon, 
Burdur, İsparta, Kütahya) 

(Amasya, Çorum, Uşak, Denizi, 
Konya, Afyon, Burdur, İsparta, 
Kütahya) 
(Uşak, Denizli, Konya, Afyon, 
Burdur, İsparta, Kütahya) 
(Afyon, Burdur, İsparta, Kütah
ya) 

Yasaklanan tiler 

(Malatya, Nevşehir, Yozat) 

(Adıyaman, Ankara, Balıkesir, 
Bolu, Elazığ, Eskişehir, Mani
sa) 

(Bilecik, Tokat) 

(Amasya, Çorum) 

(Uşak, Denizli, Konya) 
(Afyon, Burdur, İsparta, Kü

tahya) 
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3. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, ula
şımın deniz ve demiryollarına kaydırılması için 
ne gibi tedbirler alındığına dair soru önergesi ve 
Ulaştırma Bakanı Rıfkı Danışman ile Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı Nezih Devres'in yazılı 
cevapları (7/817) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Sayın Ulaş

tırma ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakanları 
tarafından cevaplandırılmasını arz ve teklif 
ederim, 

Saygılarımla. 
İçel Milletvekili 

Celâl Kargılı 

Yanlış bir ulaştırma ve enerji politikası yü
zünden, Türkiye büyük döviz israfına uğramak
tadır. Demiryollarına milyarlar yatırılmıştır, 
ama karayolu ulaşımı hiçbir koordinasyona da 
yanmadan anarşik biçimde geliştirildiğinden, 
milyarlar değerindeki demiryolları atıl kalmış
tır. Pek az dövize ihtiyaç gösteren demiryolları 
perişanlığa terk edilirken, son istatistikler Tür
kiye'de 150 bin civarında otomobil bulunduğu
nu göstermektedir. Karayolu taşımacılığı aşırı 
biçimde geliştirildiği için, mühendislerce ya
pılan bir hesaba göre, otomotiv sanayii ve mev
cut otopark, teçhizat, yedek parça, lâstik, akar
yakıt v. b. olarak, toplam ithalâtımızın yüzde 
28'ine yakın bir kısmı, karayolu taşıtlarının it
hal ihtiyaçlarına harcanmaktadır. Bir resmî is
tatistiğe göre, belediye sınırları dışında günde 
otobüsle taşman yolcu sayısı 145 bin, otomobille 
taşman yolcu sayısı 183 bindir. Otomabil, ülke
mizde otobüs ve trenin yerini almıştır. Fabri
kalara yatırılacak döviz lüks otomobillere akı
tılmıştır. Fakir bir ülke için bu, akıl almayacak 
bir lükstür. Oto imal ve ithalini kısıtlamak, ta
şımayı deniz ve demiryoluna kaydırmak zorun
ludur. 

Bu konuda ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? 
Alınmış veya alınması düşünülen belirli tedbir
ler' var mıdır? 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 22 .1.1972 

Özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 18-1 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Millet Meclisi Genel Sekreterlik Ka

nunlar Müdürlüğü 3 . 1 . 1972 tarih ve 7/817 -
4968/37732 sayılı yazı. 

Ulaşımın deniz ve demiryollarına kaldırıl
ması için ne gibi tedbirler alındığına dair içel 
Milletvekili Celâl Kargılı tarafından verilen ya
zılı soru önergesi cevabıdır : 

Karayollarındaki gelişmenin, denizyolu ile 
yapılan yurt içi yolcu ve hafif parça taşımala
rını etkilediği ve özellikle kamu kuruluşları ta
şımalarında bariz bir düşüşe sebebolduğu bir 
vakıadır. Ancak, memleketimizde, büyük ha-
cımdaki kömür, maden cevheri, akaryakıt, güb
re, tuz, hububat ve benzeri maddelerin uzak me
safelere denizyolu ile taşımalarında artışın de
vam edeceği ve gelişen sanayi dallarının ham 
ve mamul mallarının etkisi ile iç taşımaların 
daha da artacağı şüphesizdir. Bunda, gemi ka
pasitelerinin büyüklüğü ile ucuz nakliye imkân
larının önemli payı olduğu muhakkaktır. 

Yük taşımalarındaki bu artışa rağmen, yurt 
içi yolcu taşımalarının, bir taraftan âmme hiz
meti karakteri taşıması ve diğer taraftan da ka
rayollarının geliştirilmesi dolayısıyle inkişaf 
edemediği, bilhassa gerileme gösterdiği ve bun
da da en büyük etken olarak, âmme hizmeti ya
pılan hatlarda zarar edilmesi karayolu yolculuk 
süresinin kısa, nakliye ücretinin ucuz, yolcu ve 
yükün de kapıdan kapıya taşınmasının mümkün 
olmasının rol oynadığı anlaşılmaktadır. 

Bununla beraber, tarihin, turistik değeri ve 
tabiî güzellikleri bulunan limanlarımıza müte
veccih ve günden güne artmakta olan turist 
akımının elde mevcut gemi imkânları içinde kar
şılanmasına çalışılmaktadır. 

Tamamiyle bir âmme hizmeti olan şehir ve 
körfez hatları taşımalarında, artan şehir ve ka
saba nüfusuna paralel olarak yolcu sayısının 
fazlalaşacağı ve bu artışı da karşılamak üzere 
elde yeterli adet ve tonajda gemi bulundurul
ması lâzımgeleceği tabiîdir. 

Bu nedenlerle, 

1. Mevcut şehir, körfez ve göl hattı yolcu 
gemileriyle araba vapurlarına ilâveten, istan
bul ve Çanakkale boğazlarının karşılıklı iki ya
kası arasında çalıştırılmak üzere, 1971 yılında 
4 adet araba vapuru ve Van Gölünde çalıştırıl
mak üzere de bir adet tren ferisi inşaatı tamam
lanarak servise konulmuştur. 
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2. iç hatlarda çalışan filoyu takviye amacı 
ile, 1968 yılından bugüne kadar kamu ve özel 
sektör tersanelerinde inşa edilmiş bulunan 
300 - 2 700 detweyt ton arasında değişen top
lam 74 000 detweyt ton tutarında 48 adet, çe
şitli yük gemisi hizmete girmiştir. 

Karayolu taşımalarının iç hatlardaki yolcu 
ve ufak parça nakliyatına menfi yönde etkisine 
rağmen, şehir, boğaz ve göl hatlarında yolcu i\e 
vasıta ve iç hatlarda da, büyük hacımda oldu
ğuna, daha önce değinilen maddeler taşımaların
da beklenen artışa paralel olarak da, 

a) Her biri 2 000 kişilik üç adet şehir hattı 
gemisinin, 

b) Biri istanbul - Bandırma ve diğeri de 
Çanakkale - Gökçeada - Bozcaada arasında ça
lıştırılacak iki adet yolcu - yük araba gemisinin, 

c) Van Gölü için bir adet tren ferisinin, 
d) iç hatlarda taşıma yapmak üzere hiz

mete girdiklerine yukarda işaret edilenlere ben
zer tip ve tonajda gemilerin, halen tersaneleri
mizde inşalarına devam olunmaktadır. 

Diğer taraftan, Denizcilik Bankası T. A. Or
taklığının 5842 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi 
gereğince, iç hatlarda (Kabotaj) posta seferleri 
yapmakla görevli ve 7 nci maddesi gereğince de 
şehir ve körfez hattı hizmetlerini yürütmekle 
yükümlü bulunmaktadır. 

Bu nedenle Denizcilik Bankasının 1970 yı
lında Denizyolları işletmesi gemileriyle iç hat
larda 1 milyon 366 240 adet yolcu, 119 107 ton 
yük, Çanakkale Boğazının iki yakası arasında 
128 652 adet vasıta, şehir hatları işletmesi gemi
leriyle 110 milyon yolcu, 4,6 milyon vasıta ve 
körfez hattı gemileriyle de 8,8 milyon yolcu ta
şımız bulunmaktadır. 

Geliştirilmesi, gemi inşa sanayii ile birlikte 
büyük yatırımlara ihtiyaç gösteren ve memle
ket imkânları ölçüsünde takviyesine çaba 
sarf edilen deniz ticaret filomuzun kalkın
ma planı yıllık programlarında öngörülen 
ve görülecek olan taşıma taleplerini, yurdumuz 
menfaatlerine en uygun bir biçimde karşılanma
sına çalışılmaktadır. 

İkinci Cihan Harbini müteakip ve bilhassa 
1948 yılından itibaren karayolu altyapısının 
hızla geliştirilmiş olduğu malumlarıdır. 

Karayollarının yüksek standartlı ve kapasi
teli altyapısına paralel olarak demiryolu altya

pısı modern standartlarla yenileme onarım ola
nakları istenilen seviyede sağlanamamıştır. 

Bugün yalnız memleketimizde değil, merkezî 
Avrupa'da da (Avrupa Ulaştırma Bakanları 
Konferansı raporlarından anlaşılacağı üzere) 
karayolları ulaştırma sistemi diğer ulaştırma 
sistemlerine tefevuk eder bir durum arz etmek
te ve yıkıcı rekabete sebebiyet vermektedir. 

Ulaştırma dalları içinde yıkıcı rekabeti ön
leyecek ahenkleşme ve birbirini tamamlayıcı 
tedbirlerin alınmasına zaruret bulunduğu bir 
gerçektir. 

Nitekim, Batı Almanya Weber planı ile ve 
diğer memleketlerde bazı mevzuatla bu ulaştır
ma dalları arasındaki düzenlemeyi sağlamaya 
matuf çalışmalar yapmakta oldukları bilinmek
tedir. Bakanlığımız da bu maksatla karayolla
rındaki düzensizliği giderici ve yıkıcı rekabeti 
önleyici tedbirleri almak maksadıyle mevzuatı 
hazırlamış bulunmaktadır. 

1. Ulaştırmanın koordinasyonu konusunda 
ülkemizle Birleşmiş Milletler ortaklaşa olarak 
ITALCONSUL Mühendis Müşavirlik Firmasına 
bir etüt yaptırmıştır. 

2. Demiryollarının geliştirilmesi, özellikle 
çeken ve çekilen araçların yeterli hale getiril
mesi ve altyapının iyileştirilmesi için kredi sağ
lanmak üzere Dünya Bankası ile görüşmeler ya
pılmaktadır. 

3. Karayolu taşımacılığını düzenleyecek ve 
lisans usulünü getirecek Karayolu Taşıma ka
nunu tasarısı hazırlanmıştır. 

4. Karayolu trafiği için günün koşullarına 
uygun ve yeterli yeni bir Trafik kanunu tasa
rısının son çalışmaları yapılmaktadır. 

5. Karayolu trafiği ve taşımacılığı ile ilgili 
bütün hizmetlerden görevli, sorumlu ve yetkili 
olmak üzere «Karayolu Ulaştırması ve Trafik 
Genel Müdürlüğü» kuruluş kanunu tasarısı ha
zırlanmıştır. 

Genel Müdürlüğün kurulması ile halen İçiş
leri, Bayındırlık, Enerji ve Tabiî Kaynaklar, 
Ulaştırma bakanlıkları ile belediyeler ve Sosyal 
Sigortalar Kurumuna dağılmış olan, kısmen ve 
yetersiz olarak yapılan hizmetlerin bir örgütçe 
ve yeteri gibi yapılması sağlanacaktır. 

Ulaştırma dalları arasında koordinasyonun 
istenilen seviyede sağlanılması için çalışmalar 
yapılmaktadır. Nitekim yılda 1,5 milyar TL. 
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millî gelirin heder olmasına sebebolan kapasite 
üstü ve kapasite altı yolcu ve eşya taşımalarını 
önlemek maksadıyle 4770 sayılı Kanunun 17 nçi 
maddesine istinaden taban tarifeler tespit edil
miş ve yük taşımalarında ağırlık kontrollarına 
hız verilmiştir. 

Demir ve denizyollarının modernizasyon ça
lışmaları mevcudolmakla beraber milyarları aşan 
yatırımlara ihtiyaç bulunduğu ve ulaştırma dal
lan arasındaki dengenin ancak bu modernizas
yonun tahakkuku ile bir seviyede tutulabileceği 
görüşündeyiz. 

Keyfiyeti saygılarımla arz ederim. 
Rıfkı Danışman 

Ulaştırma Bakanı 
T. C. 

Enerji ve Tabiî 15 . 2 . 1972 
Kaynaklar Bakanlığı 

Enformasyon ve Genel 
ilişkiler Müşavirliği 

Sayı 112/1 - 400/3 - 72 
Gen. İlş. Müş/190 - 05955 

Konu : içel Milletvekili Sayın Celâl 
Kargılı'nm yazılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 3 . 1 . 1972 tarih ve 7/817/4968/37732 

sayılı yazınız. 

İçel Milletvekili iSaym Celâl Kargılı'nm 
«Ulaşımın deniz ve demiryollarına kaydırıl
ması için ne gibi tedbirler alındığına» müte
dair yazılı soru önergesi cevabı ekte sunul
muştur. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Nezih Devres 

Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı 

içel Milletvekili Sayın Celâl Kargılı'nm ula
şımın deniz ve demiryollarına kaydırılması için 
ne gibi tedbirler alındığına mütedair yazılı 

soru önergesi cevabıdır 

(Soru : 
Yanlış bir ulaştırma ve enerji politikası 

yüzünden, Türkiye büyük döviz israfına uğ
ramaktadır. Demiryollarına milyarlar yatırıl
mıştır, ama karayolu ulaşımı hiçbir koordi
nasyona dayanmadan anarşik biçimde geliş
tirildiğinden, milyarlar değerindeki demir-
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yolları atıl kalmıştır. Pek az dövize ihtiyaç 
gösteren demiryolları perişanlığa terk edilir
ken, son istatistikler Türkiye'de 150 bin civa
rında otomobil bulunduğunu göstsrmektedir. 
Karayolu taşımacılığı aşırı biçimde geliştiril
diği için, mühendislerce yapılan bir hesaba 
göre, otomotiv sanayii ve mevcut otopark, 
teçhizat, yedek parça, lastik, akaryakıt v. b. 
olarak, toplam ithalâtımızın yüzde 28'ine ya
kın bir kısmı, karayolu taşıtlarının ithal ihti
yaçlarına harcanmaktadır. Bir resmî istatis
tiğe göre, belediye sınırları dışında günde 
otobüsla taşman yolcu sayısı 145 bin, otomo
bille tasman yolcu sayısı 183 bindir. Otomo
bil, ülkemizde otobüs ve trenin yerini almış
tır. Fabrikalara yatırılacak döviz lüks oto
mobillere akıtılmıştır. Fakir bir ülke için bu, 
akıl almayacak bir lükstür. Oto imal ve it
halini kısıtlamak, taşımayı deniz ve demiryo
luna kaydırmak zorunludur. 

Bu konuda ne gibi çalışmalar yapılmakta
dır? Alınmış veya alınması düşünülen belirli 
tedbirler var mıdır? 

Cevap : 
Millet Meclisi Başkanlığına sunduğunuz 

25 . 12 . 1971 tarihli önergenizi» Ulaştırma Ba
kanlığının ve bu meyanda Bakanlığımın ce
vaplandırılmasını talebettiğiniz konular esas 
itibariyle Ulaştırma Bakanlığını ilgilendirmek
te ise de, ulaşımın deniz ve demiryoluna kay
dırılması hususunda Bakanlığım kendi yönün
den her türlü gayreti göstermeye amade bu
lunmaktadır. 

Bilgilerinize saygılarımla sunarım. 
Nezih Devres 

Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı 

4. — İstanbul Milletvekili Tekin Erer'in, 
İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İsletmesi 
Genel Müdürlüğü hizmet tarifelerine dair soru 
önergesi ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Nezih Devres'in yazılı cevabı (7/823) 

28 Aralık 1971 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlişik olarak takdim ettiğim önergemin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla 
rica ederim. 

îatanbul Milletvekili 
Tekin Erer 
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İlişik önerge : 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İstanbul, Elektrik, 'Tramvay ve Tünel İşlet
meleri (1. E. T. T.) Umum Müdürlüğü 1967 yı
lından (beri aynı tarifelerle hizmet ifa etmekte
dir. Bu müddet içinde; 

1. Çeşitli vergiler ihdas edilmiş veya zam 
görmüş; 

2. Hükümet tarafından fiyatları tespit edil
mekte olan akaryakıt, çimento ve demir fiyatla
rına üç dört defa ve külliyetli miktarda zam 
yapılmış; 

3. Hükümet tarafından satılan kömür ve 
(Sümerbank mamulleri fiyatları bir kaç defa ve 
mühim denilecek kadar artırılmış; 

4. İç ve dış piyasa fiyatları % 50 kadar 
artmış; 

5. Devalüasyon dolayısıyle ithal ettiği mal
ların bedelleri gümrükleri ile beraber % 100 
artmış; 

6. İki defa akdettiği Toplu közleşmelerden 
birincisinde yılda 80 - 35, ikincisinde ise yılda 
80 - 85 milyon lira fazla ödemeye mecbur kal
mış; 

7. Personel Kanunu ile memur maaşları art
mış; bulunduğu cihetle, bu idarenin mer'i tari
feler ve mevcut şartlar içinde İstanbul ile be
raber 26 - 27 civar belediyenin elektrik, hava
gazı, otobüs, troleybüs ve tünel işletmelerini 
devam ettirebilmesi imkânı kalmamıştır. 

İdarenin aldığımız bilgiye göre, aylık geli
rin % 80 - *90 kadarı cereyan bedeline, işçi üc
retlerine ve memur maaşlarına sarf edilmekte 
ve geriye kalan mifktarla işletmelerin diğer ihti
yaçları karşılanamadığı için gümrüğe, Sosyal 
Sigortalara, Vergi Dairelerine ve Maliye Ba
kanlığına borçlanarak hizmeti devam ettirebil
mektedir. 

Bu halin uzun zaman devam etmesine im
kân olmadığını izaha lüzum görmüyoruz. 

Yine bize verilen bilgiye göre T. E. K. Ku
rumu tarifeleri 16 . 7 . 1971'de neşredildiği 
halde idarenin zamlı cereyan bedeli 1 . 7 , 1971 
tarihine rica edilerek talebedilmiş ve idare hüs
nüniyetle ve halktan tahsil etmeden Temmuz 
ayına ait 16 Milyon liralık zam farkını ödemiş 
bilahara da yine halktan tahsil etmediği halde 
Ağustos ayma ait bir kısım faturaları ödeyeme
miş ve borçlanmıştır. 
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T. E. K. Kurum tarifeleri, Etibank devrinde 
olduğu gibi neşrinden itibaren 45 gün sonra 
meriyete vazedilmesi ve halktan tahsil edil
dikten sonra idarenin talebedilmesi gerekir 
idi. Böyle yapılmadığına göre iki ayın tutarı 
olan 32-33 milyon liranın idareden talebedil
mesi ve bunun ödenmesi için idarenin 1312 sa
yılı T. E. K. Kanununun 28 nci maddesinin (b) 
fıkrasına göre Elektrik İşletmesine el konula
cağı tehdidi haksız, adaletsiz ve nesafet kaide
leri ile kabili telif olmadığından ilk aylarda 
halktan tahsil edilinceye kadarki zam farkının 
tediyesi hususunda müsamahakâr davranılma-
smm temini gerekmektedir. 

Kaldı ki; İdarenin T. E. K. nezdinde 17,5 
milyon liralık bir depozitosunun mevcudiyeti, 
bu meblâğın peşin tediye edilmiş olduğu mana
sını da taşıdığına göre, T. E. K. nin hem tazyik 
-trnssi hem de cezalı tahakkuk yapması ve te
merrüt faizi talebetmesi hukuken imkân olma
dığı kanaatindeyiz. Depozitonun bu tarzda ça
lıştırılmaması halinde 1. E. T. T. ye iade lâzım 
gelmektedir. Hulâsa olarak; yukarıda izah edi
len sebepler muvacehesinde idare, elinde olma-
J&TL haricî sebepler neticesinde tediyede buluna
madığının kabulü ile bir tarife ayarlaması ya
pılıncaya kadarki ademî tediyelerinden dolayı 
cezai muameleye tevessül edilmemesi ve ademî 
tediyeyi bahane ederek el koymaya gidilmeme
sinin temini lâzımdır. 

Aksi halde, elektrik gelirinin yardımı ile 
ifa ve idame ettirilen otobüs, troleybüs ve hava-
gazının yılda 90 - 100 milyon liralık açığının 
Devlet bütçesinden kapatılması iktiza edeceği 
hususunu dikkat nazarlarınıza arz ederiz. 

Zira; İstanbul Belediyesinin diğer 26 Bele
diye adına açığı kapatmasına 1580 sayılı Kanun 
mani olduğu gibi, 1. E. T. T. nin de zararı ne 
nispette; hangi belediyeden talebedeceğinin 
tespiti de mümkün değildir. Kaldı ki; Belediye 
bütçelerinden bu açığın kapatılmasına da mad
dî imkân yoktur. 

Bu itibarla : 
1. 1. E. T. T. nin ifa etmekte olduğu ve 

İstanbul ile civarı için hayatî önem taşıyan am
me hizmetlerinin devamını sağlamak gayesi ile 
malî durumunun ıslahı için gerekli işlemin çok 
acele olarak yapılması; 
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2. 1960 yılında Bakanlıkça tanzim edilmiş 
bulunan Tarifeler Talimatnamesine göre Tarife 
tekliflerinin tetkik ve süratle kabulü; 

3. Bu gün için Tarife ayarlanmasına im
kân görülemiyor ise; İstanbul için bazı kademe
lerinde % 83'ü bulan T. E. K. zamlarmdan in
dirim yapılmak suretiyle aradaki farkın 
i. E. T. T. ye terkedilerek 'hizmet ifasının sağ
lanması ; 

4. Gümrük ve bazı vergi, resim ve harçlar
dan bu idarenin istisna edilmesi veya indirim
li tarifelere tabi tutulması; 

5. Maliyet ortalaması ile öğrenci, memur 
ve subay tenzilâtlı tarifeleri arasındaiki farkın 
Millî Eğitim ve Millî Savunma bakanlıkları ile 
belediye bütçelerinden ödenmesi veya indirimli 
tarifelerin bir evvelki yıl maliyet ortalamaların
dan az olarak tasdik edilmemesi; 

6. Zaman zaman gümrük ve akreditif ihti
yaçları dolayısiyle zaruret duyulan kredi ihti
yacının Devlet Yatırım Bankasından veya di
ğer Devlet bankalarından temini; 

7. Tarife tasdikleri çeşitli sebeplerle ge
ciktirildiği zamanlar Devlet İktisadî kuruluşla
rı, Gümrük ve Maliye tarafından alacaklarının 
tahsili mevzuunda bu idareye tazyik yapılma
ması, cezasız olarak alacakların tecilinin sağ
lanması ve bilâhara bu alacakların makul ve 
hizmeti aksatmayacak taksitler halinde ödenme
sinin temini; 

8. Halen birikmiş borçlarının da tecil ve 
tarifo ferlerine göre taksitlendirilmesi gerek
tiği kanaatindeyiz. 

Yukarıda açıklanan hususların müstaceliye
ti dolayısiyle en kısa bir zamanda tetkiki ile 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının ne dü
şündüğünün ve ne gibi tedbirlerin alındığının 
(Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı tara
fından yazılı olarak bildirilmesini arz ve rica 
ederiz. 

İstanbul Milletvekili 
Tekin Erer 

T. C. 
Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanlığı 3 Mart 1972 
Enformasyon ve Genel 
İlişkiler Müşavirliği 

Sayı : 112/1-402/2-72 
Gen. İlş. Müş./354 

/ Konu : İstanbul Milletvekili Sayın 
Tekin Erer'in yazılı soru önergesi 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi ; 3 . 1 . 1972 tarih ve 4981/37754/7/823 

sayılı yazınız. 
İstanbul Milletvekili ISayın Tekin Erer'in, 

«İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmesi 
Genel Müdürlüğünün hizmet tarifelerine» dair 
yazılı soru önergesi (cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Nezih Devres 

Enerji ve Tabiîî Kaynaiklar 
Bakanı 

İstanbul Milletvekili Sayın Tekin Erer'in 
İ.E.T.T. İşletmesi Genel Müdürlüğünün hizmet 
tarifelerine mütedair yazılı soru önergesi ceva
bıdır. 

