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MİLLET MECLİSİ 
T U T A N A K D E R G İ S İ 

19. Birleşim 

7 . 12 . 1965 Sah 

İçindekiler 

1. — Geçen tutanak özeti. 

2. — Gelen kâğıtlar. 

8. — Yoklama. 

4. — Başkanlık Divanının Genel Ku
rula sunuşları. 

Sayfa 
456:457 

458:461 

462 

1. — Kastamonu Milletvekili Ahmet 
Şevket Bohça'nın, 506 sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununun bâzı illerde yanlış uygu
lanmasının ve özellikle çırakların da işçi 
sayılmasının iş hayatında ve iktisadi ge
lişmemizde olumsuz etki yaptığına dair 
demeci 462:463 

2. — Meclis çalışma günlerinin yeni
den Pazartesi, Çarşamba ve Cuma'ya alın
masına dair Antalya Milletvekili İhsan 
Ataöv'ün verdiği önergenin, Başkanlık Di
vanının bu konudaki mütalâası ile birlik
te Genel Kurula sunulacağına dair Baş
kanlığın açıklaması 463 

3. — Afyon Karahisar Milletvekili 
Şevki Güler'in yasama dokunulmazlığının 
kaldırılmasına dair dosyanın iadesi hak
kında Başbakanlık tezkeresi (3/93, 3/121) 463 

Sayfa 
4. — İstanbul Milletvekili Tekin Erer'-

in, 1960 yılı başından 1965 yılı Ekim ayı
na kadar Bakanlıklarda ve Kamu İktisa
di Teşebbüsleri ile iştiraki bulunan her 
türlü teşekküllerde idari vazife gören me
murlara dair Başbakandan sözlü sorusu
nun geriverilmesi hakkında önergesi 
(6/28, 4/12) 

5. — Sorular ve cevaplar 
463 

464 

464 A) Sözlü sorular ve cevaplan 
1. — Erzurum Milletvekili Nihat Di-

ler'in, Erzurum'un ilçe ve köylerinin muh-
tacolduğu hububat ve hayvan yeminin te
mini hususunda ne düşünüldüğüne dair 
sorusuna Ticaret Bakanı Macit Zeren'in 
cevabı (6/10) 464:468 

2. — Hakkâri Milletvekili Ali Kara-
han'ın, 29 Eylül 1965 tarihinden beri yol
ları kapalı bulunan Hakkâri'nin Beytüşşe
bap ve Uludere ilçelerinde önceden bâzı 
tedbir alınmasının düşünülüp düşünülme
diğine dair Başbakandan olan sorusuna 
Devlet Bakanı Cihat Bilgehan'm cevabı 
(6/11) 468:470 



Sayfa 
3. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 

Niğde ili dâhilinde yapılması kararlaştı
rılan barajlardan hangilerinin 1966 icra 
plânına alınacağına dair sorusuna Enerji 
•ve Tabiî Kaynaklar Bakanı İbrahim De-
riner'in cevabı (6/15) 470:472 

4. — Konya Milletvekili Nazif Kuru-
cu'nun, Polatlı - Yunak - Akşehir - Yalvaç 
arasındaki yolun inşa ve bakımının hangi 
idareye aidolduğuna dair sorusuna Bayın
dırlık Bakanı Ethem Erdinç'in cevabı 
(6/16) 472:473 

5. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'
in, köylülerin, eskiden beri malı bulunan . 
topraklarının ipotek edilmemesi usulünün 
kaldırılması için ne düşünüldüğüne dair 
Köy İşleri ve Ticaret Bakanlarından söz
lü sorusu (6/17) 473 

Türkiye Büyük Millet Meclisi binasına gele
cek misafir ve vazifelilerin hareket tarzları ile 
ilgili yönetmeliğin ugulanması hususunda sa
yın milletvekillerinin Başkanlığa yardımcı «ol
maları ve yasaklanan yerlere ziyaretçi getirme
meleri temennisi bilgiye sunuldu. 

Ankara Milletvekili Hasan Türkay'm, 
1 . 12 . 1965 Çarşamba günü saat 11 de Kozlu 
bölgesi Kireçli kuyusunda vuikubulan grizu ka
zasında ölen işçilerin ailelerine ve mensubol-
dukları Zonguldak Maden İşçileri Sendikası ile 
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonuna 
Millet Meclisinin başsağlığı dileğinde bulun
masına dair verilen önerge oküthdu, gereğinin 
Başkanlıkça yapılacağı bildirildi. 