ıSoru : 
İstanbul, Elektrik, Tramvay ve Tünel İşlet

meleri (İ.E.T.T.) Umum Müdürlüğü 1967 yılın
dan. beri aynı tarifelerle hizmet ifa etmektedir. 
ıBu müddet içinde; 

1. Çeşitli vergiler ihdas edilmiş veya zam 
görmüş; 

2. Hükümet tarafından fiyatları tespit edil
mekte olan akaryakıt, çimento ve demir fiyat
larına üç dört defa ve külliyetli miktarda zam 
yapılmış, 

3. Hükümet tarafından satılan kömür ve 
Sümerbank mamulleri fiyatları birkaç defa ve 
mühim denilecek kadar artırılmıştır; 

4. İç ve dış piyasa, fiyatları % 50 kadar art
mış; 
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5. Devalüasyon dolayısıyle ithal ettiği mal
ların bedelleri gümrükleri ile beraber % 100 art
mış; 

6. îki defa akdettiği toplu sözleşmelerden 
birincisinde yılda 30 - 35, ikincisinde ise yılda 
80 - 85 milyon lira fazla ödemeye mecbur kal
mış ; 

7. Personel Kanunu ile memur maaşları 
artmış; bulunduğu cihetle, bu idarenin mer'i 
tarifeler ve mevcut şartlar içinde istanbul ile 
beraber 26 - 27 civar belediyenin elektrik, ha
vagazı, otobüs, troleybüs ve tünel İşletmelerini 
devam ettirebilmesi imkânı kalmamıştır. 

İdareden aldığımız bilgiye göre, aylık geli
rin % 80 - 90 kadarı ceryan bedeline, işçi ücret
lerine ve memur maaşlarına sarfedilmekte ve 
geriye kalan miktarla işletmelerin diğer ihti
yaçları karşılanamadığı için gümrüğe, Sosyal 
Sigortalara, vergi dairelerine, ve Maliye Bakan
lığına borçlanacak hizmeti devam ettirebilmek
tedir. 

Bu 'halin uzun zaman devam etmesine imkân 
olmadığını izaha lüzum görmüyoruz. 

Yine bize verilen bilgiye göre TEK Kurumu 
tarifeleri 16 . 7 . 1971 de neşredildiği halde ida
reden zamlı ceryan bedeli 1 .7 .1971 tarihine 
irca edilerek talep edilmiş ve idare hüsnüniyet
le ve halktan tahsil etmeden Temmuz ayma 
ait 16 milyon liralık zam farkını ödemiş bilâha
re de yine halktan tahsil etmediği halde Ağ-us-
tos ayma aiit bir 'kısım, faturaları ödeyememiş 
ve borçlanmıştır. 

T.E.K. Kurum tarifeleri, Etibank devrinde 
olduğu gibi neşrinden itibaren 45 gün sonra me
riyete vazedilmesi ve halktan tahsil edildikten 
sonra idareden talebedilmesi gerekir idi. Böy
le yapılmadığına göre iki ayın tutarı olan 32 -
33 milyon liranın idareden talebedilmesi ve bu
nun ödenmesi için idarenin 1312 sayılı T.E.K. 
Kanununun 28 nci maddesinin (b) fıkrasına gö
re elektrik işletmesine el konulacağı tehdidi 
'haksız, adaletsiz ve nasaf et kaideleri ile kabili 
telif olmadığından ilk aylarda halktan tah
sil edilinceye kadarki zam farkının tediyesi 
hususunda müsamahakâr davranılmasının temi
ni gerekmektedir. 

Kaldı ki; idarenin T.E.K. nezdinde 17,5 mil
yon liralık bir depozitosunun mevcudiyeti, bu 
meblâğın peşin tediye edilmiş olduğu manası-
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nı da taşıdığına göre, T.E.K.'nin hem tazyik et
mesi hem de cezalı tahakkuk yapması ve temer-
rüf faizi talebetmesine hukukan imkân olma
dığı kanaatindeyiz. Depozitonun bu tarzda ça
lıştırılması halinde Î.E.T.T.'ye iade lâzımgel-
mektedir. Hulâsa olarak; yukarıda izah edilen 
sebepler muvacehesinde idare, elinde olmayan 
haricî sebepler neticesinde tediyede bulunma
dığının kabulü ile bir tarife ayarlaması ya
pılıncaya kadarki ademi tediyelerinden do
layı cezai muameleye tevessül edilmemesi ve 
ademi tediyeyi bahane ederek el koymaya gi
dilmemesinin temini lâzımdır. 

Aksi halde, elektrik gelirinin yardımı ile 
ifa ve idame ettirilen otobüs, troleybüs ve ha-
vagasmm yılda 90 - 100 milyon liralık açığının 
Devlet bütçesinden 'kapatılması iktiza edece
ği hususunu dikkat nazarlarınıza arz ederiz. 

Zira; İstanbul Belediyesinin diğer 26 bele
diye adına açığı kapatmasına 1580 sayılı Ka
nun mani olduğu gibi, İ.E.T.T.'nin de zararı ne 
nispette; hangi belediyeden talebedeceğmin 
tespiti de mümkün değildir. Kaldıki; belediye 
bütçelerinden bu açığın kapatılmasına da mad
dî imkân yoktur. 

Bu itibarla : 
1. İ.E.T.T.'nin ifa etmekte olduğu ve İs

tanbul ile civarı için hayatî önem taşıyan âm
me hizmetlerinin devamını sağlamak gayesi 
ile malî durumunun ıslâhı için gerekli işlemin 
çok acele olarak yapılması; 

2. 1960 yılında Bakanlıkça tanzim edil
miş bulunan Tarifeler Talimatnamesine göre 
tarife tekliflerinin tetkik ve süratle kabulü; 

3. Bugün için tarife ayarlanmasına imkân 
görülemiyor, ise; İstanbul içini bazı kademelerin
de </c 83'ü bulan T.E.K. zamlarından indirim 
yapılmak suretiyle aradaki farkın İ.E.T.T 'ye 
terkedilerek hizmet ifasının sağlanması; 

4. Gümrük ve bazı vergi, resim ve harçlar
dan bu idarenin istisna edilmesi veya indirimli 
tarifelere tabi tutulması; 

5. Maliyet ortalaması ile öğrenci, memur ve 
subay tenzilâtlı tarifeleri arasındaki farkın 
Millî Eğitim ve Millî Savunma bakanlıkları ile 
belediye bütçelerinden ödenmesi veya indirim
li tarifelerin bir evvelki yıl maliyet ortalama
larından az olarak tasdik edilmemesi; 
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6. Zaman zaman gümrük ve akreditif ih
tiyaçları dolayısiyle zaruret duyulan kredi ih
tiyacının Devlet Yatırım Bankasından veya di
ğer Devlet bankalarından temini; 

7. Tarife tasdikleri çeşitli sebeplerle ge
ciktirildiği zamanlar Devlet iktisadî kuruluş
ları, Gümrük ve Maliye tarafından alacaklının 
taihsili mevzuunda bu idareye tazyik yapıl
maması, cezasız olarak alacakların tecilinin 
sağlanması ve bilâhara bu alacakların makûl 
ve 'hizmeti aksatmayacak taksitler halinde öden
mesinin temini; 

8. Halen birikmiş borçlarının da tecil ve 
tarife gelirlerine göre taksitlendirilmesi gerek
tiği kanaatindeyiz. 

Yukarda açıklanan hususların müstaceliyeti 
dolayısiyle en kısa bir zamanda tetkiki ile 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının ne dü
şündüğünün ve ne gibi tedbirlerin alındığının 
Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı tara
fından yazılı olarak bildirilmesini arz ve rica 
ederiz. 

Cevap : 
Bildirilmesi istenilen hususlar hakkında ce

vaplar aşağıdadır : 

A) Otobüs, Troleybüs, Tünel Tarifeleri, Ta
şıt İşletmelerinin tarifeleri 1 . 7 . 1971 günün
den başlayarak değiştirilmiştir. Yeni tarifele
rin hesabında dış ve iç piyasadaki fiyat artış
ları, personel Kanunundan ve toplu sözleşme
lerden ileri gelen ücret lartışları gözönüne 
alınmıştır. Yeni tarifelerle dalha önceki tari
felerin % 63 oranında artırılmış olmasına kar
şılık gelirler giderlerin ancak % 78'ini karşıla
yacak ve bir yıl önce 96 milyon lira olan zararı 
65 milyon liraya düşürecek bir duruma getiril
miştir. 

îlk dört aylık duruma göre taşıt tarifele
rinde yapılan bu önemli artışla gelirler bekle
nen ölçüde artmamıştır. Bunun başlıca nedeni 
yolcu sayısının bir önceki yıla gör'e % 9 ora
nında düşmüş olmasıdır, Zammın gelirleri iste
nen ölçüde artırmayacağı böylece bir defa da
ha anlaşılmış olmaktadır. 

Bu nedenle Î.E.T.T. İşletmesine giderlerini 
azaltmak, hizmetleri ve işletmeyi düzenleme 
yolunda telkinler yapılmaktadır. 

B) Elektrik tarif eleri : 
Türkiye Elektrik Kurumunun ceryan satış 

tarifelerini değiştiren ve 16 . 7 . 1971 günlü Res
mî Gazetede yayınlanan 7/2793 sayılı Bakanlar 
Kurulu Karan ile Î.E.T.T.'nin kendi elektrik 
tarifelerine kilovatsaiat başına 11 kuruş zam 
yapmak yetkisi verilmiş ve idare bu zammı 
1 . 7 . 1971 gününden itibaren uygulamaya baş
lamıştır. 'Bu suretle Î.E.T.T. İşletmesi Elektrik 
tarifelerine % 40 oranında zam yapmış olmak
tadır. Halen bu zamlı tarife ile satış yapılmak
tadır. 

Yine 1 . 6 . 1971 tarihinde Î.E.T.T.'nin abone
lerinde bulunan sayaç kira ücretleri ve diğer 
hizmet tarifeleri de % 70 oranında artmlmış 
bulunmaktadır. 

1 .8 .1071 gününden başlayarak ve Türki
ye Elektrik Kurumunun elektrik santrallarm-
da kullanılan kömürlerin fiyatının artması üze
rine yaptığı kilovatsaat üzerine bir kuruşluk 
yakıt zammını da Î.E.T.T. aynen abonelerine 
yüklemiştir. 

İBöylece 1971 yılının ikinci yansında Î.E.T.T. 
elektrik tarifeleri % 43,5 hizmet ve kira tari
feleri % 70 oranında zam görmüş olmaktadır. 

C) Havagazı tarifeleri : 
iSon defa 7 . 8 . 1970 te havagazı tarifeleri

ne % 30 ve Temmuz 1971 de de kömür fiyatla-
nnın artması karşısında gazhanelerden kömür 
satış ve tevzi müessesesine verilecek kok fi
yatlarına % 50 oranında zam yapılmıştır. 

Görüldüğü gibi Î.E.T.T. İşletmelerinin tari
feleri değiştirilme nedenleri doğdukça ve haklı 
nedenlere dayandıkça sürekli olarak değiştiril
mektedir. 

Elektrik tarifeleri yönetmeliğine göre 
Î.E.T.T.'nin elektrik satış tarifelerinin yeniden 
düzenlenmesi üzerinde çalışılmaktadır. Î.E.T.T. 
İşletmelerinden taşıt ve havagazı işletmeleri sü
rekli olarak zarar etmekte, elektrik işletmesinin 
kârlan hem bu işletmenin yeni yatmmlarını 
hem de diğer iki işletmenin yıllık açıklannı 
ve yeni yatırımlarını karşılamaktadır. Fiyat
lardaki büyük artışlar karşısında elektrik iş
letmesinin diğer işletmelerin bütün ihtiyaçları
nı karşılaması bu işletmeye taşımayacağı ka
dar büyük bir yük getirmektedir. Konu üzerin
de durulmaktadır. 
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Yukarda sözü edilen 7/2793 sayılı Bakan
lar Kurulu Kararı ile kabul ve 16 . 7 . 1971 
günlü Resmî Gazetede yayınlanan kararname
de Türkiye Elektrik Kurumunun yeni ceryan 
satış tarifelerinin uygulama gününün başlan
gıcı gösterilmemiştir. Ancak aynı kararname
de Türkiye Elektrik Kurumundan ceryan sa-
tmalan bütün belediye elektrik işletmelerinin 
1 . 7 . 1971 den başlayarak kendi abonelerine 
kararnamede gösterilen miktarlarda zam yap
masına izin verilmiştir. Buradan gidilerek 
Türkiye Elektrik Kurumunun belediyelere sa
tış bakımından da aynı uygulamayı 1.7.1971 
gününden başlatması yerinde görülmüştür. Ay
rıca Î.E.T.T. Umum Müdürlüğü bu konuda sü
resi içinde bir dava da açmamıştır. Uygulama 
bu şekilde devam etmektedir. 

1312 sayılı Kanunun 28/b maddeûne göre 
borcunu ödemeyen işletmelere TE'K'unun el 
koymasun düzenlemek üzere bir yönetmelik 
hazırlanmaktadır. Bu yönetmelik Kanunda sö
zü edilen kavramlar ve bu durumda uygulana
cak işlemler üzerinde açıklık getirecektir. El 
koyma ve depozitonun bu maksatla kullanılması 
yönetmeliğin yayınlanmasından sonra uygu
lama alanı bulacaktır. 

Diğer sorularınızın karşılıkları numara sı
rası ile aşağıdadır. 

,1. Î.E.T.T.'nin malî durumunu sağlamlaş
tırmak üzere acele bir tedbir olarak, idarenin 
TEiK'una olan 41 milyon liralık borcunun 12 
ayda ve 12 eşit taksitle ödenmesi olumlu bir 
yola girmek üzeredir. 

Belediye işletmelerinin hukukî, malî ve ikti
sadî durumlarına günün şartlarına uygun bir 
yön verebilmek üzere araştırmalar yapılmak
tadır. 

2. Teklif edilen Î.E.T.T. elektrik tarifele
ri üzerindeki incelemeler kısa zamanda tamam
lanarak sonuca varılacaktır. 

3. TEK tarifelerinde Î.E.T.T. yararına in
dirim yapmak, bu işletmenin malî durumunu 
bozacak ve yatırımlarını aksatacaktır. Bu du
rumun yalnız Î.E.T.T.'de değil bütün Türki
ye'de zararları görüleceğinden uygulanması dü
şünülmemektedir. 

Ayrıca bu tedbirin diğer TEK müşterileri 
için hakkaniyet ilkelerine uyacağı da söylene
mez. 

4. Î.E.T.T. İşletmeleri de diğer belediye iş
letmeleri gibi kurumlar vergisi gibi birçok ver
gi ve harçtan istisna edilmiştir. Gümrük Vergisi 
harç ve resimlerinden de istisna edilmesi bir in
celeme ve kanun konusudur. 

5. Î.E.T.T.'nin taşıt tarifeleri yukarda açık
landığı gibi 1 . 7 . 1971 te onaylanmıştır. Bu ta
rifeler onaylanırken tenzilâtlı tarifelerin işlet
meye en az zarar verecek biçimde hazırlanma
sına gayret edilmiştir, öğrenci tenzilâtı kargılı
ğının Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinden, su
bay tenzilâtı karşılığının Millî Savunma Ba
kanlığı veya belediyeler bütçesinden ödenmesi 
kanunlarımıza ve bu bakanhkların kuruluş 
amaçlarına aykırı olacağı için imkânsızdır. Her 
tarifenin sosyal yapısı gereği olarak bazı 
tenzilâtların yapılması zorunludur. Ancak bu 
konuda ölçünün kaçırılmaması gerekir. Bu du
ruma dikkat edilmektedir. 

6. Belediye işletmelerinin kredi ihtiyacı 
4759 sayılı (1945) Kanunla kurulmuş İller Ban
kası tarafından karşılanmaktadır. 441 sayılı 
(1964) Kanunla kurulmuş olan Devlet Yatı
rım Banka3inın görevi ise İktisadî Devlet Te
şekküllerinin yatırımları için gerekli krediyi 
sağlamaktır. Kanunların bu durumu karşısın
da Devlet Yatırım Bankasının Î.E.T.T.'ye kredi 
vermesi imkânsızdır. 

7. Elektrik tarifelerinin tasdik usulleri 
elektrik tarifeleri Yönetmeliğinde gösterilmiş
tir. Daima bu yollardan gidilmektedir. Gecik
melere işletmelerin aşırı zam talebleri ile ye
terli incelemeleri yapmadan tarife teklifinde 
bulunmaları neden olmaktadır. Ancak herhal
de işletmelerin zorluklar içinde kalmamaları 
üzerinde büyük yardımlarda bulunulmaktadır. 

8. Î.E.T.T.'nin birikmiş borçlarının 12 tak
sitle ödenmesi üzerinde yukarda bilgi veril
miştir. Bu borçların ertelenmesi işletmelerini 
malî durumuna ve karşılıklı anlaşmalarına bağ
lıdır. 

Bilgilerinize saygılarımla sunarım. 
Nezih Devres 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

- 305 — 
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5. — İstanbul Milletvekili Resi! Ülker'in, 
Dünya Sağlık Teşkilâtı tarafından «tehlikeli
dir» kaydı ile bütün dünyada satışı yasaklanan 
ENTERO VlOFORME adlı ilâca dair soru öner
gesi, ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Cevdet 
Aykan'ın yazdı cevabı (7/824) 

3 . 1 . 1972 
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun ıSağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını saygı ile rica ederim. 

istanbul Milletvekili 
Reşit Ülker 

Soru : 
ENTERO VİOFORME adlı ilâcı köylü -

kentli herkes, hepimiz etkili bir ilâç olarak evi
mizde bulundurur ve kullanırız. Eczanelerimiz
de de serbestçe satılır ve satılmaktadır. 

Bu ilâcın bağırsak üzerinde geniş tahribat 
yapması ve her an bağırsak delmesi ihtimali do-
layısiyle Dünya Sağlık Teşkilâtı tarafından 
«tehlikelidir» kaydı ile bütün dünyada satışı 
yasaklanıp, yok edilmesi istendiği ileri sürül
mektedir. 

Dünya Sağlık Teşkilâtı tarafından Bakanlı
ğınıza böyle bir yazı gönderilmiş midir? Gönde-
rilmlşse hangi tarihte Bakanlığa gelmiştir? Ha
yatî önem taşıdığı açık olan bu halk sağlığı ko
nusunda bugüne kadar ne gibi işlemler yapıl
mıştır? 

T. 0. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 9 . 2 . 1972 

Bakanlığı 
Bakan 

Sayı : 0349 

Konu : istanbul Milletvekili Reşit 
Ülker'in önergesi hakkında. 

Millet Meclisi Başkanlığı 
ilgi : 10 . 1 . 1972 tarih ve Kanunlar Mü

dürlüğü 7/824-5003/38045 sayılı yazı. 
istanbul Milletvekili Sayın Reşit Ülker ta

rafından 3 Ocak 1972 tarihinde verilen yazılı so
ru önergesine esvabım ektedir. 

Arz ederim. 
Saygılarımla. 

Dr. Cevdet Aykan 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in yazılı soru 
önergesine cevabım 

Soru : 1. ENTERO VİOFORME adlı ilâcı 
köylü - kentli herkes, hepimiz etkili bir ilâç ola
rak evimizde bulundurur ve kullanırız. Eczane
lerimizde de serbestçe satılır ve satılmaktadır. 

Bu ilâcın bağırsak üzerinde geniş tahribat 
yapması ve her an bağırsak delmesi ihtimali do-
layısiyle Dünya Sağlık Teşkilâtı tarafından 
«tehlikelidir» kaydı ile bütün dünyada satışının 
yasaklanıp yok edilmesi istendiği ileri sürül
mektedir. 

Dünya Sağlık Teşkilâtı tarafından Bakanlı
ğınıza böyle bir yazı gönderilmiş midir? Gönde-
rilmişse hangi tarihte Bakanlığa gelmiştir? Ha
yatî önem taşıdığı açık olan bu halk sağlığı ko
nusunda bugüne kadar ne gibi işlemler yapıl
mıştır? 

Cevap : 1. Entero - Viforme hakkındaki bil
gi aşağıdadır : 

1. Entero - Vioforme ve benezrleri muhtelif 
isimdeki müstahzarların müessir maddesi olan 
Broxyquinal hakkında Dünya Sağlık Teşkilâtı
nın 26 . 10 . 1970 tarih ve 82 No. lu bilgi no
tunda : 

«Japonya Sağlık Bakanlığının bu maddeleri 
havi preparatları Japonya'da satıştan geçici ola
rak yasakladığı ve ilgililere duyurulduğu ve ye
ni bir tebliğe kadar imalât ve ithalat müsaade
sinin verilmemesi kararı almış olduğunu» bil
dirmiştir. 

Bu bildiri üzerine Bakanlığımız Türk Ecza
cıları Birliği Merkez Heyetine, Türkiye ilâç 
Endüstrisi İşverenler Sendikasına ve Türkiye 
Tıbbî Müstahzar Sanayii ve Lâboratuvarları Ce
miyetine bu ilâçların imalinin geçici olarak dur
durulmasını bildirmiştir. 

2. Bu iki ilâç hammaddesi ile imal edilen 
tıbbî müstahzarların piyasadaki mevcutlarının 
toplatılması ve imzasına gelince ! 

Bu hususta birkaç üniversiteden ve hastane
den klinik ve farmakolojik tetkiklerin neticesi
nin istenmesi ve oralardan alınacak sonuca gö
re kesin mukteza tayini cihetine gidilmesinin 
daha isabetli olacağı düşünülmüştür. Sözü ge
çen üç üniversitenin farmakoloji bölümlerinden 
gelen mütalâalar bu hammaddeleri ihtiva eden 
preparatîarm imalinin, ihtiyatî tedbir olarak 
durdurulması gerektiğine işaret etmiştir. İlâç-
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lan bilfiil kullanan iç hastalıkları klinikleri ise 
şimdiye kadar memleketimizde bu ilâçlarla her
hangi bir kompllkasyona rastlanmadığını bil
dirmiştir. 

Bu sırada The Lancet Mecmuasında (April 
24 1971 sayfa 853) adı geçen maddelerle husu
le geldiği zannedilen nöropatolojik tesirlerin 
yeni bir virüse aidolabileceği hususundaki yazı 
üzerine tekrar Dünya Sağlık Teşkilâtına son 
durum sorulmuş ise de (19 Temmuz 1971 ve 12 
Kasım 1971) henüz cevap alınamamıştır. 

Ayrıca müstahzarın menşei memleketi olan 
İsviçre'den mezkûr preparatm imal edilip satıl
dığına dair bir belgede gönderilmiştir. 

Yukardaki durumlar muvacehesinde sözü 
geçen ilâcın zararlı olduğuna dair kesin bir be
lirti olmadığından piyasadaki mevcutlarının 
toplattırılması ve satışının durdurulması yoluna 
gidilmemiştir. 

Dr. Cevdet Aykan 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

6'. — İçel Milletvekili Celâl Kargılıivin, İs
tanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük nehirlerimiz
de açılan özel muayenehane ve hastanelerin don
durulmasının diişünülüj) düşünülmediğine dair 
soru önergesi ve Sağlık ve Hosyal Yardım Baka
nı Gevelet Aykan'ın yazılı eevabı (7/825) 

4 . 1 . 1972 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
içel Milletvekili 

Celâl Kargılı 

Ülkemizde sağlık hizmetlerinin yurdun dört 
bucağına götürülmesi defalarca tekrarlanmış 
kaçınılmaz bir zorunluluktur. Ancak, sosyali
zasyon denemesinin başarısızlığından sonra bu 
konuda ciddî ve gerçekçi adımlar atılmamakta-

. -dır. Bu soruna bir çözüm bulabilmek için, baş
ta istanbul, Ankara ve izmir olmak üzera bü
yük şehirlerimizde açılabilecek özel muayene
hane ve hastanelerin dondurulması bir öntsdbir 
olarak zorunludur. 