Konya Milletvekili Nazif Kurucu, Bölgesel 
Savunma Anlaşmalarına bağlı ikili anlaşmalarla 
Türkiye'de bulunan ve bulunacak olan yabancı 
birlik ve personelle araçların özellikle Baışkent 
olan Ankara dışında bulundurulması gerekti
ğine dair bir konuşma yaptı. 

Sayfa 
6. — İstanbul Milletvekili Çetin Al-

tan'm, 1965 yılı başından itibaren, demir 
ve çimentonun fabrika fiyatları ile piya
sadaki satış fiyatlarının nasıl bir seyir ta-
kibettiğine dair Başbakandan olan soru
suna Sanayi Bakanı Mehmet Turgut'un 
cevabı (6/20) 473:498 

7. — Bursa Milletvekili Kasım Öna
dım'in,' arsa spekülâsyonunu önlemek için, 
mahallî idarelerin ve Hazinenin mülkiye
tinde bulunan arsaların, vatandaşlara, 
ucuz bedelle ve taksitle verilip verilemi-
yeeeğine dair İmar ve İskân Bakanından 
sözlü sorusu (6/21) 498 

8. — Erzurum Milletvekili Nihat Di-
ler'in, Erzurum'un bâzı ilçe ve köy yolla
rının 1966 senesi programına alınıp alm-
mıyacağma dair sorusuna Bayındırlık Ba
kanı Ethem Erdinç'in sözlü cevabı (6/22) 498: 

501 

Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğlu, Koz
lu, bölgesi Kireçli kuyusunda ve daha önce 
19 Mart 1965 te Merzifon'a bağlı Çeltek Lin
yit İşletmesinde meydana gelen grizu olayları
na temas ederek bu konuda Hükümetin olumlu 
tedbirler alması lüzumuna değindi. 

Muş Milletvekili Kemal Aytaç'm, Doğu -
Anadolu Bölgesinin sanayileştirilraesi için bir 
plân bulunup bulunmadığına dair sorusuna 
Sanayi Bakanı Mehmet Turgut; 

Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, tapulama 
ücretinin âdilâne bir şekilde düzeltilmesi husu
sunda ne düşünüldüğüne dair sorusuna Devlet 
Bakanı Refet Sezgin; 

Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğde 
iline bu yıl az tohumluk verilmiş olması sebe
bine dair sorusuna Tarım Bakanı Bahri Dağ-
daş; 

• Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, Erzu
rum'un, Hınıs ilçesinde, 1966 senesi içinde, 
Ağır Ceza Mahkemesi kurulup kurulmıyacağı-
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na dair sıorusuna da Adalet Bakanı Hasan Din-
çer cevap verdiler.-

Gündemin soru kısmında bulunan 10, 15, 16, 
17, 22 ve 23 sayılı sorular ilgili Bakanların 
ve 21 sayılı soru, soru sahibinin hazır bulun
mamasından cevaplandırılmadı. 

11 ve 20 nci soruların cevaplandırılması ise, 
ilgili Bakanlarca erteleme istenilmesinden gele
cek birleşime bırakıldı. 

Sözlü sorular 

1. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sa-
rıyüce'ndn, öorum'da 1965 yılında kaç ilkokul 
yapıldığına dair sözlü soru önergesi, (Millî Eği
tim Bakanlığına gönderilmiştir.) (6/31) 

2. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarı-
yüce'nin, Çorum'da çiftçiye tohumluk olarak 
verilen ilâçlı buğdayın un fabrikalarınca üğü-
tülerek halka satılmasını önlemek üzere nasıl 
bir tedbir düşünüldüğüne dair sözlü soru öner
gesi, (İçişleri, Adalet ve Tarım Bakanlıklarına 
gönderilmiştir.) (6/32) 

3. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'da çimento fabrikası kurulması işinin 
1966 programına alınması hususunda bir hazır
lık olup olmadığına dair sözlü soru önergesi, I 
(Sanayi Bakanlığına gönderilmiştir.) (6/33) 

4. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'un Pasinler ilçesinde' yapılacağı ev
velce ifade edilen Serçeboğazı barajının inşa
sının geri bırakılması sebebine dair sözlü soru 
önergesi, (Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lığına gönderilmiştir.) (6/34) 

5. — İstanbul Milletvekili Sadun Aren'in, 
171 sayılı Kanunun 12 nci maddesi mucibince 
okullarda konferans verilmesi yasaklandığına 
göre konferansların hangi binalarda verilmesi
nin düşünüldüğüne dair sözlü soru önergesi, 
(İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir.) (6/35) 

6. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'a nakledilecek hayvan yeminin taşıma 
ücretinde bir tenzilât düşünülüp düşünülmedi- | 

7 Aralık 1965 Salı günü saat 15,00 te top
lanılmak üzere Birleşime (Saat 16,00 da) son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkamvekili Siirt 
Ahmet Bilgin Adil Yaşa 

Kâtip 
Kars 

Âdil Kurtel 

ğine dair sözlü soru önergesi, (Ulaştırma Ba
kanlığına gönderilmiştir.) (6/36) 

7. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı 
Yılanlıoğlu'nun, 24 Asya - Afrika Devletinin, 
Kıbrıs konusunda, Birleşmiş Milletlere bir ra
por verip vermediklerine dair sözlü soru öner
gesi, (Dışişleri Bakanlığına gönderilmiştir.) 
(6/37) 

8. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'-
m, Burdur'un, G-ölhisar ve Bucak ilçelerinde 
kurulan Hazine arazisinin topraksız köylüle
re kiralanması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair sözlü soru önergesi, (Başbakanlığa gönde
rilmiştir.) (6/38) 

9. — İstanbul Milletvekili Ooşkun Kırca'nm, 
halen Cumhuriyet Senatosunda, Millet Mecli
since sevk edilmiş, hangi kanun tasarıs ve tek
liflerinin mevcut bulunduğuna dair sözlü soru 
önergesi, (Başkanlığa gönderilmiştir.) (6/39) 

Yazılı sorular 

10. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
m, Tarım ürünlerine asgari taban fiyatı tesbiti 
konusunda bu yıl derhal alınması zaruri âcil 
tedbirlerin neler olduğuna dair yazılı soru 
önergesi, (Ticaret Bakanlığına gönderilmiştir.) 
(7/9) 

11. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, Sivas'ta kuruluş çalışmaları ya
pılan Karayolları Bölge Teşkilâtının şubeleriy
le ve bütün imkânları ile birlikte ne zaman 
faaliyete geçeceğine dair yazılı soru önergesi, 
(Bayındırlık Bakanlığına gönderilmiştir.) 
(7/10) 

SORULAR 
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2. — GELEN KÂĞITLAR 

TASARILAR 
1. — 1567 sayılı Kanunun yürürlük süresi

nin uzatılmasına dair kanun tasarısı (1/20) 
(Ticaret ve Plân komisyonlarına) 

2. — Ankara Üniversitesi 1965 yılı bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı (1/21) (Bütçe 
Karma Komisyonuna) 

3. — Diyanet işleri Başkanlığı kuruluş ve 
görevleri hakkındaki Kanunun 21 nci madde
sinde değişiklik yapılmasına, 22 nci maddesine 
bir fıkra ve bu kanuna bir geçici madde eklen
mesine dair kanun tasarısı (1/22) (içişleri ye 
Plân komisyonlarına) 

4. — Tekel Genel Müdürlüğü 1959 bütçe 
yılı Hesabı Katî kanunu tasarısı (1/23) (Sa
yıştay Komisyonuna) 

5. — inhisarlar Umum Müdürlüğünün 1958 
malî yılı Hesabı Katî kanunu tasarısı (1/24) 
(Sayıştay Komisyonuna) 

6. —• Ankara Üniversitesi 1960 bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısı (1/25) (Sayıştay 
Komisyonuna) 

7. — Tekel Genel Müdülüğünün 1960 büt
çe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı (1/26) (Sa

yıştay Komisyonuna) 
8. — Orman Genel Müdürlüğü 1961 bütçe 

yılı Kesinhesap kanunu tasarısı (1/27) (Sayış
tay Komisyonuna) 

9. — Ankara Üniversitesi 1961 bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısı (1/28) (Sayıştay 
Komisyonuna) 