'Sağlık hizmetleri konusunda şimdilik büyük 
yararlar sağlayacak böyle bir amacın gerçek
leşmesi düşüncesine bakanlık olarak siz de ka-
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tılmakta mısınız? Katılmakta iseniz bu konu
nun biran önce uygulanması için ne gibi tedbir 
alınmasını düşünmektesiniz? 

8 . 2 . 1971 
D. Cevdet Aykan 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Sayı : 312 

Konu : içel Milletvekili Celâl Kar-
gılı'nm Önergesi hakkında. 

Millet Meclisi Başkanlığı 
İlgi : 10 . 1 . 1972 tarih ve Kanunlar Mü

dürlüğü 7/825 - 5007/38051 sayılı yazı. 
içel Milletvekili Sayın Celâl Kargılı tarafın

dan 4 Ocak 1972 tarihinde verilen yazılı soru 
önergesine cevabım ektedir. 

Arz ederim. 
Saygılarımla. 

D. Cevdet Aykan 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm yazılı soru 
önergesine cevabım 

Soru : Ülkemizde sağlık hizmetlerinin yur
dun dört bucağına götürülmesi defalarca tek
rarlanmış kaçınılmaz bir zorunluluktur. Ancak, 
sosyalizasyon denemesinin başarısızlığından 
sonra bu konuda ciddî ve gerçekçi adımlar atıl-
mamaktadır. Bu soruna bir çözüm bulabilmek 
için, başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak 
üzere büyük şehirlerimizde açılabilecek özel 
muayenehane ve hastanelerin dondurulması bir 
öntedbir olarak zorunludur. 

Sağlık hizmetleri konusunda şimdilik büyük 
yararlar sağlayacak böyle bir amacın gerçek
leşmesi düşüncesine Bakanlık olarak siz de ka
tılmakta mısınız? Katılmakta iseniz bu konunun 
biran önce uygulanması için ne gibi tedbir alın
masını düşünmektesiniz? 

Cevap : Sağlık hizmetleri nln( özellikle teda
vi hizmetlerinin) yurt düzeyine dengeli dağılı
mı kalkınma planlarında da bir amaç olarak 
bulunmakta ve Bakanlığımızda bu konuda ge
reken hassasiyeti göstermektedir. Nitekim şim
diye kadar bu tedbiri gerçekleştirmek üzere ya
tak sayıları az illerdeki tesislerin inşasına (özel
likle sağlık hizmetlerinin sosyalleştirildiği ille
re) öncelik verilmiştir. Ancak sosyo ekonomik 
yönden az gelişmiş illere hekim bulamama prob
lemi nedeniyle plandaki amaç yatırımlarla den-
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geli olarak tahakkuk etmemiştir. Bu durumun 
başlıca sebebi personel politikasına memleket 
şartlarına göre gereken yönün henüz verileme
miş olmasıdır. Bu sebeple hekimlerimizin çok ol
duğu 3 büyük ildeki kamu kuruluşlarına ait ya
taklı tesisleri geliştirmemek bir tedbir olmakla 
beraber bu illerdeki özel muayenehane ve has
tanelerin dondurulması, kişinin anayasal hakla
rının Çiğnenmesi ve planda öngörülen özel te
şebbüsün hastane açma faaliyetlerinin destek
lenmesi ilkelerine aykırı bulunmaktadır. 

Dr. Cevdet Aykan 
Sağlık ve ıSosyal Yardım Bakanı 

7. — Mcıraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
M araş Sümerbank Tekstil Fabrikasının tersiinin 
düşünülüp düşünülmediğine dair soru önergesi 
ve Sanayi ve Teknoloji Bakam Mesut Erez'in ya
zılı cevabı (7/830) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Sanayi ve Tekno

loji Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasına aracılığınızı saygıyle arz ve rica ede
rim. 

8 . 1 . 1972 
ibrahim Öztürk 

Maraş Milletvekili 

Soru : Maraş merkezinde faaliyette bulunan 
'Sümerbank Tekstil Fabrikasının, ihtiyaca bina
en, tevsii düşünülmekte midir? Bu hususta ya
pılmış bir etüt varsa sonucu nedir? Tevsi işi 1972 
icra programına dahil edilecek midir? 

14 . 2 . 1972 
. T. C. 

iSanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
iktisadî Devlet Teşebbüsleri 
Merkez Kurulu Başkanlığı 

Sayı : 13/ SB - 5/124 

Konu : Maraş Fabrikası hakkında. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 19.1.1971 tarih ve 7/830-5022/38225 

sayılı yazınız. 
Maraş Milletvekili Sayın ibrahim Öztürk'ün 

Maraş Tekstil Fabrikasının tevsii konusundaki 
yazılı sorusuna verilen cevabın ilişik notta su
nulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Mesut Erez 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

NOT : 
1. Sümerbank Genel Müdürlüğünün ihtiya

cına binaen Maraş Fabrikasının tev&l yönünde
ki çalışmalara 1970 yılında başlanmış, 55 mil
yon TL. lık ek bir finansmanı gerektiren tevsi 
projesi D. P. Teşkilâtınca 1971 yılı programına 
alınmıştır. Ancak bu projenin gerçekleştirilebil
mesi için D. P. Teşkilâtı «Dış kredi temini» ni 
öngörmüştür. Dış kredi temini için önçalışmalar 
yapılmış, ilgili kuruluşlarla temasa geçilmiş kre
dili makina teklifleri getirilmiştir. 

2. 1972 yılı programına da dahil edilmiş 
bulunan Maraş Fabrikası tevsi projesi teşvik 
tedbirleri ekonomik, malî ve teknik yönden ye
niden incelemeye alınmış olup, bu konuda ha
zırlanmakta olan rapor süratle tamamlanarak 
Sümerbank Genel Müdürlüğünce, D. P. Teşki
lâtına sunulacaktır. D. P. Teşkilâtınca yapıla
cak inceleme sonucunda gerekli işlemler acilen 
sonuçlandırılacaktır. 

8. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
Maraş - Ahır dağında kurulması düşünülen te
levizyon istasyonunun Gaziantep'e naklinin ne
denlerine dair soru önergesi ve Başbakan Ni
hat Erim'in yazılı cevabı (7/831) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına aracı
lığınızı saygı ile arz ve rica ederim. 

8 . 1 . 1972 
Maraş Milletvekili1 

ibrahim öztürk 
iSoru : 
Maraş ve Gaziantep! de içine alan bölge

de 1972 yılında kurulacağı söylenen televizyon 
istasyonuna ait incelemeler sonucu, en mü
sait yerin Mara^ - Ahır dağı olduğu anlaşıl
mışken, bilahare durumun değişerek istasyo
nun Gaziantep ili içinde kurulacağı öğrenil
miştir. 

Durum henüz kesinleşmediği halde, Dev
let Bakanı Sayın Ali ihsan Göğüs'ün bu hu
susu Gaziantep Kurtuluş Bayramında beyan 
ettiği duyulmuştur. 

1. 1972 yılında bu bölgede bir televizyon 
istasyonu kurulması plana alınmış mıdır? 

2. istasyon yeri kesinlikle tespit edilmiş 
midir? Edildiyse neresidir ve tesir alanına 
nereler girmektedir? 
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3. Sayam Ali ihsan Göğüş'ün, Bakanlığına 
bağlı TRT yi kendi seçim bölgesinde yatırım 
yapmaya yöneltmesi plan ve programla bağ
daşır mı ve o bölgede birtakım üzüntülere se-
bebolmaz mı? 

4. Plana göre geri kalmış 22 il arasında 
bulunan ve birçok Devlet yatırımından mah
rum kalan Kahraman Maraş ilinin kalkınma
sına ne vakit sıra gelecektir? 

T. C. 
Başbakanlık 23 . 2 . 1972 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 77 -13/1515 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 19 . 1 . 1972 tarih ve 7/831 - 5023 

/38226 sayılı yazınız. 

Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'ün, Ma
raş - Ahır Dağında kurulması düşünülen te
levizyon istasyonunun Gaziantep'e nakline iliş
kin 8 . 1 . 1972 tarihli yazılı soru önergesinin 
cevabı iki nüsha olarak eklice sunulmuştur. 

'Saygıyla arz ederim. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

Başbakan 

Maraş Milletvekili ibrahim öztürk'ün, Maraş 
Ahır Dağında kurulması düşünülen televizyon 

istasyonunun Gaziantep'® nakline ilişkin 

8 . 1 . 1972 tarihli yazık soru önergesinin 
cevabıdır. 

Türkiye'de radyo ve televizyon ağının ge
liştirilmesinin yöntimini saptamak ve Üçüncü 
Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırlıklarına 
ışık tutmak amacıyla, «Radyo ve Televizyon 
özel ihtisas Komisyonu» kurulmuştur. Bu Ko
misyon çalışmalarına 1971 yılı ilk aylarında 
başlamış ve aynı yıl Eylül ayı sonunda ̂ ça
lışmalarını bitirmiştir. Komisyon hazırladığı 
raporda Gaziantep'de 30 KW gücünde bir tele
vizyon verici istasyonu kurulması öngörül
müştür. 

Bu verici istasyonun kuruluş yeri daha önce 
harita üzerinde etüt edilmiş, daha sonra böl
gede teknik ve ekonomik yönden yapılan in
celemede Maraş'a 50 Km. Gaziantep'e 30 Km. 
mesafede bulunan Büyük Sof Dağı seçilmiştir. 

Bu seçimden sonra Devlet Bakanı Sayın 
Ali İhsan Göğüs tarafından Maraş'm Kurtu
luş Bayramında bir vesile ile açıklama ya
pılmıştır. 

TRT doğrudan doğruya Başbakanlığa 
bağlı bir kurumdur. Bu konuda baskı yapıl
dığı iddiaları da mesnetsizdir. Ayrıca televiz
yon vericisinin yeri, Devlet Bakanı Sayın 
Ali ihsan Göğüs'ün atanmasından çok daha 
önce tespit edilmiştir. 

Sınır bölgelerini kapsayacak biçimde plan
lanan bu vericinin yayın sahasına şu yöreler 
girmektedir : 

Afşin, Elbistan, Doğanşehir, Gölbaşı, 
Adıyaman, Besni, Maraş, Pazarcık, Araban, 
Yavuzeli, Halfeti, Gaziantep, Nizip, Birecik, 
Oğuzeli, Kilis, Kırıkhın, Hassa, islahiye, Bah
çe, Türkoğlu, Andıran ve Göksün'dur. Ayrıca 
Suriye sınırının yüz kilometre içerisine kadar 
tesir sahası vardır. 

Maraş ilinin kalkınması, şüphesiz yapılan 
planlar ve tespit olunan önceliklerle ele alı
nacaktır. 

Prof. Dr. Nihat Erim 
Başbakn 

9. — İçel Milletvekili Celâl Kargilı'mn, Tür
kiye'de eğitim reformlarının gerçekleşmesine 
dair soru önergesi ve Millî Eğitim Bakanı İs
mail Arar'ın yazılı cevabı (7/833) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun sayın Millî Eğitim Ba

kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
içel Milletvekili 

öelâl Kargılı 
Türkiye'de eğitim reformunun biran önce 

gerçekleşmesi kaçınılmaz bir zorunluktur. Bu 
arada, ilk öğretimden yüksek öğretime ka
dar ders kitaplarının, çağdaş anlayışa uygun 
olarak yeniden düzenlenmesi de şarttır. Ger
çekten günümüzde, beyine bilgi iletme araç 
ve gereçleri büyük bir gelişme göstermiştir. 
Geçmişte ders kitaplarında yüzlerce sayfa tu
tan pek çok bilgi günümüzde kısa özetler 
halinde ve pratik yolladan edinilebilmektedir. 
Geçmiş çağın yöntemleriyle hazırlanan ders 
kitapları günümüzde fuzulî pek çok bilgi
lerle doludur. 
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Ders kitaplarından, insan beynini yararsız 
yere işgal eden bu fuzulî ve teferruat bilgi
ler atılarak, gerekli olan bilgilerin çağımızın 
anlayışına uygun olarak verilmesi Eğitim Re
form gerçekleştirirlirken öncelikle dikkate 
alınması gereken bir konudur. 

Bakanlık olarak bu görüşümüze katılıyor 
musunuz? Katılıyorsanız, bu konunun gerçek
leşmesi için ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 9 . 2 . 1972 

Özel. 
ISayı : 00071 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi ; 19 . 1 . 1972 tarih ve 7/833 - 5036 

/38311 sayılı yazıları. 

içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, Türki
ye'de eğitim reformunun gerçekleşmesine dair 
yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız ilişikte 
sunlumuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
ismail Arar 

Millî Eğitim Bakanı 

içel Milletvekili iSaym Celâl Kargılı'nm, Tür
kiye'de eğitim reformunun gerçekleşmesine 
dair yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız. 

Çocukların ilgi ve yetenekleri istikame
tinde bir öğrenim görmelerinin sağlanmasında 
yararlanılan eğitim ve öğretim araçları için
de ders kitapları önemli bir yer tutmaktadır. 
Ders kitabının çocuğa ansiklopedik bilgi 
vererek onu pasif ve ezberci bir öğrenci du
rumuna getirmesi yerine, daha dar bir kap
sam içinde kazanacağı bilgiyi yaparak, araş
tırarak ve deneyerek öğrenmesine kılavuzluk 
edecek ve onun zevk ve istekle başvuracağı 
bir kaynak olması bugünkü eğitim anlayışı
nın bir gereğidir. Ders kitabının programla
rın geliştirilmesine paralel olarak bilim ve 
teknolojideki yenilikleri, çocuğa gör evlik il
kesine uygun bir şekilde aksettirmesi bekle
nir. Modern bir ders kitabının niteliklerini 
taşıyacak ve belirtilen eğitim maksadına hiz
met edecek bir aracın bir grup halinde çalı
şan uzmanlarca hazırlanması ve denenerek sü
rekli bir şekilde geliştirilmesi amacıyle Millî 

Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve orta dereceli 
okullarda okutulacak ders kitapları hakkında
ki kanun tasarısı hazırlanarak Yüce Meclis
lere sunulmuş bulunmaktadır, 

10. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın gece
konduların önlenmesi için ne gibi tedbirler alın
dığına dair soru önergesi, ve Başbakan Nihat 
Erim ile, İmar ve İskân Bakanı Serbülent Bin
göl'ün yazılı cevapları (7/837) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan ve Sa

yın İmar ve iskân Bakanı tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılmasını arz ve teklif ederim. 

(Saygılarımla. 
içel Milletvekili 
Celâl Kargılı 

Günümüzde, toprağın besleyemediği insan
lar şehirlere akmakta, fakat bunlara iş ve mes
ken sağlanamamaktadır. Gecekondu sayısı 1 
milyona yaklaşmış olup artan bir hızla çoğal
maktadır. Resmî tahminlere göre, 1985 yılında 
Türkiye nüfusu 55 milyona ulaşacak ve nüfu
sun yarısı şehirlerde yaşayacaktır. Bugünkü 
gidişle (bunun anlamı büyük şehirlerin gecekon
dulaşması, lüks zengin mahallelerin gecekondu 
denizi içinde adacıklar meydana getirmesi de
mektir. 

Bu konuda bugüne kadar ne gibi çalışmalar 
yapılmıştır ve bu sorunun nasıl çözümlenmesi 
düşünülmektedir ? 

T. C. 
İmar ve iskân Bakanlığı 7 . 2 . 1972 
özel IKalem Müdürlüğü 

ISayı : 145 

Konu : Sayın Celâl Kargılı'nın 
yazılı sorusu Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : Kanunlar Müdürlüğü 19 . 1 . 1972 

gün ve 7/837 sayılı yazı. 
içel Milletvekili Sayın Celâl Kargılı'nın Ge

cekonduların önlenmesi için ne gibi tedbirler 
alındığına dair yazılı soru önergesi cevap örne
ği 3 nüsha olarak ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Serbülent H. Bingöl 

imar ve iskân Bakanı 
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'Soru : Günümüzde, toprağın îbesleyemediği 
insanlar şehirlere akmakta, fakat bunlara iş ve 
mesken sağlanamamaktadır. Gecekondu sayısı 
1 milyona yaklaşmış olup artan bir hızla çoğal
maktadır. Resmî tahminlere göre, 1985 yılında 
Türkiye nüfusu 55 milyona ulaşacak ve nüfu
sun yarısı şehirlerde yaşayacaktır. Bugünkü 
gidişle bunun anlamı büyük şehirlerin gecekon
dulaşması - lüks zengin mahallelerin gecekon
du denizi içinde adacıklar meydana getirmesi 
demektir. 

Bu konuda bugüne kadar ne gibi çalışmalar 
yapılmıştır ve bu sorunun nasıl çözümlenmesi 
düşünülmektedir ? 

Cevap : 1966 yılında yürürlüğe giren Gece
kondu Kanunu yeniden gecekondu yapımını ya
saklamıştır. Kanun aynı zamanda, 6 ay içerisin
de yapılacak tespitlere göre göre gecekondu 
ıslah ve tasfiye bölgesi olarak onaylanan böl
gelere hizmet götürüleceğini öngörmüştür. Bu 
tespitlerle 1966 yılında ülkemizde 400 bin ge
cekondu olduğu da ortaya çıkmıştır. 

Gecekondu Kanunu çerçevesinde yapılan ıs
lah, önleme ve tasfiye çalışmaları ile gecekon
du bölgelerinin altyapı tesisleri yönünden önem
li (oranda donatımı sağlanmış, tasfiye edilmesin
de zorunluluk bulunan bölgelerin bir bölümü, 
içerisinde oturanları yeni bir konuta kavuştur
mak suretiyle, tasfiye edilmiş ve başta Ankara, 
İstanbul, izmir ve Adana gibi büyük kentler ol
mak üzere bir çok il ve ilçede büyüklüğü 10 bin 
hektarı aşan ve yaklaşık olarak 400 bin aileyi 
barındırabilecek kapasiteli önleme bölgelerinin, 
seçim ve onaylanma işlemleri tamamlanmıştır. 

önleme bölgelerinde bugüne değin; 

TEY Sistemi ile 3 703 Ünite 
5 000 TL. Krediyle 1 500 » 
10 000 TL. Krediyle 2 011 » 
Nüve konut yoluyla 1 711 » 
Memur Kooperatifleri Kredisiyle 2 159 » 
Arsa - Proje dağıtımı ile 24 370 » 
S.S.K. ve diğer kooperatiflere 
tahsis edilen arsalarla 8 545 » 

Ünite olmak üzere toplam 44 bin konutun 
üretilmesine olanak hazırlanmıştır. 

Bütün bunlara rağmen gecekondu yapımına 
engel olmak mümkün olmamıştır. Ülkelerin bir 
çoğunda ve özellikle kalkınmakta olan ülkeler
de ulusal gelirin azlığı, gelir dağılımındaki dü

zensizlik, hızlı kalkınmanın gerekleri ile Dev
letin sosyal kseimlere önemli ölçüde yatırım 
yapması zorunluluğu arasındaki temel çelişme
leri, düzensiz yerleşme ve şehirleşme biçimi ola
rak gecekondulaşma olayını yaratmaktadır. 

Görüldüğü gibi, gecekondu olayı, ülkeler
deki kalkınma ve sanayileşme hızını aşan ve da
ha çok kırın iticiliğinden doğan (hızlı ve düzen
siz bir kentleşmenni yarattığı sosyo - ekonomik 
bir olaydır. Ülke kalkınmasını hızlandırmadan, 
kentleşme olgusu ile sanayileşme arasında bir 
denge sağlanmadan ayrıca konut ihtiyacını kar
şılamada etkin bir yöntem saptamadan yasak
layıcı kanunlarla gecekondulaşmayı önlemeye 
olanak yoktur. 

Ülke kalkınması ve sanayileşme yönünden ge
nel politikalar yanında konut sektörü seviye-
isinde kaynakların verimli kullanımına, konut 
arz ve talep piyasasının organize olmasına ve 
devletin konut ihtiyacını asgari % 20'sine ce
vap verecek bir etkenliğe kavuşturulmasına ge
cekondulaşma ve özellikle konut sorununun çö
zümü için zaruret vardır. 

Bakanlığımız önümüzdeki yılların konut so
rununu olumlu yönde etkileyecek önemli çö
züm teklifleri hazırlamıştır. Üçüncü Beş Yıllık 
Plan Konut Sektörü Plan önerisi adı altında 
Devlet Planlama Teşkilâtına aktarılan bu tek
liflerde kamunun konut üretim piyasasına aktif 
olarak girmesi, konut yatırımının % 13,2'sini, 
altyapı yatırımının ise % 40,4'ünü sağlamasını 
öngörülmektedir. Bu kamu yatırımları bütü
nüyle yoksul ve dar gelirli ailelerin konut ih
tiyaçlarına yönelecek, onların mülk ve kira ko
nutu ihtiyaçlarını cevaplandıracaktır. 

Mevcut ve gelecekteki konut programlarını 
gerçekleştirmek bakımından önleme bölgeleri
nin alt yapısının tamamlanma faaliyeti devam 
etmektedir, önümüzdeki yıllarda da konut uy
gulamalarına paralel olarak yıllık programlarla 
alt yapı tesisleri ihtiyacı olan bölgelere götürü
lecek, alt yapı ve konut ilişkisi dengeli bir şe-

j kilde yürütülecektir. 
I Sayılan hizmetlerin yerine getirilmesiyle bu 
j güne kadar gecekondu yapan ve gelecekte de 
j yapma eğilimi taşıyan aileler artık normal yol-
j lardan konut edinebilecekleri için şehir konut-
I larmın yapımı ve şehir gelişmesi de arzu edilen 
I seyri izleme durumuna gelecektir. 
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Üstte sıralanan tedbirler yanında hazırlan
mış ve yakında meclislere sunulacak olan Konut 
kooperatifleri kanun tasarısı, ucuz konut alan
ları kanun tasarısı ve konut kanunu tasarıları
nın birn önce kanunlaşması sorunun çözümüne 
daha olumlu yaklaşımlar sağlayacaktır. 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 17 . 2 . 1972 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 77 - 66/1382 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 19 . 1 . 1972 tarih ve 7/837 - 5040/ 

38306 sayılı yazınız. 

içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, gecekon
duların önlenmesi için ne gibi tedbirler alındı
ğına ilişkin 10 . 1 . 1972 tarihli yazılı soru öner
gesinin cevabı iki nüsha olarak eklice sunul
muştur. 

Saygiyle arz ederim. 
Prof. Dr. Nihait Erim 

Başbakan 

içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, gecekondu
lara ilişkin 10 . 1 . 1972 tarihli yazılı soru öner

gesinin cevabıdır 

1966 yılında yürürlüğe giren Gecekondu 
Kanunu yeniden gecekondu yapımını yasakla
mıştır. Kanun aynı zamanda, 6 ay içerisin
de yapılacak tespitlere göre göre gecekondu 
ıslah ve tasfiye bölgesi olarak onaylanan böl
gelere hizmet götürüleceğini öngörmüştür. Bu 
tespitlerle 1966 yılında ülkemizde 400 bin ge
cekondu olduğu da ortaya çıkmıştır. 

Gecekondu Kanunu çerçevesinde yapılan ıs
lah, önleme ve tasfiye çalışmaları ile gecekon
du bölgelerinin altyapı tesisleri yönünden önem
li oranda donatımı sağlanmış, tasfiye edilmesin
de zorunluluk bulunan bölgelerin bir bölümü, 
içerisinde oturanları yeni bir konuta kavuştur
mak suretiyle, tasfiye edilmiş ve başta Ankara, 
İstanbul, izmir ve Adana gibi büyük kentler ol
mak üzere bir çok il ve ilçede büyüklüğü 10 bin 
hektarı aşan ve yaklaşık olarak 400 bin aileyi 
barındırabilecek kapasiteli önleme bölgelerinin, 
seçim ve onaylanma işlemleri tamamlanmıştır. 

Önleme bölgelerinde bugüne kadar; 

TEY Sistemi ile 3 703 Ünite 
5 000 TL. Krediyle 1 500 » 
10 000 TL. Krediyle 2 011 » 
Nüve Konut yoluyla 1 711 » 
Memur Kooperatifleri Kredisiyle 2 159 » 
Arsa - Proje dağıtımı ile 24 370 » 
ıS.S.K. ve diğer kooperatiflere 
itahsis edilen arsalarla 8 545 » 

Ünite olmak üzere toplam 44 bin konutun 
üretilmesine olanak hazırlanmıştır. 

Gecekondu olayı, ülkelerdeki kalkınma ve 
sanayileşme hızını aşan ve daha çok kırın iti
ciliğinden doğan hızlı ve düzensiz bir kentleş
menin yarattığı sosyo - ekonomik bir olaydır. 

imar ve iskân Bakanlığı önümüzdeki yıl
ların konut sorununu olumlu yönde etkileye
cek önemli çözüm teklifleri hazırlamıştır, üçün
cü Beş Yıllık Plan konut sektörü plan önerisi 
adı altında Devlet Planlama Teşkilâtına aktarı
lan bu tekliflerde kamunun konut üretim pi
yasasına aktif olarak girmesi, konut yatırımı
nın % 13,2'sini, alt yapı yatırımının ise % 40,4'-
ünü sağlamasını öngörülmektedir. Bu kamu ya
tırımları bütünüyle yoksul ve dar gelirli ailele
rin konut ihtiyaçlarına yönelecek, onların mülk 
ve kira konutu ihtiyaçlarını cevaplandıracak
tır. 

Mevcut ve gelecekteki konut programlarını 
gerçekleştirmek bakımından önleme bölgeleri-
rinin altyapısının tamamlanma faaliyeti de
vam etmektedir, önümüzdeki yıllarda da konut 
uygulamalarına paralel olarak yıllık program
larla altyapı tesisleri ihtiyacı olan bölgelere 
götürülecek, altyapı ve konut ilişkisi dengeli 
bir şekilde yürütülecektir. Sayılan hizmetlerin 
yerine getirilmesiyle bu güne kadar gecekondu 
yapan ve gelecekte de yapma eğilimi taşıyan 
aileler artık normal yollardan konut edinebile
cekleri için şehir konutlarının yapımı ve şehir 
gelişmesi de arzu edilen seyri izleme durumu
na gelecektir. 

iSıralanan tedbirler yanında hazırlanmış ve 
yakında meclislere sunulacak olan konut koo
peratifleri kanun tasarısı, ucuz konut alanları 
kanun tasarısı ve konut kanunu tasarılarının 
biran önce kanunlaşması sorununun çözümüne 
daha olumlu yaklaşımlar sağlayacaktır. 

Prof. Dr. Nihat Erim 
Başbakan 
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11. — İçel Milletvekili Celal Kargılı'nın, vergi 
kaybının önlenmesi için ne gibi tedbirler alın
dığına dair soru önergesi ve Barbakan Nihat 
Erim'in yazılı cevabı (7/838) 

10 . 1 . 1972 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 
ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
İçel Milletvekili 

Celâl Kargılı 

Halkımız, gün geçtikçe baş döndürücü bir 
hızla artan ve bir türlü durdurulamayan hayat 
pahalılığı karşısında şaşkın ve perişan bir du
rumdadır. Buna bir çözüm araması gereken 
Maliye Bakanı ise, Aynen Marie Antoniet zih
niyetiyle, «Hayat pahalılığını önlemek için tek 
çare vergi koymaktır» diyebilmektedir. Oysa 
Devlet Planlama Teşkilâtının hesaplarına göre 
Türkiye'de vergi kaybı 10 milyarı aşmaktadır. 
Bu konuda hiç bir ciddî tedJbir öngörülmez, 
hatta Maliye Bakanı bu konuya dahi değinmez-
ken, fakir halkın belini daha da bükecek yeni 
vergilerin getirilmesi, açıktır ki, sosyal adalet 
ilkeleriyle asla bağdaşmayan büyük bir insaf
sızlıktır. 

Bu durum karşısında; 
1. Resmî tahminlere göre 10 müyarı aşan 

vergi kaybının önlenmesi için Hükümet olarak 
tedbir almayı düşünüyor musunuz? Düşünüyor
sanız, bu tedbirler neler olacaktır? 

2. Bu vergi kaybı hangi nedenlerle, hangi 
kalemlerden ve kimlerden doğmaktadır? 

T. C. 
Başbakanlık 23 . 2 .1972 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 77-66/1513 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 19 . 1 . 1972 tarih ve 7/838-5041/38305 
sayılı yazınız. 

İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, vergi kay
bının önlenmesi için ne gibi tedbirler alındığına 

ilişkin 10 . 1 . 1972 tarihli yazılı soru önerge-
sinin cevabı iki nüsha olarak eklice sunulmuş
tur. 

Saygıyla arz ederim. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

Başbakan 

İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, vergi kaybı
nın önlenmesi için ne gibi tedbirler alındığına 

ilişkin 10 . 1 . 1972 tarihli yazılı soru 
önergesinin cevabıdır. 

1. Türkiye'deki verigi kayfbının 10 milyar 
lirayı aştığına dair elimizde bir bilgi ve ista
tistik mevcut değildir. Yazılı soru önergesin
de belirtilen seviyede olmamakla beraber, mem
leketimizde bir miktar vergi kaybı olduğu bir 
gerçektir. 

Vergi kayıplarını önlemek konusunda alın
ması gerekli tedbirleri başlıca dört noktada 
toplamak mümkündür. 

A) Vergi mevzuatını, vergi emniyetini ve 
oto - kontrolü sağlayacak tedbirlerle teçhiz 
etmek, 

B) Vergi idaresini, tesirli ve adil bir ver
gi uygulamasını yürütecek hale getirmek, 

C) Vergi ihtilâflarını mümkün olan en kı
sa zaman içinde ve hakkaniyet esaslarına uy
gun bir şekilde netioelendirebiilecek bir malî 
kaza sistemi kurmak, 

D) Vergi yoluyla toplanan fonların kamu 
yararına en uygun sahalara ve konulara sarf 
edildiği, vergi uygulamasının adil ve insaflı 
bir şekilde yürütülmekte olduğu noktalarında 
vatandaşlar üzerinde olumlu bir tesir bırak
mak suretiyle mükelleflerin vergiye karşı olan 
mukavemetini bertaraf etmek. 

Yukarda belirtilen vergi kaybı ile mücadele 
tedbirlerinden vergi mevzuatına ilişkin olanlar
dan büyük bir kısmı halen çeşitli vergi kanun
larımızın bünyelerinde yer almış bulunmakta
dır. Bu arada, Gelir Vergisinde servet beyanı, 
gider beyanı, ortalama kâr hadleri, asgarî ziraî 
kazanç esası ve vergilerin ilânı sayılabilir. 

Ancak, vergi kaybını Önlemek gayesiyle 
alınacak tedbirler, sadece vergi mevzuatının 
bu yönden gerekli hükümlerle teçhiz edilmesi 
sureti ile istenilen neticelerin elde edilmesine 
kâfi gelmemektedir. Bunun yanında, bahis 
konusu vergi güvenlik tedbirlerini başarı ile 
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uygulayabilecek kalitede bir vergi idaresi kur
mak gerekmektedir. Bu gayeyle hazırlanan 
Vengi idaresinin yeniden düzenlenmesi hakkın
daki kanun tasarısı ile malî kaza sisteminin ıs
lahına dair kanun tasarısı yakında Büyük Mil
let Meclisine sunulacaktır. Bahis konusu ka
nun tasarılarının, kanunlaşarak yürürlüğe gir
mesinden sonra yapılacak olan vergi idaresi ve 
malî kaza reformları ile vergi kaybının önlen
mesi konusunda elle tutulur sonuçlar alınaca
ğı muhakkaktır. Bahis konusu kanun taşanla
rının yürürlüğe girmesine kadar olan (devrede, 
halen yürürlükte olan kanunların tanımakta 
olduğu yetkilere dayanmak suretiyle, vergi 
kontrolü ile görevli elemanların adetlerinin art
tırılması ve bunların meslekî eğitimi gibi faa
liyetlerin de yürütülmesine devam olunmakta
dır. 

2. Vergi kaybı daha ziyade Gelir Vergisin
de yıllık beyannameler üzerinden vergilendiri
len mükellef grubu için bahis konusu olmakta
dır. 

12. — Afyon Karahisar Milletvekili Hamdi 
llamamcıoğlu'nun, Afyon Karahisar TCDD Tra
vers Fabrikasında çalışan işçilerin ve bu fabri
kanın satış durumuna dair soru önergesi ve Ulaş
tırma Bakanı Hıfkı Danışman'ın yazdı cevabı 
(7/841) 

11 . 1 . 1972 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Ulaştırma Ba
kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması
na delâletinizi saygı ile arz ederim, 

Afyon K. Milletvekili 
Hamdi Hamamcıoğlu 

Afyon ilinde TCDD tarafından tesis edilip 
uzun zamandan beri faaliyette bulunan Travers 
Fabrikasının ikinci vardiyasının kaldırılarak 
açıkta kalan 80 sanatsız işçinin Sivas'a naklinin 
düşünüldüğü öğrenilmiştir. Bu sebeple : 

1. 1965 tarihinden bu yana Bakanlığınızın 
özel sektörden ne miktar beton tranvers aldı
ğının, 

2. Böyle bir ihale, sipariş veya alım varsa 
müteahhit firmanın taahhüdünü zamanında ifa 
edip etmediğinin, 
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3. Afyon Travers Fabrikası ile müteahhit 
firma veya özel teşebbüsten alman travers fi
yat farkının mahiyet ve miktarının, 

4. ihaleyi alan firmanın taahhüdünü zama
nında yerine getirememesi vaki ise Bakanlıkça 
bu firma hakkında ne gibi işlem yapıldığının, 

5. Aynı firmanın Afyon Travers Fabrika
sından aynı taahhüt cümlesinden olarak dalgalı 
takoz siparişi verip vermediğinin, vermişse mik
tarının, 

6. Afyon Travers Fabrikasında ihtiyaca ce
vap verebilecek miktarda travers stoku bulun
duğunun Bakanlıkça bilinip bilinmediğinin, 

7. Blon, tirfon, somun, yarıklı somun, fir
kete kesme ve firkete diş açma gibi küçük yol 
malzeme imalâtı Afyon Travers Fabrikasında 
devam ettiğine göre bu malzemeler için de özel 
teşebbüse her hangi bir ihalenin yapılıp yapıl
madığının, 

T. C, 
Ulaştırma Bakanlığı 28 . 2 .1972 

Özel Kalem Müdürlüğü 
90-1 

Konu : Yazılı soru Hk, 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 19 . 1 . 1972 tarih ve Genel Sekreter

lik Kanunlar Müdürlüğü 7/841 - 5049/38423 sa
yılı yazı; 

Afyon Karahisar Milletvekili Hamdi Hamam
cıoğlu 'nun beton traversler ve ahşap dalgalı ta
kozlar hakkındaki yazılı soru önergesi cevabı
dır. 

1. TCDD teşekkülünün beton travers ihti
yacı Afyon'da kurulan beton travers fabrikası 
tarafından karşılanmaktadır. 1365 yılından bu 
yana, hatlarımızda kullanılan meton traversle
rin tamamı, Afyon'daki Beton Travers Fabrika
sında imal edilmektedir. 

1965 yılından beri, isletmenin beton travers 
ihtiyacını Afyon Beton Travers Fabrikası kar
şıladığı için, özel sektörden beton travers satın-
almmamıştır. 

2. Birinci maddede de belirtildiği üzere iş
letme, beton travers teslimi hususunda, özel sek
törle bir anlaşma yapmadığı için, taahhüdün za
manında tamamlanıp tamamlanmadığı hususu, 
söz konusu olmamaktadır, 

— 314 — 



M. Meclisi B : 60 15 . 3 . 1972 O : 1 

3. Özel sektöre beton travers siparişi veril
mediği için, Afyon Beton Travers Fabrikası 
imalâtı ile, özel sektör imalâtı arasında, bir fi
yat karşılaştırması yapmak mümkün görüleme
miştir. 

4. Özel sektöre, işletmeye travers imal et
mesi için, sipariş verilmediğinden, taahhüdün 
zamanında yerine getirilmesi hususu ile ilgili 
hiçbir işlem yoktur. 

5. Afyon'daki Beton Travers Fabrikasının 
ek tesislerinde, 1972 yılında imal edilmek üzere, 
işletmeye şu anda 480 000 adet ahşap dalgalı 
takoz ile tıkacın siparişi verilmiştir. Bu sipariş, 
özel sektör tarafından değil Bayındırlık Bakan
lığınca verilmiş bulunmaktadır. 

6. Afyon Beton Travers Fabrikası sahasın
da bulunan beton traverslere, yapılacak yol ye
nilemeleri nedeniyle âcil ihtiyacolup, büyük bir 
kısmı, çelik selet ve gergi çeliği teminindeki ge
cikmeler sebebiyle monte edilememiş traversler 
olup, bu noksanlıkların ikmali için stokta bek
letilmektedirler. Beton traversler için lüzumlu 
çelik seletin, Karabük Demir ve Çelik Fabrika
larında profil olarak imalini ve bilâhara işlet
mece işlenmesinin teminini müteakip, bu malze
melerin Afyon'a şevkinden sonra kullanılabilir 
duruma gelecek bu traversler, ferş edileceği 
mıntakalara sevk edileceklerdir. Çelik seletin 
işlenmesi hususu da işletmece ve Baaknlığımız-
ca önemle takibedilmektedir. 

7. Afyon Beton Travers Fabrikasına ilâve 
edilen yeni tesislerde, işletmenin ihtiyacı olan 
blon, tirfon, somun, yarıklı somun gibi küçük 
yol malzemeleri, 1970 yılından itibaren ihtiyacı 
karşılayacak miktarda imal edilmektedir. 

Bu itibarla, 1970 yılından bu yana özel sek
töre küçük yol malzemesi siparişi yapılmamış
tır. 

Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 
Rıfkı Danışman 

Ulaştırma Bakanı 

13. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
hastanelerde çalışan personelin durumuna dair 
soru önergesi, ve Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanı Cevdet Ayhan'ın yazılı cevabı (7/842) 

7 . 1 . 1972 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanı tarafından yazılı olarak ce

vaplandırılmasına tavassutlarınızı arz ve rica 
ederim. 

Sinop Milletvekili 
Hilmi İşgüzar 

Bugün Devlet hastanelerinde çalışan hemşi
re, hastabakıcı ve hastane müstahdemleri de
vamlı bir şekilde görev yapmakta hastanenin 
en ağır hizmet servislerinde bu görevi yürüt
mektedirler. Artan hayat pahalılığı ve para de
ğerindeki düşme nedeniyle her dar gelirli va
tandaşlar gibi hastanenin bu personelleri de ge
çim sıkıntısı çekmekte zor hayat yaşamaktadır
lar. Bu yönden, 

1. Fazla mesai yaptıkları malum olan has
tanelerdeki hemşire, hastabakıcı ve müstahdem
lerine bugüne kadar ödenmeyen fazla mesai 
zammı ne zaman ödenecektir? Vekâletinizin bu 
konuda düşüncesi nedir? 

2. Nöbet tutan doktor, hemşire ve hastane
nin diğer personeli nöbet karşılığı bir ücret al
makta mıdır? Nöbet için ücret ödenmiyorsa ne 
zaman ödenecektir? 

Dr. Cevdet Aykan 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanı 
313 

Konu : Sinop Milletvekili Hilmi 
İşgüzar'ın önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 19 . 1 . 1972 tarih ve Kanunlar Mü

dürlüğü 7/842-5050/38459 sayılı yazı. 
Sinop Milletvekili Sayın Hilmi işgüzar ta

rafından 7 . 1 . 1972 tarihinde verilen yazılı 
soru önergesine cevabım ektedir. 

Arz ederim, 
Saygılarımla. 

Dr. Cevdet Aykan 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'ın yazılı 
soru önergesine cevabım : 

Soru :1. Fazla mesai yaptıkları malum olan 
hastanelerdeki hemşire, hastabakıcı ve müstah
demlerine bugüne kadar ödenmeyen fazla mesai 
zammı ne zaman ödenecektir? Vekâletinizin bu 
konuda düşüncesi nedir? 

Cevap : 1. Bilindiği üzere fazla mesainin 
hangi hallerde ve ne miktarda ödeneceği 1971 
malî yılı Bütçe Kanununun 16 ncı maddesinde 
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gösterilmiştir. Buradaki ifadeye göre fazla me- 1 
sai ücreti; tabiî âfetler ve salgın hastalıklar ha
linde veya Bakanlar Kurulu karariyle süresi be
lirtilen görevler için ödenebilecektir. Bu şartlar 
şüphesiz normal ahval içinde çalışan hastane 
personeline fazla mesai verilmesini öngörme
mektedir. Fakat Bakanlığımız, önergenizde bah
si geçen personele fazla mesai yaptığında kanun
daki sınırlar içinde fazla mesai ödenmesini za
rurî görerek bu konuda hazırladığı teklifi yine 
aynı maddenin 3 ncü fıkrası gereğince Devlet 
Personel Dairesine göndermiştir. Ancak, 1971 
malî yılı içinde bu konuda Bakanlar Kurulu ka
rarı olmadığından sözü geçen personele Bakan
lığımızca verilmesi öngörülen fazla mesailer 
ödenememiştir. 1972 yılında sözü geçen teklifin 
yürürlüğe konulmasına çalışılacaktır. 

iSoru : 2. Nöbet tutan doktor, hemşire ve 
hastanenin diğer personeli nöbet karşılığı bir 
ücret almakta mıdır? Nöbet için ücret ödenmi
yorsa ne zaman ödenecektir? 

Cevap : 2. 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun 178 nci maddesine göre çıkarılan fazla 
mesai yönetmeliğinde nöbet hizmeti fazla me
saiden sayılmamaktadır. Bu sebeple sorunuzda 
geçen personele fazla mesai ücreti ödemek müm
kün olmayacaktır. 

Dr. Cevdet Aykan 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

11. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ab ak'm, 
İstanbul, Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri 
Genel Müdürlüğünün hizmet tarifelerine dair 
soru önergesi, ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kam Nezih Devres'in yazılı cevabı (7/845) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
istanbul, Elektrik, Tramvay ve Tünel işlet

meleri (i. E. T. T.) Umum Müdürlüğü 1967 yı
lından beri aynı tarifelerle hizmet ifa etmekte
dir. Bu müddet içinde; 

1. Çeşitli vergiler ihdas edilmiş veya zam 
görmüş; 

2. Hükümet tarafından fiyatları tespit edil
mekte olan akaryakıt, çimento ve demir fiyatla
rına üç dört defa ve külliyetli miktarda zam ya
pılmış ; 

3. Hükümet tarafından satılan kömür ve 
Sümerbank mamulleri fiyatları birkaç defa ve 
mühim denilecek kadar artırılmış; 1 
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4. iç ve dış piyasa fiyatları % 50 kadar art
mış; 

5. Devalüasyon dolayısiyle ithal ettiği mal
ların bedelleri gümrükleri ile beraber % 100 
artmış; 

6. İki defa akdettiği toplu sözleşmelerden 
birincisinde yılda 30 - 35, ikincisinde ise yılda 
80 - 85 milyon lira fazla ödemeye mecbur kal
mış; 

7. Personel Kanunu ile memur maaşları art
mış; bulunduğu cihetle, bu idarenin mer'i tari
feler ve mevcut şartlar içinde istanbul ile bera
ber 26 - 27 civar belediyenin elektrik, havagazı, 
otobüs, troleybüs ve tünel işletmelerini devam 
ettirebilmesi imkânı kalmamıştır. 

İdarenin aldığımız bilgiye göre, aylık gelirin 
% 80 - 90 kadarı cereyan bedeline, işçi ücretle
rine ve memur maaşlarına sarf edilmekte ve ge
riye kalan miktarla işletmelerin diğer ihtiyaç
ları karşılanamadığı için gümrüğe, sosyal sigor
talara, vergi dairelerine ve Maliye Bakanlığına 
borçlanarak hizmeti devam ettirebilmektedir. 

Bu halin uzun zaman devam etmesine imkân 
olmadığını izaha lüzum görmüyoruz. 

Yine bize verilen bilgiye göre T. E. K. Ku
rumu tarifeleri 16 . 7 . 1971'de neşredildiği hal
de idareden zamlı cereyan bedeli 1 . 7 . 1971 
tarihine irca edilerek talebedilmiş ve idare hüs
nüniyetle ve halktan tahsil etmeden Temmuz 
ayma ait 16 milyon liralık zam farkını ödemiş 
bilâhara da yine halktan tahsil etmediği halde 
Ağustos ayına ait bir lasım faturaları ödeyeme
miş ve borçlanmıştır. 

T. E. K. Kurumu tarifeleri, Etibank devrin
de olduğu gibi neşrinden itibaren 45 gün sonra 
meriyete vazedilmesi ve halktan tahsil edildik
ten sonra idareden talebedilmesi gerekir idi. 
Böyle yapılmadığına göre iki ayın tutarı olan 
32 - 33 milyon liranın idareden talebedilmesi ve 
bunun ödenmesi için idarenin 1312 sayılı T. E. K. 
Kanununun 28 nci maddesinin (b) fıkrasına 
göre elektrik işletmesine el konulacağı tehdidi 
haksız, adaletsiz ve nasafet kaideleri ile kabili 
telif olmadığından ilk aylarda halktan tahsil 
edilinceye kadarki zam farkının tediyesi husu
sunda müsamahakâr davranılmasmm temini ge
rekmektedir, 

Kaldı ki; idarenin T. E. K. nezdinde 17,5 
milyon liralık bir depozitosunun mevcudiyeti, 
bu meblâğın peşin tediye edilmiş olduğu mana-
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sini da taşıdığına göre, T. E. K. nun hem tazyik 
etmesi, hem de cezalı tahakkuk yapması ve te
merrüt faizi talebetmesine hukuken imkân ol
madığı kanaatindeyiz. Depozitonun bu tarzda 
çalıştırılmaması halinde i. E. T. T. ye iadesi 
lâzımgelmektedir. 

Hulâsa olarak; yukarda izah edilen sebepler 
muvacehesinde idare elinde olmayan haricî se
bepler neticesinde tediyede bulunamadığının ka
bulü ile bir tarife ayarlaması yapılıncaya ka-
darki ademi tediyelerinden dolayı cezaî muame
leye tevessül edilmemesi ve ademi tediyeyi ba
hane ederek el koymaya gidilmemesinin temini 
lâzımdır, 

Aksi halde, elektrik gelirinin yardımı ile ifa 
ve idame ettirilen otobüs, troleybüs ve havaga-
zının yılda 90 - 100 milyon liralık açığının Dev
let bütçesinden kapatılması iktiza edeceği hu
susunu dikkat nazarınıza arz ederiz. 

Zira; İstanbul Belediyesinin diğer 26 beledi
ye adına açığı kapatmasına 1580 sayılı Kanun 
mani olduğu gibi, t. E. T. T. nin de zararı ne 
nispette; hangi belediyeden talebedeceğinin tes
piti de mümkün değildir. Kaldı ki; belediye 
bütçelerinden bu açığın kapatılmasına da maddî 
imkân yoktur. 