10. — 1961 bütçe yılı Kesinhesap kanunu 
tasarısı (1/29) (Sayıştay Komisyonuna) 

11. — Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 
1961 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı 

(1/30) (Sayıştay Komisyonuna) 
12. — Tekel Genel Müdürlüğü 1961 malî 

yılı Kesinhesap kanunu tasarısı (1/31) (Sayış
tay Komisyonuna) 

13. — 1962 bütçe yılı Kesinhesap kanunu 
tasarısı (1/32)_ (Sayıştay Komisyonuna) 

14. — Ankara Üniversitesi 1962 bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısı (1/33) (Sayıştay 
Komisyonuna) 

15. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1962 

bütçe yılı Kesinhesabı kanunu tasarısı (1/34) 
(Sayıştay Komisyonuna) 

16. — Devlet Hava Meydanları işletmesi 
Genel Müdürlüğü 1962 bütçe yılı Kesinhesap 
kanun tasarısı (1/35) (Sayıştay Komisyonuna) 

17. — Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 
1962 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı 
(1/36) (Sayıştay Komisyonuna) 

18. — Orman Genel Müdürlüğü 1962 bütçe 
yılı Kesinhesap kanun tasarısı (1/37) (Sayış
tay Komisyonuna) 

19. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1962 bütçe 
yılı Kesinhesap kanun tasarısı (1/38) (Sayıştay 
Komisyonuna) 

20. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 
1962 bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısı 
(1/39) (Sayıştay Komisyonuna) 

21. — Petrol Dairesi Başkanlığının 1963 
bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısı (1/40) (Sa
yıştay Komisyonuna) 

22. — istanbul Teknik Üniversitesi 1963 büt
çe yılı Kesinhesap kanun tasarısı (1/41) (Sayış
tay Komisyonuna) 

23. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1963 bütçe yılı Kesinhesap kanun tasa
rısı (1/42) (Sayıştay Komisyonuna) 

24. — Ege Üniversitesi 1963 bütçe yılı Ke
sinhesap kanun tasarısı (1/43) (Sayıştay Ko
misyonuna) 

25. — istanbul Üniversitesi 1963 bütçe yılı 
Kesinhesap kanun tasarısı (1/44) (Sayıştay 
Komisyonuna) 

26. — Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 
1963 bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısı (1/45) 
(Sayıştay Komisyonuna) 

27. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğünün 1963 bütçe yılı Kesinhesap kanun 
tasarısı (1/46) (Sayıştay Komisyonuna) 

28. — Tekel Genel Müdürlüğü 1963 bütçe yılı 
Kesinhesap kanun tasarısı (1/47) (Sayıştay Ko
misyonuna) 

29. — 1963 bütçe yılı Kesinhesap kanun ta
sarısı (1/48) (Sayıştay Komisyonuna) 
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30. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1963 
bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısı (1/49). 
(Sayıştay Komisyonuna) 

31. — Orman Genel Müdürlüğü 1963 bütçe 
yılı Kesinhesap kanun tasarısı (1/50) (Sayıştay 
Komisyonuna) 

32. — Ankara Üniversitesi 1963 bütçe yılı 
Kesinhesap kanun tasarısı (1/51) (Sayıştay Ko
misyonuna) 

33. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1963 yılı 
Kesinhesap kanun tasarısı (1/52) (Sayıştay Ko
misyonuna) 

34. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 
1963 malî yılı Kesinhesap kanun tasarısı (1/53) 
(Sayıştay Komisyonuna) 

35. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğü 1963 bütçe yılı Kesinhesap ka
nun tasarısı (1/54) (Sayıştay Komisyonuna) 

TEKLİFLER 

36. — Cumhuriyet Senatosu Bursa üyesi Ca
hit Ortaç ve 79 arkadaşının, 6831 sayılı Âmme 
alacaklarının tahsil usulü hakmdaki Kanunla 
23 . 10 . 1962 tarihli ve 85 sayılı Kanununla 
ilâve edilen geçici 5 nci maddesinin değiştiril
mesine dair kanun teklifi (2/118) (Maliye ve 
Plân komisyonlarına) 

37. — Çanakkale Milletvekili Cihat Baban'-
m, Salih Sıtkı Fıstıkeri'ne vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanmasına dair kanun teklifi 
(2/119) (Maliye ve Plân komisyonlarına) 

38. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Enver Işıklar'm, Birinci Dünya ve İstiklâl sa
vaşlarına iştirak eden ölü Fikri Baran kızı Ne
zaket Sümbül'e vatani hizmet tertibinden maaş 
tahsisine dair kanun teklifi (2/120) (Maliye 
ve Plân komisyonlarına) 

39. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi Ne
dim Evliya'nm, Batı - Anadolu'nun istilâsını, 
İşgal Kuvvetlerinin yaptığı mezalimi, askerî ve 
sivil şahısların mukavemetini ve düşmanın deni
ze dökülmesini sembolize etmek üzere İzmir'de 
bir anıt inşası hakkında kanun teklifi (2/121) 
(Maliye ve Plân komisyonlarına) 

40. — Cumhuriyet Senatosu Afyon Karahisar 
Üyesi Mustafa Yılmaz Inceoğlu'nun 18 . 3 . 1940 
tarih ve 442 sayılı Köy Kanununun 16 ncı mad
desinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 
(2/122) (İçişleri ve Plân komisyonlarına) 

41. — İzmir Milletvekili Hüsamettin Gümüş-
pala ve 50 arkadaşının, TCDD İşletmesinde ça
lışan bir kısım memurların kıdemlerinin ta
nınması hakkında kanun teklifi (2/123) (Mali
ye, Ulaştırma ve Plân komisyonlarına) 

42. — Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin 
ve 9 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununa 
geçici bir madde eklenmesine dair kanun tek
lifi (2/124) (Adalet, Tarım ve Plân komisyon
larına) 

43. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim ile 
Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un, 1 Mart 1958 
tarihinde batan Üsküdar vapuru faciası kur
banlarından henüz tazminata hak kazanma
mış kanuni mirasçılara tazminat ödenmesine 
dair kan'un teklifi (2/125) (Ulaştırma, Maliye 
ve Plân komisyonlarına) 

44. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
10 arkadaşının, İzmir vilâyetindeki örfü bel
de (gedik) lerin tasfiyesi hakkında kanun tek
lifi (2/126) (İçişleri Komisyonuna) 

45. — Trabzon Milletvekili Selâhattin Gü
ven ve 9 arkadaşının, Türkiye İnşaat ve Tesi
sat Mütaahhitleri Odalar ve Birliği kanunu tek
lif (2/127) (İmar ve İskân, Adalet, Ticaret ve 
Bayındırlık komisyonlarına) 

46. — Ankara Milletvekili Ali Rıza Çetiner 
ve 5 arkadaşının, ÇQcuk güvenliği kanunu tek
lifi (2/128) (İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım, 
Adalet, Millî Eğitim ve Plân komisyonlarına) 

47. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, 5802 sayılı Kanuna ek 
kanun teklifi (2/129) (Millî Savunma ve Plân 
komisyonlarına) 

TEZKERELER 
48. — 440 sayılı Kanunun geçici 6 ncı ve 

3460 sa'yılı Kanunun 24 ncü maddeleri uyarın
ca teşekkül,* müessese ve şirketlerin 1964 yılı 
faaliyetleri, bilanço, kâr ve zarar hesapları üze
rinde Yüksek Denetleme Kurulunca yapılan 
incelemeler sonuçlarını belirten raporların 468 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince sunul
duğuna dair Devlet Bakanlığı tezkeresi (3/122) 
(Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma. Komisyo-
M Î ! . : I ) 

4\\ — istanbul Milletvekili Tekin Erer'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair 

. Başbakanlık tezkeresi (3/123) (Anayasa ve 
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Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) * 

50. — İzmir Milletvekili Osman Zeki Efe-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sına dair Başbakanlık tezkeresi (3/124) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyona) 

51. — Kars Milletvekili Adil Kurtcl'in ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi (3/125) (Anayasa ve 
Adalet komisyon]arından mürekkep Karma Ko
misyona) 

52. — Sinop Milletvekili Niyazi Özgüç'ün 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi. (3/126) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

53. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1958 büt
çe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkere
si (3/127) (Sayıştay Komisyonuna) 

54. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1959 büt
çe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi (3/128) (Sayıştay Komisyonuna) 

55. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1958 yılı 
Döner sermaye hesaplarına ait bilançosu ile 
murakıp raporunun sunulduğuna dair Başba

kanlık tezkeresi (3/129) (Sayıştay Komisyo
nuna) 