Bu itibarla : 
1.1. E. T. T. nin ifa etmekte olduğu ve İs

tanbul ile civan için hayatî önem taşıyan âmme 
hizmetlerinin devamını sağlamak gayesi ile malî 
durumunun ıslahı için gerekli işlemin çok acele 
olarak yapılması; 

2. 1960 yılında Bakanlıkça tanzim edilmiş 
bulunan tarifeler talimatnamesine göre tarife 
tekliflerinin tetkik ve süratle kabulü; 

3. Bugün için tarife ayarlanmasına imkân 
görülemiyor ise; İstanbul için bazı kademele
rinde % 83'ü bulan T. E. K. zamlarından indi
rim yapılmak suretiyle aradaki farkın Î.E.T.T. 
ye terk edilerek hizmet ifasının sağlanması; 

4. Gümrük ve bazı vergi resim ve harçlar
dan bu idarenin istisna edilmesi veya indirimli 
tarifelere tabi tutulması; 

5. Maliyet ortalaması ile Öğrenci, memur 
ve subay tenzilâtlı tarifeleri arasındaki farkın 
Millî Eğitim ve Millî Savunma bakanlıkları ile 
belediye bütçelerinden ödenmesi veya indirimli 
tarifelerin bir evvelki yıl maliyet ortalamaların
dan az olarak tasdik edilmemesi; 

6. Zaman zaman gümrük ve akreditif ihti
yaçları dolayısiyle zaruret duyulan kredi ihtiya
cının Devlet Yatırım Bankasından' veya diğer 
Devlet bankalarından temini; 

7. Tarife tasdikleri çeşitli sebeplerle gecik
tirildiği zamanlar Devlet iktisadî kuruluşları, 
gümrük ve maliye tarafından alacaklarının tah
sili mevzuunda bu idareye tazyik yapılmaması, 
cezasız olarak alacakların tecilinin sağlanması 
ve bilâhara bu alacakların maukul ve hizmeti ak
satmayacak taksitler halinde ödenmesinin te
mini; 

8. Halen birikmiş borçlarının da tecil ve 
tarife gelirlerine göre taksitlendirilmesi gerek
tiği kanaatindeyiz. 

Yukarda açıklanan hususların müstaceliyeti 
dolayısiyle en kısa bir zamanda tetkiki ile Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının ne düşün
düğünün ve ne gibi tedbirlerin alındığının Sa
yın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı tarafın
dan yazılı olarak bildirilmesini arz ve rica ede
riz. 

7 . 1 . 1972 
istanbul Milletvekili 

ibrahim Abak 
T. C. 

Enerji ve Tabu Kaynaklar 13 .3 .1972 
Bakanlığı 

Enformasyon ve Genel 
İlişkiler Müşavirliği 

Sayı": 112/1-408/1-72 
Gen. ilş. Müş. 356 

Konu : istanbul Milletvekili Sayın 
ibrahim Abak'm yazılı soru öner
gesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 20.1.1972 tarih ve 7/845 - 5057/38530 

sayılı yazınız. 
İstanbul Milletvekili Sayın ibrahim Abak'm 

«istanbul, Elektrik, Tramvay ve Tünel işletmesi 
Genel Müdürlüğünün hizmet tarifelerine» dair 
yazılı soru önergesi cevabî ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Nezih Devres 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

İstanbul Milletvekili Sayın İbrahim Abak'ın 
Î.E.T.T. İşletmesi Genel Müdürlüğünün hizmeı 
taaifelerine mütedıiı yazılı soru Önergesi ceva
bıdır. 
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Soru : 
istanbul, Elektrik Tramvay ve Tünel İşlet

meleri (Î.E.T.T.) Umum Müdürlüğü 1967 yılın
dan beri aynı tarifelerle hizmet ifa etmekte
dir. Bu müddet içinde; 

1. Çeşitli vergiler ihdas edilmiş veya za
man görmüş; 

2. Hükümet tarafından fiyatlan tespit edil
mekte olan akaryakıt, çimento ve demir fiyat
larına üç dört defa ve külliyetli miktarda zam 
yapılmış; 

3. Hükümet tarafından satılan kömür ve 
iSümerbank mamulleri fiyatlan birkaç defa ve 
mühim denilecek kadar artınlmış; 

4. îç ve dış piyasa fiyatlan % 50 kadar art
mış; 

5. Devalüasyon dolayısiyle ithal ettiği mal-
lann bedelleri gümrükleri ile beraber % 100 
artmış; 

6. İki defa akdettiği toplu sözleşmelerden 
birincisinde yılda 30 - 35, ikincisinde ise yıîda 
80 - 85 milyon lira fazla ödemeye mecbur kal
mış; 

7. Personel Kanunu ile memur maaşları 
artmış; bulunduğu cihetle, bu idarenin meri 
tarifeler ve mevcut şartlar içinde İstanbul ile 
beraber 26 - 27 civar belediyenin elektrik, hava
gazı, otobüs troleybüs ve tünel işletmelerini de
vam ettirebilmesi imkânı kalmamıştır. 

İdareden aldığımız bilgiye göre, aylık 
gelirin % 80 - 90 kadan ceryan bedeline, işçi 
ücretlerine ve memur maaşlanna sarfedilmek-
te ve geriye kalan miktarla işletmelerin diğer 
ihtiyaçlan karşılanamadığı için gümrüğe, Sos
yal Sigortalara, vergi dairelerine, ve Maliye 
Bakanlığına borçlanarak hizmeti devam etti
rebilmektedir. 

Bu halin uzun zaman devam etmesine im
kân olmadığını izaha lüzum görmüyoruz. 

Yine bize verilen bilgiye göre TEK Kurumu 
tarifeleri 16 . 7 . 1971'de neşredildiği halde ida
reden zamlı cereyan bedeli 1 . 7 .1971 tarihin
de icra edilerek talebedilmiş ve idare hüsnüni
yetle ve halktan tahsil etmeden Temmuz ayına 
ait 16 milyon liralık zam farkını ödemiş bilâha-
ra da yine halktan tahsil etmediği halde Ağus
tos ayına ait bir kısım faturaları ödeyememiş 
ve borçlanmıştır. 

TEK Kurumu tarifeleri, Etibank devrinde 
olduğu gibi neşrinden itibaren 45 gün ısonra me
riyete vazedilmiş ve halktan tahsil edildikten 
sonra idareden talebedilmesi gerekir idi. Böyle 
yapılmadığına göre iki ayın tutan olan 32 - 33 
milyon liranın idareden talebedilmesi ve bu
nun ödenmesi için idarenin 1312 sayılı Tek Ka
nununun 28 nci maddesinin (b) fıkrasına göre 
elektrik işletmesine el konulacağı tehdidi hak
sız, adaletsiz ve nesaf et kaideleri ile kabili telif 
olmadığından ilk aylarda halktan tahsil edilin
ceye kadar ki zaman farkının tediyesi hususun
da müsamahakâr dayanılmasının temini gerek
mektedir. 

Kaldı ki; idarenin TEK nezdinde 17,5 milyon 
liralık bir depozitosunun mevcudiyeti, bu meb
lâğın peşin tediye edilmiş olduğu manasını da 
taşıdığına göre TEK'in hem tazyik etmesi hem 
de cezalı tahakkuk yapması ve temerrüt faizi 
talebetmesine hukuken imkân olmadığı kanaa
tindeyiz. Depozitonun bu tarzda çalıştınlması 
halinde Î.E.T.T.'ye iadesi lâzımıgelmektedir. 

Hülâsa olarak; Yukarda izah edilen sebep
ler muvacehesinde idare elinde olmayan haricî 
sebepler neticesinde tediyede bulunamadığının 
kabulü ile bir tarife ayarlaması yapılıncaya ka-
darki ademi tediyelerinden dolayı cezaî mua
meleye tevessül edilmemesi ve ademi tediyeyi 
bahane ederek el koymaya gidilmemesinin te
mini lâzımdır. 

Aksi halde, elektrik gelirinin yardımı ile ifa 
ve idame ettirilen otobüs, troleybüs ve havaga-
zının yılda 90 -100 milyon liralık açığının Dev
let bütçesinden kapatılması iktiza edeceği hu
susunu dikkat nazarınıza arz ederiz. 

Zira; İstanbul Belediyesinin diğer 26 bele
diye adına açığı kapatmaısma 1580 sayılı Kanua 
mani olduğu gibi, Î.E.T.T.'nin de zaran ne nis
pette, hangi belediyeden talebedeceğinin tespi
ti de mümkün değildir. Kaldı ki; belediye büt
çelerinden bu açığın kapatılmasına da maddî im
kân yoktur. 

Bu itibarla : 
1. Î.E.T.T.'nin ifa etmekte olduğu ve İstan

bul ile civan için hayatî önem taşıyan âmme 
hizmetlerinin devamını sağlamak gayesi ile malî 
durumunun ıslahı için gerekli işlemlerin çok 
acele olarak yapılması, 
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2. 1960 yılında Bakanlıkça tanzim edilmiş 
bulunan tarifeler talimatnamesine göre tarife 
tekliflerinin tetkik ve süratle kabulü; 

3. Bugün için Tarife ayarlamasına imkân 
görülemiyor ise; İstanbul için bazı kademelerin
de % 83'ü bulan TEK zamlanndan indirim ya
pılmak suretiyle aradaki farkın Î.E.T.T.'ye ter-
kedilerek hizmet ifasının sağlanması. 

4. Gümrük ve bazı vergi resim ve harçlar
dan bu idarenin istisna edilmesi veya indirim
li tarifelere tabi tutulması, 

5. 'Maliyet ortalaması ile öğrenci memur ve 
subay tenzilâtlı tarifeleri arasındaki farkın Mil
lî Eğitim ve Millî Savunma bakanlıkları ile be
lediye bütçelerinden ödenmesi veya indirimli 
tarifelerin bir evvelki yıl maliyet ortalamala
rından az olarak tasdik edilmemesi 

6. Zaman zaman gümrük ve akreditif ihti
yaçları dolayısıyle zaruret duyulan kredi ih
tiyacının Devlet Yatırım Bankasından veya di
ğer Devlet bankalarından temini, 

7. Tarife tasdikleri çeşitli sebeplerle ge
ciktirildiği zamanlar Devlet İktisadî Kuruluşla
rı, Gümrük ve Maliye tarafından alacaklarının 
tahsili mevzuunda bu idareye tazyik yapılma
ması, cezasız olarak alacakların makul ve hizme
ti aksatmayacak taksitler halinde ödenmesinin 
temini, 

8. Halen birikmiş borçlarının da tecil ve ta
rife gelirlerine göre taksitlendirilmesi gerektiği 
kanaatindeyiz. 

Yukarda açıklanan hususların müstaceli
yeti dolayısıyle en kısa bir zamanda tetkiki ile 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının ne dü
şündüğünün ve ne gibi tedbirlerin alındığının 
Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı tara
fından yazılı olarak bildirilmesini arz ve rica 
ederiz. 

Cevap : 
Bildirilmesi istenilen hususlar hakkında ce

vaplar aşağıdadır : 
A) Otobüs, Troleybüs, Tünel tarifeleri. Ta

şıt İşletmelerinin tarifeleri 1 . 7 . 1971 gününda 
başlayarak değiştirilmiştir. Yeni tarifelerin he
sabında dış ve iç piyasadaki fiyat artışları, 
Personel Kanunundan ve toplu ısözleşmelerden 
ileri gelen ücret artışları gözönüne alınmıştır. 
Yeni tarifelerle daha önceki tarifelerin % 63 
oranında artırılmış olmasına karşılık gelirler, 

giderlerin ancak % 78'ini karşılayacak ve bir 
yıl önce 96 milyon lira olan zararı 65 milyon 
liraya düşürecek bir duruma getirilmiştir. 

İlk dört aylık duruma göre taşıt tarifele
rinde yapılan bu önemli artışla gelirler bekle
nen ölçüde artmamıştır. Bunun başlıca nedeni 
yolcu sayısının bir önceki yıla göre % 9 ora
nında düşmüş olmasıdır. Zamanın gelirleri is
tenen ölçüde artırılmayacağı böylece bir defa 
daha anlaşılmış olmaktadır. 

Bu nedenle Î.E.T.T. İşletmesine giderlerini 
azaltmak, hizmetleri ve işletmeyi düzenleme 
yolunda telkinler yapılmaktadır. 

B) Elektrik Tarifeleri : 
Türkiye Elektrik Kurumunun ceryan satış 

tarifelerini değiştiren ve 16 . 7 . 1971 günlü 
Resmî Gazetede yayınlanan 7/2793 sayılı Ba
kanlar Kurulu Karan ile I.E.T.T.'nin kendi elek
trik tarifelerine kilovatsaat başına 11 kuruş 
zam yapmak yetkisi verilmiş ve idare bu zammı 
1 . 7 . 1971 gününden itibaren uygulamaya baş
lamıştır. Bu suretle Î.E.T.T. İşletmesi elektrik 
tarifelerine % 40 oranında zam yapmış olmak
tadır. Halen bu zamlı tarife ile satış yapılmak
tadır. 

Yine 1 . 6 . 1971 tarihinde Î.E.T.T'nin abone
lerinde bulunan sayaç kira ücretleri ve diğer 
hizmet tarifeleri de % 70 oranında artırılmış 
bulunmaktadır. 

1 . 8 . 1971 gününden başlayarak ve Türkiye 
Elektrik Kurumunun elektrik santrallarında kul
lanılan kömürlerin fiyatının artması üzerine 
yaptığı kilovatsaat üzerine bir kuruşluk yakıt 
zammını da Î.E.T.T. aynen abonelerine yükle
miştir. 

Böylece 1971 yılının ikinci yarısında Î.E.T.T. 
elektrik tarifeleri % 43,5 hizmet ve kira tarife
leri % 70 oranında zam görmüş olmaktadır. 

C) Havagazı tarifeleri : 
Son defa 7 . 8 . 1970 te havagazı tarifeleri

ne % 30 ve Temmuz 1971 de de kömür fiyat
larının artması karşısında gazhanelerden kömür 
satış ve tevzi müessesesine verilecek kok fiyat
larına % 50 oranında zam yapılmıştır. 

Görüldüğü gibi Î.E.T.T. İşletmelerinin tari
feleri değiştirilme nedenleri doğdukça ve nakli 
nedenlere dayandıkça sürekli olarak değiştiril
mektedir. 
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Elektrik tarifeleri Yönetmeliğine göre 
Î.E.T.T.'nin elektrik satış tarifelerinin yeniden 

düzenlenmesi üzerinde çalışılmaktadır. Î.E.T.T. 
İşletmelerinden satış ve havagazı işletmeleri 
sürekli olanak zarar etmekte, elektrik işletmesi
nin kârları hem bu işletmenin yeni yatırımlarını 
karşılamaktadır. Fiyatlardaki büyük artışlar kar
şısında elektrik işletmeninin diğer işletmelerin 
bütün ihtiyaçlarını karşılaması bu işletmeye 
taşımayacağı kadar büyük bir yük getirmekte
dir. Konu üzerinde durulmaktadır. 

Yukarda sözü edilen 7/2793 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile kabul ve 16 . 7 . 1971 günlü 
Resmî Gazetede yayınlanan kararnamede Tür
kiye Elektrik Kurumunun yeni ceryan satış 
tarifelerinin uygulama gününün başlangıcı göste
rilmiştir. Ancak aynı kararnamede Türkiye 
Elektrik Kurumundan ceryan satmalan bütün 
belediye elektrik işletmelerinin 1 . 7 . 1971 den 
başlayarak kendi abonelerine kararnamede 
gösterilen miktarlarda zam yapmasına izin ve
rilmiştir. Buradan gidilerek Türkiye Elektrik 
Kurumunun belediyelere satış bakımından da 
aynı uygulamayı 1 . 7 . 1971 gününden başlatıl
ması yerinde görülmüştür. Ayrıca Î.E.T.T. 
Umum Müdürlüğü bu konuda süresi içinde bir 
dava da açmamıştır. Uygulama bu şekilde devam 
etmektedir. 

1312 sayılı Kanunun 28/b maddesine göre 
borcunu ödemeyen işletmelere TEK'unun el 
koymasını düzenlemek üzere bir yönetmelik ha
zırlanmaktadır. Bu yönetmelik kanunda sözü 
edilen kavramlar ve bu durumda uygulanacak iş
lemler üzerinde açıklık getirecektir. El koyma 
ve depozitonun bu maksatla kullanılması yö
netmeliğin yayınlanmasından sonra uygulama 
alanı bulacaktır. 

Diğer sorularınızın karşılıkları numara sıra 
sı ile aşağıdadır. 

1. Î.E.T.T'nin malî durumu sağlamlaştır
mak üzere acele bir tedbir olarak, idarenin 
TEK'una olan 41 milyon liralık borcunun 12 
ayda ve 12 eşit taksitle ödenmesi olumlu bir yola 
girmek üzeredir. 

İBelediye işletmelerinin hukukî, malî ve ikti
sadî durumlarına, günün şartlarına uygun bir 
yön verebilmek üzere araştırmalar yapılmakta
dır. 

2. Teklif edilen Î.E.T.T. elektrik tarifeleri 
üzerindeki incelemeler kısa zamanda tamamla
narak sonuca varılacaktır. 

3. TEİK tarifelerinde Î.E.T.T. yararına in
dirim yapmak, bu işletmenin malî durumunu 
bozacak ve yatırımlarını aksatacaktır. Bu du
rumun yalnız Î.E.T.T'de değil bütün Türkiye'de 
zararları görüleceğinden uygulanması düşü
nülmemektedir. 

Ayrıca bu tedbirin diğer TEK müşterileri 
için hakkaniyet ilkelerine uyacağı da söylene
mez. 

4. Î.E.T.T. İşletmeleri de diğer belediye 
işletmeleri gibi Kurumlar Vergisi gibi birçok 
vergi ve harçtan istisna edilmiştir. Gümrük Ver
gisi harç ve resimlerinden de istisna edilmesi 
bir inceleme ve kanun konusudur. 

5. Î.E.T.T'nin taşıt tarifeleri yukarda açık
landığı gibi 1 . 7 . 1971 de onaylanmıştır. Bu ta
rifeler onaylanırken tenzilâtlı tarifelerin işlet
meye en az zarar verecek biçimde hazırlanma
sına gayret edilmiştir.öğrenci tenzilâtı karşılı
ğının Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinden, subay 
tenzilâtı karşılığının Millî Savunma Bakanlığı 
veya belediyeler bütçesinden ödenmesi kanunla
rımıza ve bu bakanlıkların kuruluş amaçlarına 
aykırı olacağı için imkânsızdır. Her tarifenin 
sosyal yapısı gereği olarak bazı tenzilâtların 
yapılması zorunludur. Ancak bu konuda ölçü
nün kaçırılmaması gerektir. Bu duruma dikkat 
edilmektedir. 

6. Belediye işletmelerinin kredi ihtiyacı 
4759 sayılı (1945) Kanunla kurulmuş îller Ban
kası tarafından karşılanmaktadır. 441 sayılı 
(1964) Kanunla kurulmuş olan Devlet Yatırım 
Bankasının görevi ise İktisadî Devlet Teşekkül
lerinin yatırımları için gerekli krediyi sağlamak
tadır. Kanunların bu durumu karşısında Dev
let Yatırım Bankasının Î.E.T.T'ye kredi vermesi 
imkânsızdır. 

7. Elektrik tarifelerinin tasdik usulleri elek
trik tarifeleri yönetmeliğinde gösterilmiştir. 
Daima bu yollardan gidilmektedir. Gecikmele
re işletmelerin aşın zam talepleri ile yeterli in
celemeleri yapmadan tarife teklifinde bulun
maları neden olmaktadır. Ancak herhalde işlet
melerin zorlukları içinde kalmamaları üzerinde 
büyük yardımlarda bulunulmaktadır. 
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8. I.E.T.T'nin birikmiş borçlarının 12 tak
sitle ödenmesi üzerinde yukarda bilgi verilmiş
tir. Bu borçların ertelenmesi işletmelerin malî 
durumuna ve karşılıklı anlaşmalarına bağlıdır. 

Bilgilerinize saygılarımla sunarım. 
Nezih Devres 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

15. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Ta
rım sektörüne sermaye aktarılması ve işgücü
nün prodüMivitesinin yükseltilmesi için ne gibi 
tedbirler alınacağına dair soru önergesi, ve Ta
rım Bakanı Orhan Dikmen'in yazılı cevabı 
(7/846) 

13 . 1 . 1972 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Tarım Bakamı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 
ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
içel Milletvekili 
Celâl Kargılı 

Türk ekonomisi ciddî bir dengesizlik içinde
dir. Faal nüfusun yüzde 73'ü tarımda olduğu 
halde, öteki sektörlere göre tarımda adam başı
na yaratılan katma değer çok düşüktür. Bu du
rumda tarımsal nüfusun azaltılması ve serma
ye akıtılmasiyle tarımda işgücünün prodükti
vitesinin yükseltilmesi önem kazanmaktadır. 

Bu konuda ne gibi fiilî tedbirlerin alınması 
düşünülmektedir? 

T. C. 
Tarım Bakanlığı 29 . 2 . 1972 
Özel Kalem Müd. 

Sayı : 39 
Konu : Sayın Celâl Kargılı'nın 
önergesi hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 21 . 1 . 1972 gün Kanunlar Müdürlüğü 

7/846 - 5059 - 38541 sayılı yazı. 
Tarım sektörüne sermaye aktarılması ve iş

gücünün prodüktivitesinin yükseltilmesi için 
ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair içel Mil
letvekili Sayın Celâl Kargılı tarafından Bakan
lığımıza yöneltilen yazılı soru önergesi cevaibı-
nın iki nüsha olarak eklice sunulduğunu say
gılarımla arz ederim. 

Prof. Dr. M. Orhan Dikmen 
Tarım Bakanı 

Tarımda işgücü prodüktivitesi düşüklüğü ve 
aktarılması için alınması gerekli görülen ted

birler 

I - Tarımda işgücü prodüktivitesi düşüklü
ğü : 

Tanın ve tarım dışı sektörlerde işgücü ve
rimliliğini gösterme yönünden, aşağıda verilen, 
ekoıaominin 'belli başlı sektörlerinde, 1965 -1971 
yıllan arasında, çalışan nüfus başına yaratılan 
safi hâsıla (1965 yılı fiyatlan ile) değerli 
önemlidir. 

Genel 
ekonomide Tarım Sanayi 

Yıllar (TL.) (TL.) (TL.) 

5 228 
5 533 
5 758 
6 166 
6 345 
6 802 
7 142 

2 642 
2 834 
2 864 
3 018 
2 966 
3 160 
3 340 

10 700 
11 072 
11 515 
11 896 
12 267 
12 130 
12 271 

Tabloda görüldüğü gibi tarım sektöründe ça
lışan nüfus başına yaratılan safi hâsıla sektör
lere oranla çok düşüktür. 1971 yılında, tarım 
sektöründe işgücü başına verim, memleketimiz 
ortalamasının yarısından azdır. Sanayi sektörün
de çalışan nüfus başına yaratılan gelirin ise 
yaklaşık 'olarak dörtte biridir. 

Planlı dönem içinde, tanın sektöründe nispî 
verim oranları, azalan bir gelişim göstermiştir. 
Diğer sektörlerin aksine, tanm sektöründeki 
işgücü verimli bir şekilde kullanılamamış, sek-
törlerarası gelir dağılımındaki dengesizlik de 
devam etmiştir. 

II - Tanmda işgücü prodüktivitesinin artı-
nlmasına yönelen tedbirler : 

1. Tarımda işgücü prodüktivitesinin artı
rılması, öncelikle tarım sektöründe birikmiş ve 
birikmekte olan fazla nüfus sorununun çözümü
ne, fazla nüfusun bir kısmının tarımda istihdam 
edilmesine, bir kısmının da bir plan dâhilinde 
endüstri ve bunun gibi sektörlere aktarılması
na bağlı bulunmaktadır. 

Tanmda prodüktiviteyi etkileyen, gizli ve 
mevsimlik işsizlik sorununu çözmek üzere, aşa
ğıda sayılan tedbirler alınmaktadır. 

a) Tanm işletmelerinde, faaliyetlerin çe-
şitlendirilmesini, birim, sahada daha fazla işçi-

321 — 



M. Meclisi B ; 60 15 . 3 . 1972 O : 1 

lik kullanımını gerektiren faaliyetlerin çiftçimi
ze benimsetilmesini ve tarımda entansitemia ar
tırılmasını teşvik suretiyle işçilik talebinin ar
tırılmasına böylece mevcut işgücünün daha iyi 
değerlendirilmesine çalışılmaktadır. 

b) Köylerde, önemli ölçüde yatırıma ihti
yaç göstermeyen el sanatları geliştirilmektedir. 

c) Yıldan yıla sulama sahalarımın artma-
siyle sulu ziraat genişlemekte, ve dolayısiyle bu 
tip üretimde fazla insangücü kullanılması sağ
lanmaktadır. 

d) Hayvancılığın 'özel projeler altında ge
liştirilmesi suretiyle tarımda daha fazla insan
gücü kullanılması imkânı elde edilmektedir. 

•e) Kısa vâde içinde işgücü fazlasının, iş
gücü kıtlığı çeken ülkelere ihracı sağlanırken, 
uzun vâde içinde yaratılacak istihdam imkânları 
ile dengeli bir işgücü artışının temini üzerinde 
durulmaktadır. 