50. — Ankara Üniversitesinin 1960 bütçe 
yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezke
resi (3/130) (Sayıştay Komisyonuna) 

57. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1960 büt
çe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi (3/131) (Sayıştay Komisyonuna) 

58. — Sivil Savunma İdaresi ' Başkanlığı 
Fon İşleri Saymanlığının 1960 yılı Hesabına 
ait raporunun bilanço ile birlikte sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (3/132) (Sa
yıştay Komisyonuna) 

59. ,— Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı 
Fon İşleri Saymanlığının 1961 yılı Hesabına 
ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sa
yıştay Başkanlığı tezkeresi (3/133) (Sayıştay 
Komisyonuna) 

60. — Orman Genel Müdürlüğünün 1960 
bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildiri

minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi (3/134) (Sayıştay Komisyonuna) 

6 1 . ' — Tekel Genel Müdürlüğünün 1960 yılı 
"Döner sermaye hesaplarına ait bilançosu ile 
murakıp raporunun sunulduğuna dair Başba
kanlık tezkeresi (3/135) (Sayıştay Komisyo
nuna) 

62. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 
1961 bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi (3/130) (Sayıştay Komisyonuna) 

63. — Ankara Üniversitesinin 1961 büt
çe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezke
resi (3/137) (Sayıştay Komisyonuna) 

64. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1961 
bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi. (3/138) (Sayıştay Komisyonuna) 

65. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1961 büt
çe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildiminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezke
resi. (3/139) (Sayıştay Komisyonuna) 

66. — Orman Genel Müdürlüğünün 1961 büt
çe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezke
resi. (3/140) (Sayıştay Komisyonuna) 

67. — Ankara Üniversitesinin 1962 büt
çe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezke
resi. (3/141) (Sayıştay Komisyonuna) 

68. — Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresinin 
1957 bütçe yılı hesabına ait rapor ile bilançosu
nun sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi. (3/142) (Sayıştay Komisyonuna) 

69. —: Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresinin 
1958 bütçe yılı Kesinhesabma ait rapor ile bilân-

i çosunun sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi. (3/143) {Sayıştay Komisyonuna) 

70. — Devlet Orman İşletmeleriyle kereste 
fabrikalarının 1960 yılı bilfmçolariyle birlikte 
düzenlenen raporun sunulduğuna dair Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi. (3/144) (Sayıştay Komis
yonuna) 

71. — Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresinin 
1959 bütçe yılı hesabına ait rapor ile bilançosu
nun sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi (3/145) (Sayıştay Komisyonuna) 
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72. — Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresinin 
1960 bütçe yılı hesabına ait rapor ile bilanço
sunun sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
keresi (3/146) (Sayıştay Komisyonuna) 

73. — Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresinin 
1961 bütçe yılı hesabına ait rapor ile bilançosu
nun sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi. (3/147) (Sayıştay Komisyonuna) 

74. — Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresinin 
1962 bütçe yılı hesabına ait rapor ile bilanço
sunun sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi. (3/148) (Sayıştay Komisyonuna) 

75. — Genel bütçeye dâhil dairelerin 1961 
bütçe yılı kesinhesabma ait genel uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi. (3/149) (Sayıştay Komisyonuna) 

76. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 
1962 bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi. (3/150) (Sayıştay Komisyonuna) 

77. — Karayolları Genel Müdürlüğünün 
1962 bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi: (3/151) (Sayıştay Komisyonuna) 

78. — Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı Fon 
İşleri Saymanlığı 1962 yılı bütçe hesabının su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. 
(3/152) (Sayıştay Komisyonuna) 

79. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 
1962 bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bil
dirimimi sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi. (3/153) (Sayıştay Komisyonuna) 

80. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1962 
bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi. (3/154) (Sayıştay Komisyonuna) 

81. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğünün 1962 bütçe yılı Kesinhesa

bma ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (3/155) (Sa
yıştay Komisyonuna) 

82. — Sivil Savunma İdaresi Fon İşleri Say
manlığının 1963 bütçe yılı Kesinhesabma ait 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sa
yıştay Başkanlığı tezkeresi. (3/156) (Sayıştay 

Komisyonuna) 