2. Uzun vadeli bir hedef olarak çeşitli en
düstri dallarının geliştirilmesi suretiyle, tarım
da istihdam imkânlarının artırılması üzerinde 
durulmaktadır. 

3. Tarım sektöründe, iş'gücü prodüktivite
sini olumsuz yönde etkileyen, en önemli faktör
lerden birisi de topraktır. Tarım topraklarının 
yortgun ve yıpranmış olması, işletmeler arasın
da dağılımının dengesiz ve işletmelerin iktisadî 
prensiplere göre yönetimini imkânsız kılacak 
büyüklükte bulunmaları, arazi varlığının parça
lanmış olması ve tasarruf şekiller,! prodükti
vite düşüklüğüne sebelbolmaktadır. 

Bu nedenle, toprak mülkiyet dağılımının, top
rağın işletilme şeklinin ve işletme ile ilgili ku
rumsal yapının, yeniden düzenlenmesini amaç 
edinen toprak ve tanm reformu ile ilgili mev
zuatın çıkarılması, ve uygulamaya konulması 
sonucu, tanm işletmelerinde verimliliğin ve ge
lirin artırılması, gelir dağılımındaki dengesiz
liğin giderilmesi, istihdam olanaklarının gelişti
rilmesi, mümkün olacaktır. 

4. Prodüktiviteyi olumsuz yönde etkileyen 
diğer önemli bir faktör, tanm işletmelerinin 
sermayelerinim yetersizliğidir. Bu işletmelerin 
genellikle tasarrufu mümkün kılmayan gelir 
seviyelerinde bulunmalan nedeniyle, tanmı 
doğal şartlara bağlılıktan kurtaracak, işletme
nin yapısını ıslah edecek ve modern üretim tek
nolojisinin uygulanmasını sağlayacak yatınm-
lan yapabilmeleri ve tarım girdilerini temin 

edebilmeleri, yabancı sermaye imkânlarına da
yalı kalmaktadır. 

Ancak, finansman müesseselerinin kaynakla
rı ve kredileme şekil ve şartları bu ihtiyacı kar
şılamaktan uzak bulunmaktadır. Bu nedenle, 
bugün çok yetersiz bulunan tanm kredilerinin 
artırılması, rasyonel bir şekilde kullanımının 
sağlanması, ve kredileme esas ve prensiplerinin 
ıslah edilmesi, üzerinde çalışılan bir konudur. 

6. Tanm sektöründeki prodüktivite seviye
sini çiftçi nüfusumuzun eğitim seviyesi, teşefo-
ıbüs kabiliyeti ve teknik nitelikleri de etkilemek
tedir. Tanm işletmelerinin kurulması ve yöneti
minin, geleneksel metodlar yerine modern tek-
mik ve işletme prensiplerine göre yapılmasını 
sağlamak üzere, mevcut yayım hizmetlerinin 
kapsam ve alanının genişletilmesine çalışılmak
tadır. 

6. Tarımda üretim ve verimlilik artışını teş
vik amaciyle, iç ve dış talebin artırılması, üre
timinin buna göre planlanması, tanm sektörü
ne yönelen kredi, fiyat ve sübvansiyon gibi des
tekleme politikalannın bir bütünlük ve tutar
lılık içinde, bilimsel esaslara dayalı ve üretken
liği artıracak şekilde düzenlenmesi üzerinde ça
lışmalar yapılmaktadır. 

16. — îsanbul Milletvekili İlhami Sancar'-
ın, İstanbul, Elektrik, Tramvay ve Tünel İşlet
meleri Genel Müdürlüğünün hizmet tarifelerine 
dair soru önergesi, ve Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanı Nezih Devres'in yazılı cevabı (7/848) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabiî Kaynak

lar Bakanı tarafımdan yazılı olarak cevaplandı-
nlmasını rica ederim. 12 .1.1972 

İstanbul Milletvekili 
ilhami Sancar 

İstanbul, Elektrik, Tramvoy ve Tünel işlet
meleri (i.E.T.T) Genel Müdürlüğü 1967 yılın
dan beri aynı tarifelerle hizmet ifa etmektedir. 
Bu müddet içinde; 

1. Çeşitli vergiler ihdas edilmiş veya zam 
görmüş, 

2. Hükümet tarafından fiyatları tespit edil
mekte olan akaryakıt, çimento ve demir fiyat
larıma üç - dört defa ve külliyetli miktarda zam 
yapılmış, 
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3. Hükümet tarafından satılan kömür ve 
Sümerbank mamulleri fiyatları birkaç defa ve 
mühim denilecek kadar artırılmış, 

4. iç ve dış piyasa fiyatları % 50 kadar 
artmış, 

5. Devalüasyon dolayısiyle ithal ettiği mal
ların bedelleri gümrükleri ile beraber % 100 
artmış, 

6. İM defa akdettiği Toplu Sözleşmelerden 
birincisinde yılda 30 - 35, ikincisinde ise yılda 
80 - 85 milyon lira fazla ödemeye mecbur kal
mış, 

7. Personel Kanunu ile memur maaşları art
mış bulunduğu cihetle, bu idarenin mer'i tarife
ler ve mevcut şartlar içinde istanbul ile bera
ber 26 - 27 civar belediyenin elektrik, havaga
zı, otobüs, troleybüB ve tünel işletmelerini de
vam ettirebilmesi imkânı kalmamıştır. 

idareden aldığımız bilgiye göre, aylık geli
rin % 80 - 90 kadarı cereyan bedeline, işçi üc
retlerine ve memur maaşlarına sarf edilmekte 
ve geriye kalan miktarla işletmelerin diğer ih
tiyaçları karşılanamadığı için Gümrüğe, Sosyal 
Sigortalara, Vergi dairelerine, ve Maliye Bakan
lığına borçlanarak hizmeti devam ettirebilmek
tedir. 

Bu halin uzun zaman devam etmesine imkân 
olmadığını izaha lüzum görmüyoruz. 

Yine bize verilen bilgiye göre, T. E. K. Ku
rumu tarifeleri 16 . 7 . 1971 de neşredildiği hal
de idareden zamlı ceryan bedeli 1 . 7 . 1971 ta
rihine irca edilerek talebedilmiş ve idare hüs
nüniyetle ve halktan tahsil etmeden Temmuz 
ayına ait 16 milyon liralık zam farkını ödemiş, 
bilâhare de yine halktan tahsil etmediği halde 
Ağustos ayına ait bir kısım faturaları ödeye
memiş ve borçlanmıştır. 

T. E. K. Kurumu tarifeleri, Etilbank devrin
de olduğu gibi, neşrinden itibaren 45 gün son
ra meriyete va'zedilmesi ve halktan tahsil edil
dikten sonra idareden talebedümesi gerekir idi. 
Böyle yapılmadığına göre, iki ayın tutarı olan 
32 - 33 milyon liranın idareden talebedümesi ve 
bunun (b) fıkrasına göre elektrik işletmesine el 
konulacağı tehdidi haksız, adaletsiz ve nasafet 
kaideleri ile kabili telif olmadığından ilk aylar
da halktan tahsil edilinceye kadarki zam farkı
nın tediyesi hususunda müsamahakâr davranıl-
masının temini gerekmektedir. 

Kaldı ki, idarenin T. E. K. nezdinde 17/5 mil
yon liralık bir depozitosunun mevcudiyeti, bu 
meblâğın peşin tediye edilmiş olduğu manasını 
da taşıdığına göre, T. E. K.'mun hem tazyik et
mesi, hem de cezalı tahakkuk yapması ve te
merrüt faizi talebetmesine hukukan imkân ol
madığı kanaatindeyiz. Depozitonun bu tarzda 
çalıştırılmaması halinde i. E. T. T.'ye iadesi lâ-
zımgelmektedir. 

Hülâsa olarak; yukarda izah edilen sebep
ler muvacehesinde idare, elinde olmayan harici 
sebepler neticesinde tediyede bulunamadığının 
kabulü ile bir tarife ayarlaması yapılıncaya ka-
darki âdemi tediyelerinden dolayı cezaî muame
leye tevessül edilmemesi ve ademi tediyeyi baha
ne ederek el kaymaya gidilmemesinin temini 
lâzımdır. 

Aksi takdirde, elektrik gelirinin yardımı ile 
ifa ve idame ettirilen otobüs, troleybüs ve hava-
gazının yılda 90 - 100 milyon liralık açığının 
Devlet bütçesinden kapatılması iktiza edece
ği hususunu dikkat nazarlarınıza arz ederiz. 

Zira; istanbul Belediyesinin diğer 26 bele
diye adına açığı kapatmasına 1580 sayılı Kanun 
mani olduğu gibi, i. E. T. T.'nin de zaran ne 
nispette; hangi belediyeden talebedeceğinin tes
piti de mümkün değildir. Kaldı ki, belediye büt
çelerinden bu açığın kapatılmasına da maddî im
kân yoktur. Bu itibarla: 

1. i. E. T. T.'nin ifa etmekte olduğu ve İs
tanbul ile civarı için hayatî önem taşıyan âmme 
hizmetlerimin devamını sağlamak gayesi ile ma
lî durumun ıslahı için gerekli işlemin çok acele 
olarak yapılması gereği üzerinde durulmuş mu
dur? 

2. 1960 yılında Bakanlıkça tanzim edilmiş 
bulunan Tarifeler Talimatnamesine göre, tarife 
tekliflerinin tetkik ve süratle kabulü ne zaman 
tamamlanmıştır? 

3. Bugün için tarife ayarlamasına imkân 
görülemiyor ise, istan'bul için bazı kademelerin
de % 83'ü bulan T. E. K. zamlarından indirim 
yapılmak suretiyle aradaki farkın i. E. T. T. ye 
terk edilerek hizmet ifasının sağlanması için 
ne düşünülüyor? 

4. Gümrük ve bazı vergi, resim ve harçların
dan bu idarenin istisna edilmesi veya indirimli 
tarifelere tabi tutulması lüzumuna kani misi
niz? 
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5. Maliyet ortalaması ile öğrenci, memur 
ve subay tenzilâtlı tarifeleri arasındaki farkın 
Millî Eğitim ve Millî Savunma bakanlıkları ile 
belediye bütçelerinden ödenmesi veya indirim
li tarifelerin bir evvelki yıl maliyet ortalamala
rından az olarak tasdik edilmemesi lâzımgelip 
gelmediği hususunda idaremin görüşü nedir? 

6. Zaman zaman gümrük ve akreditif ihti
yaçları dolayısiyle zaruret duyulan kredi ihti
yacının Devlet Yatırım Bankasından veya diğer 
Devlet bankalarından temini zaruretine idare 
kani midir? 

7. Tarife tasdikleri çeşitli sebeplerle gecik
tirildiği zamanlar Devlet iktisadî kuruluşları, 
Gümrük ve Maliye tarafından alacaklarının tah
sili mevzuunda bu idareye tazyik yapılmaması, 
cezasız olarak alacakların tecilinin sağlanması 
ve bilâhara bu alacakların mâkul ve hizmeti ak
satmayacak taksitler halinde ödenmesinin temi
nini düşünür müsünüz? 

8. Halen birikmiş borçlarının da tecil ve 
tarife gelirlerine göre taksitlendirilmesi gerek
tiği kanaatinde misiniz? 

T. O. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanlığı 3 . 3 . 1972 
Enformasyon ve Genel 

ilişkiler Müşavirliği 
Sayı : 112/1-407/1-72/Gen. ilş. MÜ./353 

Konu : istanbul Milletvekili 
Sayım ilhami Sancar'ın yazılı 
soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 20 . 1 . 1972 ve 7/848/5061/38548 sayılı 

yazınız. 
İstanbul Milletvekili Sayın İlhami Sancar'

ın «istanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşlet
mesi Genel Müdürlüğünün hizmet tarifelerine» 
dair yazılı soru önergesi cevabı ekte sunulmuş
tur. 

Bilgilerimize arz ederim. 
Nezih Devres 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

istanbul Mililetvekili Sayın İlhami Sancar'
ın İ.E.T.T. İşletmesi Genel Müdürlüğünün hiz
met tarifelerine mütedair yazılı soru önergesi 
cevabıdır. 

Soru 
istanbul, Elektrik, Tramvay ve Tünel İşlet

meleri Î.E.T.T. Genel Müdürlüğü 1967 yılından 
beri aynı tarifelerle hizmet ifa etmektedir. Bu 
müddet içinde; 

1. Çeşitli vergiler ihdas edilmiş veya zam 
görmüş; 

2. Hükümet tarafından fiyatları tespit 
edilmekte olan akaryakıt, çimento ve demir 
fiyatlarına üç dört defa ve külliyetli miktar
da zam yapılmış, 

3. Hükümet tarafından satılan kömür ve 
Sümerbank mamulleri fiyatları birkaç defa 
mühim denilecek kadar artırılmıştır. 

4. îç ve dış piyasa fiyatları % 50 kadar 
artmış. 

5. Devalüasyon dolayısiyle ithal ettiği mal
ların bedelleri gümrükleri ile beraber % 100 
artmış, 

6. İki defa akdettiği toplu sözleşmelerden 
birincisinde yılda, 30 - 35, ikincisinde ise yılda 
80 - 85 milyon lira fazla ödemeye mecbur kal
mış, 

7. Personel Kanunu ile memur maaşları art
mış, bulunduğu cihetle, bu idarenin mer'i tari
feler ve mevcut şartlar içinde İstanbul ile be
raber 2(6 - 27 civar belediyenin elektrik, hava
gazı, otobüs, 'troleybüs ve tünel işletmelerini 
devam ettirebilmesi imkânı kalmamıştır. 

İdareden aldığımız bilgiye göre, aylık ge
lirin % 80 - 90 kadarı ceryan bedeline, işçi üc
retlerine ve memur maaşlarına sarf edilmekte ve 
geriye kalan miktarla işletmelerin diğer ihti
yaçları karşılanamadığı için gümrüğe, Sosyal 
Sigortalara, vergi dairelerine, ve Maliye Bakan
lığına borçlanarak hizmeti devam ettirebilmek
tedir. 

Bu halin uzun zaman devam etmesine im
kân olmadığını izaha lüzum görmüyoruz. 

Yine bize verilen bilgiye göre, TEK Kurumu 
tarifeleri 16 . 7 .1971 de neşredildiği halde ida
reden zamlı ceryan bedeli 1 . 7 . 1971 tarihine 
irca ıedilerek talebedilmiş ve idare hüsnüniyet
le ve (halktan tahsil etmeden Temmuz ayma 
ait 16 milyon liralık zam farkını ödemiş, bilâ
hare de yine halktan tahsil etmediği halde 
Ağustos ayma ait bir kısım faturaları ödeme
miş ve borçlanmıştır. 

— 324 — 



M. Meclisi B : 60 15 . 3 . 1972 O : 1 

TEK Kurumu tarifeleri, Etibank devrinde 
olduğu gibi neşrinden itibaren 45 gün »onra me
riyete vazedilmiş ve halktan tahsil edildikten 
sonra idareden talebedilmesi gerekir idi. Böyle 
yapılmadığına göre iki ayın tutarı olan 32 - 33 
milyon liranın idareden talebedilmesi ve bu
nun ödenmesi için idarenin 1312 sayılı Tek Ka
nununun 28 nci maddesinin (b) fıkrasına göre 
elektrik işletmesine el konulacağı tehdidi hak
sız, adaletsiz ve nesaf et kaideleri ile kabili telif 
olmadığından ilk aylarda haliktan taıhsif edilin
ceye kadar ki zaman farkının tediyesi hususun
da müsamahakâr dayanılmasının temini gerek
mektedir. 

Kaldı ki; idarenin TEK nezdinde 17,5 milyon 
liralık bir depozitosunun mevcudiyeti, bu meb
lâğın peşin tediye edilmiş olduğu manasını da 
taşıdığına göre TEK'in hem tazyik etmesi hem 
de cezalı tahakkuk yapması ve temerrüt faizi 
talebetmesine hukuken imkân olmadığı kanaa
tindeyiz. Depozitonun bu tarzda çalıştırılması 
halinde l.E.T.T.'ye iadesi lâamgelmektedir. 

Hülâsa olarak; Yukarda izah edilen sebep
ler muvacehesinde idare elinde olmayan haricî 
sebepler neticesinde tediyede bulunamadığının 
kabulü ile bir tarife ayarlaması yapılıncaya ka-
darki ademi tediyelerinden dolayı cezai mua
meleye tevessül edilmemesi ve ademi tediyeyi 
bahane ederek el koymaya gidilmemesinin te
mini lâzımdır. 

Aksi halde, elektrik gelirinin yardımı ile ifa 
ve idame ettirilen otobüs, troleybüs ve havaga-
zınm yılda 90 -100 milyon liralık açığının Dev
let bütçesinden kapatılması iktiza edeceği hu
susunu dikkat nazarınıza arz ederiz. 

Zira; istanbul Belediyesinin diğer 26 bele
diye adına açığı kapatmasına 1580 sayılı Kanun 
mâni olduğu gibi, Î.E.T.T.'nin de zararı ne nis
pette, hangi belediyeden talebedeceğinin tespi
ti de mümkün değildir. Kaldı ki; belediye büt
çelerinden bu açığın kapatılmasına da maddî im
kân yoktuı4. 

Bu itibarla : 
1. Î.E.T.T.'nin ifa etmekte olduğu ve İstan

bul ile civarı için hayatî önem taşıyan âmme 
hizmetlerinin, devamını sağlamak gayesi ile malî 
durumunun ıslâhı için gerekli işlemlerin çok 
acele olarak yapılması, gereği üzerinde durul
muş mudur? 

2. 1960 yılında Bakanlıkça tanzim edilmiş 
bulunan tarifeler talimatnamesine göre tarife 
teldiflerinin tetkik ve süratle kabulü ne zaman 
tamamlanmıştır? 

3. Bugün için Tarife ayarlamasına imkân 
görülemiyor ise; İstanbul için bazı kademelerin
de % 83'ü bulan TEK zamlanndan indirim ya
pılmak suretiyle aradaki farkın iE.T.T.'ye terk 
edilerek hizmet ifasının sağlanması için ne dü
şünülüyor. 

4. Gümrük ve bazı vergi resim ve harçlar
dan bu idarenin istisna edilmesi veya indirim
li tarifelere tabi tutulması lüzumuna kaani misi
niz? 

5. Maliyet ortalaması ile öğrenci memur ve 
subay tenzilâtlı tarifeleri arasındaki farkın Mil
lî Eğitim ve Millî Savunma bakanlıkları ile be
lediye bütçelerinden ödenmesi veya indirimli 
tarifelerin bir evvelki yıl maliyet ortalamala
rından az olarak tasdik edilmemesi, lâzımgelip 
gelmediği hususunda idarenin görüşü nedir? 

6. Zaman zaman gümrük ve akreditif ihti
yaçları dolayısiyle zaruret duyulan kredi ih
tiyacının Devlet Yatırım Bankasından veya di
ğer Devlet bankalarından temini, zaruretine ida
re kaani midir? 

7. Tarife tasdikleri çeşitli sebeplerle ge
ciktirildiği zamanlar Devlet iktisadî Kuruluşla
rı, Gümrük ve Maliye tarafından alacaklarının 
tahsili mevzuunda bu idareye tazyik yapılma
ması, cezasız olarak alacakların tecilinin sağlan
ması ve bilâhare bu alacaklarını makul ve hiz
meti aksatmayacak taksitler halinde ödenmesinin 
teminini, düşünürmüsünüz? 

8. ıHalen birikmiş borçlarının da tecil ve ta
rife gelirlerine göre taksitlendirilmesi gerektiği 
kanaatinde misiniz? 

Cevap : 
Bildirilmesi istenilen hususlar hakkında ce

vaplar aşağıdadır : 
A) Otobüs, Troleybüs, Tünel tarifeleri. Ta

şıt İşletmelerinin tarifeleri 1 .7 .1971 gününda 
başlayarak değiştirilmiştir. Yine tarifelerin he
sabında dış ve iç piyasadaki fiyat artışları, 
Personel Kanunundan ve toplu (Sözleşmelerden 
ileri gelen ücret artışları gözönüne alınmıştır. 
Yeni tarifelerle daha önceki tarifelerin % 63 
oranında artırılmış olmasına karşılık gelirler, 
giderlerin ancak % 78'ini karşılayacak ve bir 
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yıl önce 96 milyon lira olan zararı 65 milyon 
liraya düşürecek bir duruma getirilmiştir. 

îlk dört aylık duruma göre taşıt tarifele
rinde yapılan bu önemli artışla gelirler bekle
nen ölçüde artmamıştır. Bunun başlıca nedeni 
yolcu sayısının bir önceki yıla göre % 9 ora
nında düşmüş olmasıdır. Zamanın gelirleri is
tenen ölçüde artırılmayacağı böylece bir defa 
daha anlaşılmış olmaktadır. 

Bu nedenle Î.E.T.T. İşletmesine giderlerini 
azaltmak, hizmetleri ve işletmeyi düzenleme 
yolunda telkinler yapılmaktadır. 

'B) Elektrik Tarifeleri : 
Türkiye Elektrik Kurumunun ceryan satış 

tarifelerini değiştiren ve 16 . 7 . 1971 günlü 
Resmî Gazetede yayınlanan 7/2793 sayılı Ba
kanlar Kurulu Karariyle Î.E.T.T.'nin kendi elek
trik tarifelerine kilovatsaat başına 11 kuruş 
zam yapmak yetkisi verilmiş ve idare bu zammı 
1 . 7 . 1971 gününden itibaren uygulamaya baş
lamıştır. Bu suretle Î.E.T.T. İşletmesi elektrik 
tarifelerine % 40 oranında zam yapmış olmak
tadır. Halen bu zamlı tarife ile satış yapılmak
tadır. 

Yine 1 . 6 . 1971 tarihinde lE.T.T'nin abone
lerinde bulunan sayaç kira ücretleri ve diğer 
hizmet tarifeleri de % 70 oranında artırılmış 
bulunmaktadır. 

1 .8.1971 gününden başlayarak ve Türkiye 
Elektrik Kurumunun elektrik santrallarında kul
lanılan kömürlerin fiyatının artması üzerine 
yaptığı kilovatsaat üzerine bir kuruşluk yakıt 
zammını da Î.E.T.T. aynen abonelerine yükle
miştir. 

(Böylece 1971 yılının ikinci yarısında Î.E.T.T. 
elektrik tarifeleri % 43,5 hizmet ve kira tarife
leri % 70 oranında zam görmüş olmaktadır. 

O) Havagazı tarifeleri : 
ISon defa 7 . 8 . 1970 te havagazı tarifeleri

ne % 30 ve Temmuz 1971 de de kömür fiyat
larının artması karşısında gazhanelerde kömür 
satış ve tevzi müessesesine verilecek kök fiyat
larına % 50 oranında zam yapılmıştır. 

Görüldüğü gibi Î.E.T.T. İşletmelerinin tari
feleri değiştirilme nedenleri doğdukça ve haklı 
nedenlere dayandıkça sürekli olarak değiştiril
mektedir. , 

Elektrik tarifeleri Yönetmeliğine göre 
Î.E.T.T.'nin elektrik satış tarifelerinin yeniden 

düzenlenmesi üzerinde oalşılmakfcadır. Î.E.T.T. 
İstetmelerinden satış ve havagazı işletmeleri 
sürekli olarak zarar etmekte, elektrik işletmesi
nin kârları hem bu işletmenin yeni yatırımlarını 
hem de diğer iki işletmenin yıllık açıklarını ve 
yeni yatırımlarını karşılamaktadır. Fiyatlardaki 
büyük artışlar karşısında elektrik işletmesinin 
diğer işletmelerin bütün ihtiyaçlarını karşılama
sı bu işletmeye taşımayacağı kadar büyük bir 
yük getirmektedir. Konu üzerinde durulmakta
dır. 

Yukarda sözü edilen 7/2793 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile kabul ve 16 . 7 . 1971 günlü 
Resmî Gazetede yayınlanan kararnamede Tür
kiye Elektrik Kurumunun yeni ceryan satış 
tarifelerinin uygulama günün başlangıcı göste
rilmiştir. Ancak aynı kararnamede Türkiye 
Elektrik Kurumundan ceryan satmalan bütün 
belediye elektrik işletmelerinin 1 . 7 . 1971 den 
başlayarak kendi abonelerine kararnamede 
gösterilen miktarlarda zam yapmasına izin ve-
rilmşitir. Buradan gidilerek Türkiye Elektrik 
Kurumunun belediyelere satış bakımından da 
aynı uygulamayı 1 . 7 . 1971 gününden başlatıl
ması yerinde g'örülmüştür. Ayrıca Î.E.T.T. 
Umum [Müdürlüğü bu konuda süresi içinde bir 
dava da açmamıştır. Uygulama bu şekilde devam 
etmektedir. 

1312 sayılı Kanunun 28/b maddesine göre 
borcunu ödemeyen işletmelere TEK'unun el 
koymasını düzenlemek üzere bir yönetmelik ha
zırlanmaktadır. Bu yönetmelik kanunda sözü 
edilen kavramlar ve bu durumda uygulanacak iş
lemler üzerinde açıklık getirecektir. El koyma 
ve depozitonun bu maksatla kullanılması yö
netmeliğin yayınlanmasından sonra uygulama 
alanı bulacaktır. 

Diğer sorularınızın karşılıkları numara sıra
sı ile aşağıdadır. 

1. Î.E.T.T'nin malî durumunu sağlamlaştır
mak üzere acele bir tedbir olarak, idarenin 
TEK'una olan 41 milyon liralık borcunun 12 
ayda ve 12 eşit taksitle ödenmesi olumlu bir yola 
girmek üzeredir. 

Belediye işletmelerinin hukukî, malî ve ikti
sadî durumlarına, günün şartlarına uygun bir 
yön verebilmek üzere araştırmalar yapılmakta
dır. 
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2. Teklif edilen Î.E.T.T. elektrik tarifeleri 

üzerindeki incelemeler kısa zamanda tamamla
narak sonuca varılacaktır. 

3. TEK tarifelerinde Î.E.T.T. yararına in
dirim yapmak, bu işletmenin malî durumunu 
bozacak ve yatırımlarını aksatacaktır. Bu du
rumun yalnız t.E.T.T'de değil bütün Türkiye'de 
zararları görüleceğinden uygulanması düşü
nülmemektedir. 

Ayrıca bu tedbirin diğer TEK müşterileri 
için hakkaniyet ilkelerine uyacağı da söylene
mez. 

4. Î.E.T.T. İşletmeleri de diğer belediye 
işletmeleri gibi Kurumlar Vergisi gibi birçok 
vergi ve harçtan istisna edilmiştir. Gümrük Ver
gisi harç ve resimlerinden de istisna edilmesi 
bir inceleme ve kanun konusudur. 

5. Î.E.T.T'nin taşıt tarifeleri yukarda açık
landığı gibi 1 . 7 . 1971 de onaylanmıştır. Bu ta
rifeler onaylanırken tenzilâtlı tarifelerin işlet
meye en az zarar verecek biçimde hazırlanma
sına gayret edilmiştir.öğrenci tenzilâtı karşılı
ğının Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinden, subay 
tenzilâtı karşılığının Millî Savunma Bakanlığı 
veya belediyeler bütçesinden ödenmesi kanunla
rımıza ve bu bakanlıkların kuruluş amaçlarına 
aykırı olacağı için imkânsızdır. Her tarifenin 
sosyal yapısı gereği olarak bazı tenzilâtların 
yapılması zorunludur. Ancak bu konuda ölçü
nün kaçırılmaması gerekir. Bu duruma dikkat 
edilmektedir. 

6. Belediye işletmelerinin kredi ihtiyacı 
4759 sayılı (1945) Kanunla kurulmuş ÎUer Ban
kası tarafından karşılanmaktadır. 441 sayılı 
(1964)Kanunla kurulmuş olan Devlet Yatırım 
Bankasının görevi ise İktisadî Devlet Teşekkül
lerinin yatırımları için gerekli krediyi sağlamak
tadır. Kanunların bu durumu karşısında Dev
let Yatırım Bankasının, Î.E.T.T'ye kredi vermesi 
imkânsızdır. 

7. Elektrik tarifelerinin tasdik usulleri elek
trik tarifeleri yönetmeliğinde gösterilmiştir. 
Daima bu yollardan gidilmektedir. Gecikmele
re işletmelerin aşırı zam talepleri ile yeterli in
celemeleri yapmadan tarife teklifinde bulun
maları neden olmaktadır. Ancak herhalde işlet
melerin zorluklan içinde kalmamaları üzerinde 
büyük yardımlarda bulunulmaktadır. 

8. l.E.T.T'nin birikmiş borçlarının 12 tak
sitle ödenmesi üzerinde yukarda bilgi verilmiş
tir. Bu borçların ertelenmesi işletmelerin malî 
durumuna ve karşılıklı anlaşmalarına bağlıdır. 

Bilgilerinize saygılarımla sunarım. 
Nezih Devres 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

17. — tçel Milletvekili Celâl Kargilı'nın, iller 
belediyeler ve köyler itibariyle kahvehane ade
dine dair soru önergesi ve İçişleri Bakam Ferit 
Kubat'm yazık cevabı (7/855) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın içişleri Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 
ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 17 . 1 . 1972 
. îçel Milletvekili 

Celâl Kargılı 

Türkiye'de köyler ve belediyeler itibariyle 
kahvehane sayısı nedir? Ve iller itibariyle han
gi iller kaç adet kahvehaneye sahiptir?.. 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 2 Mart 1972 
Daire : Asayiş 

Şube : Asayiş B-63141-56 

Konu : Sözlü soru önergesi hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genel ıSekreterliğin (Kanunlar Md.) 

20 . 1 . 1972 gün ve 7/855-5078/38630 sayılı 
yazısı. 

îçel Milletvekili 'Sayın Celâl Kargilı'nın 
17 . 1 . 1972 tarihli yazılı soru önergesiyle il
gili olarak düzenlenen ve Türkiye'de köyler ve 
belediyeler itibariyle kahvehane sayısını ve 
hangi illerde kaç adet kahvehane bulunduğunu 
gösterir cetveller ilişikte sunulmuştur. 

Bu cetvellerin incelenmesinde de görüleceği 
üzere köy hudutları içerisinde 18 615, belediye 
hudutları içerisinde 30 380 ve toplam olarak 
yurdumuzda 48995 adet kahvahane bulunmak
tadır. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Rerit Kubat 
İçişleri Bakanı 

(Not : önergeden iki nüsha ilişiktir.) 
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Türkiyelde köy ve belediye sınırları içerisinde
ki kahvehane sayısını gösterir çizelge 

Köy sınırları içerisinJdelki kahvehane mikta
rı : 18 615; belediye sınırlan içerisindeki kah
vehane mııüktarı : 30 380; Toplam kahvehane 
miktarı : 48 995. 
Köy ve belediye sınırları içerisindeki kahvehane 

sayısını gösterir- cetvel 

ilin adı 

Adana 
Adıyaman 
Afyon 
Ağrı 
Amasya 
Ankara 
Antalya 
Artvin 
Aydın 
Balıkesir 
Bilecik 
Bingöl 
IBitlis 
Bolu 
Burdur 
Bursa 
Çanakkale 
Çankırı 
Çorum 
Denizli 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 
Erzincan 
Erzurum 
Eskişehir 
Gaziantep 
Giresun 
Gümüşhane 
Hakkâri 

'M 
•8 

•s* s 

1 s 

«2 
662 

440 
10 

167 
275 
464 
99 

897 
157 
274 
12 
5 

219 
247 
268 
496 
41 

124 
408 
38 

734 
109 
30 
28 

320 
147 
308 
80 

11 * 
JT. 

I 
9. 

es 3 j a o w "S 
M ~ S 
• ° 'T* »*3 w £ es eu j 3 
S. "3 
S'S-s 
ag-a 
1 220 
114 
489 
109 
180 

1 583 
303 
107 
733 

1 165 
126 
113 
102 
214 
128 

1 257 
436 
80 
239 
756 
265 
597 
261 
164 
437 
410 
559 
284 
119 
22 

Yekun 

882 
114 
929 
119 
347 
858 
767 
206 
630 
322 
400 
125 
107 
433 
375 
525 
932 
121 
363 
164 
303 
331 
370 
194 
465 
730 
706 
592 
199 
22 

ilin adı 

Hatay 
İsparta 
içel 
istanbul 
İzmir 
Kars 
Kastamonu 
Kayseri 
Kırklareli 
Kırşehir 
Kocaeli 
Konya 
Kütahya 
Malatya 
Manisa 
Maraş 
Mardin 
Muğla 
Muş 
Nevşehir 
Niğde 
Ordu 
Rize 
Sakarya 
Samsun 
Siirt 
Sinop 
Sivas 
Tekirdağ 
Tokat 
Trabzon 
Tunceli 
Urfa 
Uşak 
Van 
Yozgat 
Zonguldak 

141 
230 
698 
327 
154 
39 
282 
209 
428 
33 
298 
490 
274 
64 
787 
91 
16 
803 
6 

157 
293 
280 
138 
495 
414 
12 
128 
21 
667 

174 
239 
49 
21 
267 
6 
78 
747 

.tj| 
es m .d 

S. ̂ > 
« « d tf .o 1 

349 
253 
491 
283 
144 
322 
335 
351 
323 
75 
373 
032 
325 
211 
989 
157 
147 
415 
85 
153 
225 
236 
211 
541 
783 
106 
144 
228 
352 
231 
357 
64 
255 
157 
184 
150 
771 

Yekûn 

490 
483 
189 
610 
298 
361 
617 
560 
751 
108 
671 
522 
599 
275 
776 
248 
163 
218 
91 
310 
518 
516 
349 
036 
197 
118 
272 
249 
019 
405 
596 
113 
276 
424 
190 
228 
518 

Yekun 18 615 30 380 48 995 
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17 . 1 . 1972 
18. — İçel Milletvekili Celâl Kargilı'nın, «Tu

rizm polisi» teşkilâtı kurulmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair soru önergesi ve Turizm 
ve Tanıtma Bakanı Erol Akçal'ın yazdı cevabı 
(7/858) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Turizm Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 
ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
içel Milletvekili 

Celâl Kargılı 

Bugün ülkemizin paha biçilmez tarihî zen
ginlikleri ya sahipsiz bir durumdadır veya ayda 
eline bin lira dahi geçmeyen bekçilerin elinde
dir. Bu koşullarda, tarihî zenginliklerimizin ko
runması sorunu telâfisi mümkün olmayan sayı
sız sakıncalarla doludur. 

Gerek tarihî zenginliklerimizin korunması, 
gerekse Türkiye'den yapılan tarihî eser kaçak
çılığına engel olunması yönünden bir «Turizm 
polisi» teşkilâtının kurulması kaçınılmaz bir zo
runluluk haline gelmiştir. 

Bu görüşümüze bakanlık olarak siz de katıl
makta mısınız? Katılmakta iseniz, bu konuda 
ne gibi çalışmalar yapmakta ve ne gibi tedbir
ler almaktasınız? 

T. C. 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 

Hukuk Müşavirliği 15 . 2 . 1972 
Sayı : XIV - 79 - 2063 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 20 . 1 . 1972 gün ve Gn. Sekreterlik 

Kanunlar Md. 5081/38627 - 7/858 sayılı yazı. 
İçel Milletvekili Celâl Kargilı'nın Turizm 

polisi teşkilâtı kurulmasına dair düşüncesi Ba
kanlığımızın 1965 yılından beri üzerinde dur
duğu mühim bir konudur. 

6086 sayılı Turizm Endüstrisini Teşvik Ka
nununun tadili için yapılan çalışmalarda bu hu
sus evvelâ bir madde olarak getirilmiş, sonra
dan müstakil bir kanun olarak tedvini uygun 
görülerek bir tasarı hazırlanmış ise de, 1965 yılı 
turizm sezonu için öngörülen hazırlık tedbirle
rinde bu görevin içişleri Bakanlığına tevdi edil
miş bulunduğunu arz ederim. 

Erol Akçal 
Turizm ve Tanıtma Bakanı | 
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19. — İçel Milletvekili Celâl Kargilı'nın, Tar
sus'ta bir Sosyal Sigorta Hastanesinin kurulma
sının düşünülüp düşünülmediğine dair so?'u 
önergesi, ve Çalışma Bakanı Ali Rıza TJzuner'in 
yazılı cevabı (7/859) 

17 . 1 . 1972 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Çalışma Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 
ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
içel Milletvekili 

Celâl Kargılı 

Bugün Tarsus Türkiye'nin en büyük sanayi 
merkezlerinden biri durumundadır. Bu nedenle 
Tarsus'taki sigortalı işçi sayısı da çok yüksek 
bir seviyede bulunmaktadır. Bu koşullarda, Tar
sus'ta bir sigorta hastanesinin yaptırılarak faa
liyete geçirilmesi kaçınılmaz bir zorunluluk ha
line gelmiştir. 

Bu konudaki zarurî ihtiyacı gözönüne alına
rak Tarsus'a bir sigorta hastanesi yaptırılması 
düşünülmekte midir? Düşünülmekte ise bu ko
nuda ne gibi çalışmalar vardır? Bu hususun ne 
zaman gerçekleştirilmesi tahmin edilmektedir? 

T. C. 
işçi 'Sağlığı Genel Müdürlüğü 1 . 3 . 1972 
^Sayı : 9 - 2 - 59/111/2214 

Konu : içel Milletvekili Celâl Kar
gilı'nın soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 20 . 1 . 1972 gün ve Genel Sekreter

lik Kanunlar Müdürlüğü ifadeli 5082/38626 -
7/859 sayılı yazınız. 

içel Milletvekili Celâl Kargilı'nın, Tarsus il
çesinde Sosyal Sigortalar Kurumunca hastane 
yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine İliş
kin, 17 . 1 . 1972 günlü yazılı soru önergesi 
incelenmiştir. 

Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlü
ğünden alman bilgiye göre : 

Tarsus'taki sigortalılar ile bunların eş ve ço
cuklarının muayene ve tedavilerini yapmak üze
re Sosyal Sigortalar Kurumuna ait tam teşek
küllü bir dispanser mevcuttur. 

Bu dispanserin tevsii ile daha mükemmel ha
le getirilmesi için gerekli çalışmalar yapılmak
tadır. 
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Hastanede yatarak tedavileri gereken ağır 
ve âcil vakalar, Tarsus Devlet Hastanesinde te
davi ettirilmektedir. 

Bu hastalara ait ilâçlar anlaşmalı serbest ec
zanelerden temin edilmektedir. 

Âcil olmayıp da yatak tedavisini gerektiren 
diğer hastalar, 25 - 30 Km. mesafedeki, mezkûr 
ilçeye asfalt yol ile bağlı, günün her saatinde 
her türlü vesaiti bulunan geniş yatak kapasiteli 
Kurumun Mersin veya Adana hastanelerine 
sevk edilmektedir. 

Yukarda açıklanan durum karşısında, şim
dilik, Tarsus ilçesinde yataklı bir sağlık tesisi 
yaptırılması düşünülmemektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
AH Rıza Uzuner 
Çalışma Bakanı 

20. — İçel Milletvekili Celâl Kargilı'nın, 
Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar verilen, 
infaz edilen ve affedilen idam cezalanna dair 
soru önergesi ve Adalet Bakam Suat Bilge'nin 
yazılı cevabı (7/860) 

iMallet (Meıcliısi 'Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumum yazık olanak ISayım Ada
let 'Bakanı tarafıındam cevaplandırılmasını arz 
ve teklif edenim 17 . 1 . 1972 

Saygılarımla, 
Celâl Kargılı 

İçel Milletvekili 

Cumihuriyeıtim ilânından ıbURİime kaidıar, yıl
lar itibıariylie kaç adet idam cezası verilmiş, 
bunlardan kaç adedi infaz edilmiş ve kaç adedi 
affedilmjiştir? 

T. 0. 
Adalet Bakanlığı 22 . 2 . 1972 

Ceza İş. Gr.m Müdürlüğü 
Sayı : 7780 

Konu : İçel Milletveki
li Celâl Kargılımın so
ru önergesinin cevap-
lamdırıldağı Hk. 

CMJilkt. Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Gemel Sekreterlik, Kanunlar Müdür

lüğü ifadeli 20 . 1 . 1972 gün ve 7/860 - 5083/ 
38625 sayılı yazıları. 

Cumhuriyeitin ilânından bugüne kadar yıl
lar itibariyle ne miktar idam cezası verildiği ve 
bunlardan kaçının infaz edilip, kaçının affedil
diği konusunda, İçel Milletvekili Sayın Celâl 
Kargılımın Bakanlığımıza yöneltmiş bulundu
ğu 17 . 1 . 1972 /tarihli vazıh som önergesinin 
cevabı aşağıda arz olunmuştur. 

Mahkemelerce verilip, Yargıtayoa onanmak 
suretiyle kesinleşen idam ceızalarıyle ilgili dos
yalar, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunul
mak üzere Bakanlığımıza tevdi olunmakta ve 
1953 yılından itibaren (bu konuda tutulan kayıt
lara göre, sevk tarihleri itibariyle; 1953 yılında 
1, 1954 yılında 5, 1955 yılında 1, 1956 yılında 
14, 1957 yılında 9, 1958 yılında 5, 1959 yılında 
13, 1960 yılında 12, 1961 yılında 20, 1962 yılım
da 27, 1963 yılımda 13, 1964 yıllımda 18, 1965 yı
lımda 13, 1966 yılında 12, 1967 yılında 2, 1968 
yılımda 3, 1969 yıllımda 6, 1970 yılımda 10, 1971 
yılımda 4 ve 1972 yılımda da (15 . 2 . 1972 tari
hime kadar) üç şahıs hakkımda idam cezası 
muhtevi hüküm dosyaları Başbakanlık kamalı 
ile Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuş 
bulunmaktadır. 

— 330 — 
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öte yandan, Devlet istatistik Enstitüsünden 
alınan rakamlara göre, seneler itibariyle; 1934 
yılında 14, 1935 yılında 12, 1936 yılımda 7, 1937 
yılında 18, 1938 yılında 9, 1939 yılında 39, 1940 
yılında 1, 1941 yılında 19, 1942 yılında 11, 1943 
yılında 15, 1944 yılında 9, 1945 yılında 4, 1946 
yılında 9, 1947 yılında 7, 1948 yılında 7, 1949 
yılında 4, 1951 yılında 1, 1954 yılında 4, 1955 
yılında 3, 1956 yılında 7, 1957 yılında 7, 1958 
yılında 7, 1959 yılında 8, 1960 yılında 19, 1961 
yılanda 9, 1962 yılında 1, 1963 yılında 23, 1964 
yılanda 20 ve 1971 yılında da 14 kişi hakkında 
idam cezasının infaz edilmiş bulunduğu, diğer 
yıllarda infaz edilmiş idam cezası bulunmadığı 
anlaşılmıştır. 

15 . 3 . 1972 O : 1 

Türkiye Büyük Millet Meclisince yenine ge-
ürilmiösine kanar verilen idam oezalanyle iliğin 
olarak, Bakanhğımıza iade edilen hüküm dosya
lan, /mahallî C. Savcılıklarına gönderilmesini 
müteakip usulen infaz edildiğinden, seıvk tarih
leri l e infaz tarihleri arasındaki farkın bundan 
ileri geldiği ve 1958 yılında bir hükümlü hak
kındaki idam cezasının müebbet ağır hapse tah
viline, Türkiye Büyük Millet Meclisince karar 
verilip, 42 hükümlü hakkındaki cezanın da, 780 
sayılı Af Kanunu kapsamına girmesi sebebiyle, 
dosyalarının Bakanlığımıza iade edildiği anla
şılmıştır. 

Keyfiyetin önerge sahibine MldMlnııesine 
delâlet Duyurulmasını saygılarımla iarz ©derim. 

Prof. Dr. Suat Büğe 
Adalet Bakamı 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

60 NCİ [BİRLEŞİM 

15 . 3 . 1972 Çarşamlba 

iSaat : 15.00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 

enflâsyon tehlikesi ve tedbirleri, ithalât - ihra
cat formaliteleri ve etkileri ile hayat pahalılığı 
ve nedenlerini içine alan ekonomik durum hak
kında bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi ile Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu 
ve iki arkadaşının; hayat pahalılığı, yatırımlar, 
işsizlik, israf, zamlar, dış ticaret, emisyon hac
mi, işçi dövizlerinin değerlendirilme şekli, teş
vik tedbirleri ve Hükümetin genel iktisadi tu
tumu hakkında Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi. (8/38, 8/39) 

2. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, Türk 
basını ve mensuplarının sorunlarını tesbit etmek 
ve bu sorunlara çözüm yolları bulmak amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/81) 

3. — Adana Milletvekili Ali Rıza Güllüoğlu'-
nun, pamuk üretiminin ihyası, teşviki ve iste
nilen seviyeye ulaştırılması için alınması gerek
li tedbirleri tesbit etmek maksadiyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasıma dair önergesi (10/92) 

4. — 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) 

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

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

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

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

9. — 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 
tlO/22) 

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

11. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
banka ve özel sektör ikramiyelerinin dağıtı
mında meydana gelen aksaklıkların giderilmesi 
ve bu konuda yararlı tedbirlerin alınması bakı
mından Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/11) 



12. — 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, «Arazd kullanma planlanması» nı ger
çekleştirmek için ilgili tedbirleri ve çözüm yok
larım bulmak üzere Anayasanın 88 nei madde
si uyarınca bir Meclis Araştırması yapılmasına 
dair önergesi (10/24) 

13. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'de kurulmuş bulunan yabancı uyruklu 
okulların kuruluş amaç ve nedenlerinin günü
müz koşulları içerisinde yeniden incelenmesi ve 
düzenlenmesi maksadiyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması yapıl
masına dair önergesi. (10/25) 

14. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
çay üretimi, haşatı, alım yerleri, fabrikasyonu, 
depolanması ve satışı ile personel istihdam poli
tikası hususlarında bilgi edinmek ve alınması ge
rekli tedbirleri tesbit etmek maksadiyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması yapılmasına dair önergesi (10/20) 

15. — Bursa milletvekilleri Sadrettin Çarı
ğa ile Nail Atlı'nm, Marmara Zeytin Tarım Sa
tış Kooperatifleri Birliği yöneticilerinin tutum 
ve davranışları sonucu meydana geldiği iddia 
edilen zararları tesbit ve gereken tedbirleri al
mak üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/27) 

16. — Manisa Milletvekili Muammer Erten 
ile Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'ın, ta
rım ürünlerinin satış fiyatlariyle ilgili alınması 
lüzumlu tedbirleri tesbit etmek üzere Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştır
ması yapılmasına dair önergesi (10/28) 

17. — 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 Anayasan;'i 88 nci mad
desi g>eı?e#inee bir Genel Görüşme yapılmasına 
dair önergesi (8/12) 

18. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Deniz Ticaret Filomuzun ve Deniz Ticareti
mizin bugünkü durumundan kurtarılmasına 

; millî ekonomiye yararlı katkıda bulunacak 
şekilde organize edilmesine yardımcı olacak ted
birleri tesbit etmek maksadiyle Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir Genel Görüşme yapıl
masına dair önergesi (8/13) 

19. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
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 
önsergesi (8/'M*)j 

20. — Manisa. Milktvekiü Mustafa. Ok ile 
Denizli Milletvekili İlhan Açıkadın'ın Haş
haş ekimi ile Afyon istihsıalinin sınırlan
dırılmasına. süratle gidUm-eainiu 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) 

21. — Malatya Milletvekili Mustafa Kaf-
tan'm, Türkiye'de Afyon ekiminin kısmen veya 
tamamen yasaklanmasında, geçimini bu yoldan 
sağlıyan ekicilerin uğrayaeağı. zararı tesbit et
mek maksadıyla Anayasanın 88 nei maddesi ge
reğince bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/30) 

22. — Erzurum Milletvekili Gıyasetin Kara-
ca'nın; Hınıs ilçesi, Kızılahmet köyü halkının 
karşı karşıya bulunduğu heyelând&n korunma
sı ve yerleşme mıntakasının tesbit edilmesi mak
sadıyla Anayasanın* 88 nci msaddesi gereğine» 
bdr Medis araş/tırmam yapılmasına dair önergesi 
(10/29) 

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

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

25. — Nevşehir Milletvekili Salâhatin Hak- ; 
ki Esa topn^un, Devlet Plânlama Teşkilâtının ] 
bugünkü yönetici kadrosunun çalışmaları, kişi
likleri ve Plânlama Dairesinin genel tutumu 
hakkında bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/33) 

26. — Sinop Milletvekili Kilini İşgüzar'm, j 
Gima T. A. Ş. Müessesesinin 1966 malî yılı bi- | 
lânçosu ibra edilmediği ve müessesenin usulsüz 
ve müessese aleyhine mubayaalar yaptığı iddi- j 
asiyle, inceleme yapmak üzere Anayasanın 1 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/34) ] 

.27. — İçel Milletvekilli Celâl Kargılı'nm, I 
Türkiye turizmine içten ve dıştan yapılan olum- I 
suz etkileri ve tarihî eser kaçakçılığını önle- I 
mek, turizm kredilerinin dağılmasındaki aksak- j 
lıklarm neler olduğunu tesbit etmek maksadıy- 1 
ıa Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir ge- I 
nel görüşme açılmasına dair önergesi (8/16) I 

:28. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Millî Eğitim sistemimizdeki aksaklıkların ve I 
sorunlarımızın neler olduğu hakmda bilgi edin- j 
mek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarm- I 
ca bir genel görüşme açılmasına dair önergesi j 
(8/17) 

29. — içel Milletvekili Celâl Kargıh'nın, 
Türkiye'deki ilâç sanayii ve sağlık sorunumuz 1 
baikkında bilgi edinmek maksadıyla Anayasanın I 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl- I 
masına dair önergesi (8/18) I 

30. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, I 
Genel sağlık sigortasının memleketimizde tatbik I 
edilebilmesini sağlamak amaeıyla Anayasanın 88 I 
•nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl- I 
masına dair önergesi (8/20) I 

31. _ İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Taran İş Kanununun biran evvel çıkmasını sağ- I 
lanaak amacıyla Anayasamın 88 nci maddesi uya- I 
rınca bir genel görüşme açılmasına dair öner- I 
gesi (8/21) 

32. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, I 
Toprak reformunun biran evvel gerçekleşmesini I 
sağlamak amacıyla Anayasanın 88 nei maddesi i 

uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/22) 

33. — Sakarya Milletvekili Hayretin 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) 

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

35. — 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) 

36. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
TÖS'e ve bu sendikaya üye olan bâzı öğretmen
lere karşı girişilen hareketlerin kimler tarafın
dan yönetildiği ve amaçlarının ne olduğunu tes
bit «tmek maksadıyla Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
dair önergesi (10/36) 

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

38. — Sakarya Milletvekilleri Hayrettin Uy
sal ile Barbaros Turgut Boztepe'nin, Hükü
met tarafından uygulanan devalüasyon kara
rının önceden haber alınmasında hangi kuru
luş ve şahısların büyük faydalar sağladığı ve 
haberin önceden verilmesinde kimlerin kusurlu 
bulunduğunu tesbit etmek maksadıyla Anayasa-
rjin 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştır
ım ası açılmasına, dair önergesi (10/38) 

39. — Konya Milletvekili Vefa Tanırın, 
Türk IRarasımn kıymetinin ayarlammasiyle ilgili 
kararın resmen ilânından önce duyulduğu id-
diasiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 



bir Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi 
'10/40) 

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

41. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ıu, 
Türk Parasının dış değerinin yeniden ve sü
ratle düşmesini önlemek için alınması gereken 
tedbirleri tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci' 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi (10/43) 

42. — İçel Milletvekili Celâl Kargılımın, 
Türkiye'deki topyekûn ve aydın işsizliğinin ne
denlerini tesbit etmek ve bu soruna bir çare 
getirmek amacıyla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/40) 

43. — İçel Milletvekili Celâl Kargılımın, 
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) 

44. — 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) 

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

46. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
boraks madeninin millî çıkarımız paralelinde iş
letilmesinde ve değerlendirilmesini sağlamak 
için alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek 

maksadıyla Anayasama 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 4air 
önergesi (10/48) 

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

48. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
üreticinin mahsulünü değer pahasına satabil
mesi, halkın ve köylünün zaruri ihtiyaçlarımı 
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) 

49. — 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 Anayasamı 88 nci maddesi gereğin
ce bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi (10/51) 

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

51. — 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) 

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

53. — İçel Milletvekili Celâl Kargılının, 
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) 

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

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

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

57. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türk sporunum sorunlarının, inkişâfı için ted
birlerin neler olduğunu tesbit etmek amaciyla 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına dair önergesi (10/59) 

58. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
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) 

59. — 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) 

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

61. — 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) 

62. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ile İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, gençliğin 
gerçek durumunu, gençlik olaylarını, yaralan
maların, ölümlerin nedenleri ile Hükümet hak
kındaki iddiaların ne derece doğru olduğuna 
tesbit etmek maksadıyla Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/29) 

63. — Sivas Milletvekili Vahit Bozatlrmn, 
bütün yurttaşlara ilköğrenimin sağlanması ve 
bu konuda alınmış olan tedbirlerin tatbiki ko
nusunda bilgi edinmek maksadiyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyannea bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/68) 

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

65. — 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) 

66. — 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) 

67. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner ve 
iki arkadaşının, İmar ve İskân Bakanlığı İmar 
Genel Müdürlüğü tarafından İçel iline bağlı 
Gülnar ilçesi sınırları içerisinde yapılması 
düşünülen gecekondu önleme bölgesinin bir 
mütaahhide ihalesinde yolsuzluk yapıldığı id-

" diasiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması yapılmasınla dair öner
gesi. (10/66) 

68. — 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) 

69. — istanbul 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) 

70. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
lu'num, Resmî Gazetede yayımlanan «'19T1 yılı 
programı» adlı resmî belgede, Iktistadi Devlet 
Teşekküllerinin özel kuruluş vıe şahıslarla or
taklık veya iştirak şeklinde giriştikleri teşeb
büsler hakkında bilgi edinmek maksadiyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarımca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/69) 

71. — Maraş Milletvekili ibrahim Özütkr'ün, 
son günlerde meydana gelen olaylarda kullanı
lan patlayıcı maddelerin temin edilişinde iç ve 
dış örgütlerin etkili olup olmadığını tesbit et
mek maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/70) 

72. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, son günler
de meydana gelen, emniyet ve asayişi ihlâl «den 
kanlı olaylar nedeniyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/30) 

73. — Maraş Milletvekili ibrahim Öztürk'-
ün, Türkiye'deki işsizliğin artış sebepleriyle ön
leme çarelerinin neler olduğunu ve işsizliğin or
tadan kaldırılabilmesi için ıhangi kesimlerde re-
form yapılması gerektiğini teısbit etmek ama
cıyla Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Genel Görüşme açılmasına dair önergesi (8/31) 

74. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye'deki gençlik hareketlerimin nedenleri
ni .tesbit etmek ve bunların çözüm yollarının 
neler olduğu konusunda bilgi edinmek maksa
diyle Anayasamın 88 tnci maddesi uyarınca bir 
Genel Görüşme açılmasına dair önergesi (8/32) 

75. — Maraş Milletvekili ibrahim Öztürk'-
ün, 12 Mart 1971 günü Genelkurmay Başka
nı ve Kuvvet Kumandanlarının vermiş olduğu 
muhtıranın ışığı altında siyasi partilerin ve j 

I Parlâmentonun nasıl bir tutum *, e davranış içi
ne girmesi gerektiği konusunda bilgi edinmek 
maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/33) 

76. — Konya Milletvekili Özer ölçmen'in, 
halen yurt dışında hayatlarını kazanmak zorun
da olan Türk vatandaşları ile ailelerinin sosyal 
ve ekonomik sorunlarının neler olduğunu tesbilt 
etmek maksadiyle Anayasanın 88 nıci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırmıası açılmasına dair 
önergesi (10/71) 

77. — içel Milletvekili Turhan Özgüner'in, 
içel'in Arslanköy bucağında 1969 yılında yap
tırılan konutların yapımında meydana geldiği 
iddia olunan yolsuzlukla!! tesbit etmek maksa
diyle Anayasanın 88 nci maddesi uyaranca bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/73) 

78. — Adıyaman Milletvekili Kâmil Kırık-
oğlu ile Konya Milletvekili Orhan Okay'm, ya
bancı sermayenin Türkiye ekonomisine etkile
rini saptayabilmek ve gerekli tedbirleri almak 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/74) 

79. — Maraş Milletvekili ibrahim Öztürk'-
ün, Türkiye'de turizm politikası ve turizmin 
ulusal ekonomiye katkısı hakkında Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi. (8/37) 

80. — Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolak-
oğlu'nun, sermaye çoğunluğu Devlete aidolan 
ve sermayesinde Devletin payı bulunan özel 
bankaların kimlere ve hangi nedenlerle ne mik
tar kredi açitıManınij bu kredilerin tahsil edil
me durumlarını tesbit etmek maksadiyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/75) 

81. — İçel Milletvekili Celâl Kargılımın, 
kürtajın tıbbi, sosyal, ekonomik ve moral et
kilerini tesbit etmek ve serbestleştirilmesini 
sağlamak amaeiyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir iMeclis Araştırması açılma
sına dair önergesi. (10/76) 

82. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesizin, ç'iîftçilerimizin kalkınmasının ne gibi 

j şartlara bağlı bulunduğunu, bu konuda alma-
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cak tedbirleri, kredi ve fiyat politikasını tesbit 
etmek amaciyle Anayasanın 88 nei maddesi uya-
rmca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/77) 

83. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
«Türkiye Millî Yatırım ve Kalkınma Fonunun» 
meydana getirilmesi için alınacak tedbirleri 
tesbit etmek amaciyle Anayasanın 88 nei mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na dair önergesi (10/78) 

. 84. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
lüks tüketimin kontrol altına alınmasını sağla
mak amaciyle Anayasanın 88 nei maddesi 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/79) 

85. — Kayseri Milletvekili Enver Turgut 
ve 5 arkadaşının, işçi ücretlerinin fiyatları et-
kiliyecek derecede artmış olduğu iddialarını 
tesbit etmek ve kesin bir yargıya varmak ama
ciyle Anayasanın 88 nei maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/80) 

86. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Kırtasiyeciliğin ülkemize verdiği zararları tes
bit etmek ve kırtasiyeciliğin önlenmesi için ge
rekli tedbirleri almak amaciyle Anayasanın 
88 nei maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/82) 

87. — Balıkesir Milletvekili ibrahim. Aytaç 
ile Uşak Milletvekili Orhan Dengiz'in, îmam 
Hatip okullarının birinci devresinin kapatılma
sının nedenlerini tesbit etmek amaciyle Anaya
sanın 88 nei maddesi uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına dair önergesi (10/83) 

88. — izmir Milletvekili Kemal önder ile iki 
arkadaşının; gümrük mevzuatının uygulama
daki aksaklıklarına çözüm yolları bulmak ama
ciyle Anayasanın 88 nei maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/84) 

89. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızıoğ-
lu'nun, TRT yi düzene sokmak ve Türk Milleti
ne lâyık tarafsız bir (kurum haline getirmek 
maksadiyle Anayasanın 88 nei maddesi uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi (10/85) 

90. — Ankara Milletvekili Suna Turâl ile 
Sinop Milletvekilli Hilmi tşgüzar'ın, güreş spo

rumuzun içimde bulunduğu acı durumun neden
lerini ve alınacak (tedbirleri tesbit etmek ama-
eiyie Anayasanın. 88 nei maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/86) 

91. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu ve 5 arkadaşının, hayvancılığı, su 
ürünlerini, beslenme mevzuunu bünyesinde bir
leştirecek bdr bakanlığa ühtdyaoolup olmadığını 
tesbit etmek amaciyle Anayasanın 88 nei mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na dair önergesi. (10/87) 

92. — Ankara Milletvekili Kemal Ataman 
ile Ordu Milletvekili Memduh Efcşi'nin, Güreş 
sporumuzun içinde bulunduğu acı durumun ne
denlerini tesbit etmek amaciyle Anayasanın 
88 nei maddesi uyarımca bdr Meclîs Araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/88) 

93. — İçel Milletvekili Celal Kargılı'nm, 
usulsüz kesim, tarla açana, yerleşme, düzensiz 
otlatma ile orman yangınlarına, böceklerine ve 
haşaratlarına karşı ormanlarımızı korumak içrin 
alınacak tedbirleri tesbit etmek amaciyle Ana
yasanın 88 nei maddesi uyarınca bir Meclîs 
Araştırması açılmasına dair önergesi. (10/89) 

94. — Konya Milletvekili Faruk Sükan'ın, 
Memleketimiz için halk sağlığı bakımündan teh
like teşknl eden bulaşıcı barsak hastalıkları ile 
ilgili olarak alınacak tedbirleri tesbit etmek 
maksadiyle Anayasanın 88 nei (macLdesi uyaaınr-
ca bir Meclis Araştırması, açılmasına dair öner
gesi. (10/90); 

95. — içel MilletveMli Çetin Yılmaz'ın, 
spor tesislerasıin yapımında yolsuzluk yapılıp 
yapılmadığımı tesbit etmek maksadiyle Anaya
sanın 88 nei maddesi uyarınca, bir Meclis araş
tırması açılmasına dair önergesi. (10/91) 

96. — Çorum Milletvekili Yakup Çağla-
yan'ın, bağırsak hastalıkları hakkında epide-
miyolojik araştırma, teşhis, korunma ve tedavi 
ile ilgili konuların açıklığa kavuşturulması için 
Anayasanın 88 ned maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/93) 

97. — Adana Milletvekili Alparslan Tür-
keş'in; yurt dışmda çalışan Türk işçileri ile 
ailelerinin sosyal ve ekonomik sorunlarının tes-
biti maksadiyle Anayasanın 88 nei maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergesi. (10/94) 



98. — Ankara Milletvekili Suna Tııra.1 ile 
Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, bankalarımı
zın 1965 - 1971 yılları arasında verdikleri kredi
ler, dağıttıkları ikramiyeler ve bu bankaların 
ekonomimize katkılarını tesbit etmek maksadiy-
le Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına dair önergesi. (10/95) 

99. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'ııın, 
Kültür Bakanlığının yeniden kurulması hakkın
daki görüş ve esaslarını tesbit etmek amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına dair önergesi (8/41) 

,1,00. — içel Milletvekili Cett'âl Kargııb'nm, 
üniversite ve yülksek okullarda «çift öğretim» 
sisteminin "uygulanması için gerekli tedbir ve 
çareleri tesbit etmek malksadiyle Anayasalını 
'88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi. (8/42) 

1Ö1. — Adana Milletvekili Alparslan Tür-
keş'in, Türk Deniz Ticaretinin ve Ticaret Filo
sunun gelliış'tirilmeısi için gerekli tedbirlerin alın
ması maksadiyle Anayasanın 88 ».lei maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi ((l'G/9'6) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, ya
pılan kaçakçılığın yurt ekonomisinde meydana 
getirdiği tesirleri tesbit etmek amaciyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/4) 

2. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
İzmir'in Seferihisar ilçesinde yapılan NATO 
tatbikatında zarara uğrayan köylülere dair 
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu. (6/29) 

3. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
İzmir süt fabrikasına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusnı (6/31) 

4. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
tzmir'e bağlı Bergama - Kınık ilçelerinden ge
çen Bakırçay'm meydana getirdiği taşkınlara 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakamndan 
sözlü sorusu (6/32) 

5. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un İz
mir Ticaret gazetesinde yayımlanan «Mesuliye
ti kim yüklenecek» başlıklı makaleye dair Baş
bakan ve Ticaret bakanlarından sözlü sorusu 
(6/37) 
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6. — Afyon Milletvekili Hamıdi Hamamcı-
oğlu'nun, Eber ve Akşehir göllerinin meydana 
getirdiği taşkınların önlenmesine dair Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/39) 

7. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Siüop'ım Boyabat ilçesi ceza evine dair Adalet 
Bakanından sözlü sorusu (6/46) 

8. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğtu'nun, Sivas'ta bir Ticaret Borsası kurul
masının düşünülüp düşünülmediğine dair Tica
ret Bakanından sözlü sorusu (6/52) 

9. — İstanbul1 Milletvekili Eşref Deriınçay'-
ın, Cumhuriyet savcılarının, durumuna dair 
Adalet Bakanmdan sözlü sorusu (6/56) 

10. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
326 sayılı Kanunun tatbikatından mağdur olan 
eğitmenlere dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/62) 

11. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Ha
zinenin mülkiyet ve tasarrufu altında bulunaa 
airapte elverişli topraklara dair Maliye Bakanın
dan sözlü sorusu (6/64) 

12. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Ak
şehir ve Beyşehir gölleri için yapılan çalışmala
ra dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/65) 

13. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, İçel'
in Gülnar ilçesinin ihtiyaçlarına dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/66) 

14. — Ordu Milletvekili Ata TopaJloğlu'nun, 
Hastaş ve iştiraklerine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/74) 

15. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner'in, 
İstanbul Yıldız Mimarlık ve Mühendislik Aka
demisinde meydana gelen olaylara dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu. (6/78) 

16. — İçel Milletvekili! Oelâl Kargılı'nm, 
öldürülen üniversite öğrencilerinin kactilleri-
nin bulunmasına dair Başbakandan sözlü so
rusu. (6/80) 

17. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, Kastamonu'da bir kâğıt fabrika
sının kurulup kurulmıyacağma dair Başbakan
dan sözlü sorusu. (6/81) 

18. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'mın, Kastamonu Abdurrahmanpaşa 
Lisesinde boş geçen derslere dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü, sorusu. (6/82) 
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19. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu'-
nun, Elmalı hudutları içindeki Karagöl'ün mey
dâna getirdiği taşkınların önlenmesine dan 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soıusu. (6/84) 

20. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
m, boş geçen ders saatlerine ve öğretmen boy
kotu dolayısiyle açığa alman öğretmenlere 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/90) 

21. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nun Montaj Sanayiine dair Sana
yi Bakanından sözlü sorusu (6/91) 

22. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Il
gın'ın kurutulan Haremi Gölü arazisine dair 
Maliye ve Köy İşleri bakanlarından sözlü so
rusu f6/92) 

23. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Il
gın depolaması ve Atlandı sulama projesinin ne 
zaman bitirileceğine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/94) 

24. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, Etibanka bağlı bâzı tesislerin 
büyük sermaye çevrelerine devredilme sebe
bine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
la» sözlü sorusu (6/95) 

25. — Uşak Milletvekili Âdil Turam'ım, İlk-
öğretimde vazife gören öğretmenlere de ek üc
ret ödenmesint dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu. (6/96) 

26. — Antalya Milletvekili Hasam Ali Gül-
can'm, Antalya'da bir adliye binasının yapılma
sına dair Adalet Bakanından sözlü sorusu. 
(6/98) 

27. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Antalya'ya kurulması düşünülen kâğıt 
fabrikasına dair Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/99) 

28. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
ın, zararlı faaliyetlerinden dolayı budut dışı 
edilenlere dair İçişleri ve Dışişleri Bakanların
dan sözlü sorusu (6/100) 

29. — Afyon Karahisar Milletvekili Hamdi 
Hamamcıoğlu'nun, tüeear ve küçük esnafa ve
rilen kredilerin faiz hadlerine dair Ticaret Ba
kanından sözlü sorusu (6/101) 

30. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
ean'ın, Antalya'nın Çakırlar ilçesine bağlı bâzı 

köylerin sel felâketinden korunmasına dair 
Enerji ve Tabu Kaynaklar Bakanımdan sözlü 
sorusu (6/102) 

31. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Fen Fakültesinde ödenek yokluğundan 
lâboratuvar çalışmalarının aksadığının doğru 
olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/103) 

32. — Ankara Milletvekili İbrahim Cüceoğ-
lu'nun, Almanya'da çalışan Türk işçilerinin 
eğitim çağındaki çocuklarına dair Çalışma ve 
Millî Eğitim bakanlarından sözlü sorusu (6/105) 

33. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, Türkiye petrol politikası tesbiti işinin bir 
Amerikan firmasına para karşılığı verilmesinin 
doğru olup olmadığına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/106) 

34. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ön, Maraş Belediyesi tarafından başlatılan, ge
cekondu ıslah ve önleme faaliyetinin ne safhada 
olduğuna dair îmar ve İskân Bakanından sözlü 
sorusu (6/107) 

35. — İçel' Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
paso ihtilâfı üzerine, Başbakan tarafından, A. P. 
Ortak Grup toplantısında yapılan konuşmaya 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/108) 

36. — Adana Milletvekili Turgut Topaloğ-
lu'nun, tarım ilâçlarına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/109) 

37. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'ın; Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yeni bir 
Hükümet konağı yapılmasına dair Maliye ve 
İçişleri bakanlarından sözlü sorusu (6/110) 

38. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Güfl-
ean'ın, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yapıL 
ması düşünülen baraja ve Söğüt gölünün kuru
tulmasına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü sorusu (6/111) 

39. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, 
Uşak'a bir fabrika kurulup kurulamıyacağma 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/113) 

40. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, ilk 
ve orta dereceli okullarda okutulan ders kitap
larına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/114) 

41. — Ankara Milletvekili ibrahim Cüceoğ-
iu'nun, Kalecik sulama projesinin ne zaman 
tamamlanacağına dair Enerji ve Tabiî Kay-
laklar Bakanından sözlü sorusu. (6/115) 
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42. — Zonguldak Milletvekili Hüseyin Bay-
türk'ün, Kömür tahsis belgelerinin veriliş şek
line dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soruşa (6/116) 

43. — Ordu Milletvekili Meraduh Eksinin 
Karadeniz Bölgesinde üretilen patates ürünü 
aün değerlendirilmesine dair Ticaret Bakanın 
(i an sözlü sorusu (6/117) 

44. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in. 
bir gazetede yayınlanan «Diyanet İşleri Başkam 
fetva verdi» başlıklı yazıya dair Devlet Baka
nından sözlü sorusu. (6/118) 

45. — Çorum Milletvekili Cakit Angı'nm, 
5 Şubat 1970 tarihli Ulus Gazetesinde «Çorum'-
un Gökçam köyü nasıl cezalandırıldı» başlıklı 
yazıya d/ir Başbakandan sözlü sorusu (6/119) 

46. — Gaziantep Milletvekili Şina&i Çolak-
oğlu'nun, Güney - Doğu illerini birbirine bağlı-
yan yollarda, kaçakçılığın men ve takibi için 
arama yapan resin? kişilere dair içişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/120) 

47. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
m, 1 Ocak 1968 den beri Devlet Demiryolları 
Genel Müdürlüğünce satılan arsalara dair Ulaş
tırma Bakanından sözlü sorusu (6/121) 

48. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö-
ğüş'ün, Başbakanın kardeşi tarafından alman 
200 ton pik demire dair Sanayi Bakanından 
sözlü sorusu. (6/123) 

49. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 
Sivas'ta bir DSİ Bölge Müdürlüğü kurulmasına 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/124) 

50. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm. 
Hürriyet Gazetesinde yayımlanan «çocuksuz 
aileleri sevindiren tıp olayı» başlıklı yazıya 

dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından söz
lü sorusu (6/125) 

51. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Erzurum'un Hınıs ilçesine bir lise bi
nası yaptırılmasına ve öğretmen ihtiyacının kar
şılanmasına dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/127) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARİ 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

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

2. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
lu ve 2 arkadaşının, Tarımla uğraşanların emek
lerinin karşılığını almaları için, kredi ve üretim 
alanında alınması gerekli tedbirleri tesbit et
mek üzere ve Giresun Milletvekili M. Kemal 
Çilesizin, tefeciliğin halkın ekonomik ve sos
yal durumuna yaptığı etkileri önlemek maksa
dı ile bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
Önergeleri ve Meclis Araştırma Komisyonu ra
poru (10/1, 10/6) (S. Sayısı : 383) (Dağıtma 
tarihi : 20 . 7 . 1971) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İSLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

(Millet Meclisi 60 ncı Birleşim) 