83. — Petrol Dairesi Başkanlığının 1963 
bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi. (3/1.57) (Sayıştay Komisyonuna) 

84. — Orman Genel Müdürlüğünün 1962 
bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi (3/158) (Sayıştay Komisyonuna) 

85. — Ankara Üniversitesinin 1963 bütçe 
yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildiriminin su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. 
(3/159) (Sayıştay Komisyonuna) 

86. — Devlet Orman İşletmeleri ve kereste 
fabrikalariyle ana tamirhane müdürlüklerinin 
1961 bilançolarının sunulduğuna dair Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi. (3/160) (Sayıştay Komis
yonuna) 

87. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1962 
bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi. (3/16.1) (Sayıştay Komisyonuna) 

88. — Genel bütçeye dâhil dairelerin 1962 
bütçe yılı Kesinhesaplarına ait genel uygunluk 
bildiriminin ilişik olarak sunulduğuna dair Sa
yıştay Başkanlığı tezkeresi. (3/162) (Sayıştay 
Komisyonuna) 

89. — Teke) Genel Müdürlüğünün 1960 
döner sermaye hesaplarının sunulduğuna dair 
Başbakanlık tezkeresi (3/163) (Sayıştay Komis
yonuna) 
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BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettik Ok 

KÂTİPLER : Sadi Binay (Bilecik), önal Sakar (Manisa) 
• 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 19 ncu Biri e âmini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
Sayın üyeler lütfen elektrikler yandıktan 

sonra beyaz düğmelere bassınlar. 
Yoklama devam ediyor," lütfen acele ede

lim, arkadaşlar. 
Yoklama muamelesi bitmiştir. Müzakere için 

gerekli çoğunluğumuz mevcuttur. Müzakereye 
geçiyoruz. 

4. — Başkanlık Divanının Genel Kurulua 
sunuşları : 

1. — Kastamonu Milletvekili Ahmet Şevket 
Bolıea'nın, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nunun bâzı illerde yanlış uygulanmasının ve özel
likle çırakların da işçi sayılmasının iş hayatında 
ve iktisadi gelişmemizde olumsuz etki yaptığına 
dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Şevket Bohça, gündem 
dışı söz teklifiniz yerinde görülmüştür. Sosyal 
Sigortanın bâzı illerde tatbik seldi hakında.. Bu
yurunuz. 

ŞEVKET BOHÇA (Kastamonu) — Muhte
rem arkadaşlar; birkaç gün önce yapmış olduğum 
seyahatte karşılaşmış olduğum bir noktayı hu
zurunuza, getirmeyi vazife bildim. 506 sayılı Ka
nunun tatbikatından olarak Sosyal Sigortaların 
bâzı vilâyetlerde tatbik ediliş şekilleri vatandaşı 
hakikaten üzmekte ve pek çok iş sahibinin ve 
bu arada bizzat işçiyi himaye gayesiyle tatbik 
edilen noktaların işçiyi üzmekte olduğunu tespit 
etmiş bulunmaktayım. Tosya'ya kadar yapmış ol
duğum bu seyahat sırasında gördüm ki, gerek 
Kastamonu'da gerekse Çankırı'da sosyal sigorta- . 
larm bir kişi çalıştıran iş yerlerine de tatbik edi
lişi tatbikatta birçok aksaklığın ortaya çık
masına sebebolmaktadır. 

Bu arada bir noktayı bilhassa kaydetmek ica-
bediyor: Bir kişiye tatbik edilen Sosyal Sigorta 

maalesef çıraklık müessesesini de zedelemektedir. 
Her hangi bir berberin yanında, bir kasabın ya
nında, bir demircinin yanında çalışan bir çırak, 
işçi muamelesine tabi tutuluyor ve Sosyal Sigor
taya dâhil ediliyor. 

Dikkat edelim, çırak işçi midir, yoksa talebe-
midir? Bizim görüşümüze göre çırak, her şeyden 
önce talebedir, işçi değildir. Bir berberin yanın
daki çırağı, bir kasabın, bir demircinin yanında
ki çırağı ortadan kaldırdığımız zaman herşeyden 
önce bu insanların yetişme imkânını ortadan kal
dırmış oluruz. Binaenaleyh, işçi haklarını koru
yoruz derken çıraklık müessesesini bu arada biz
zat iş sahalarının yarına insan yetiştirme imkâ
nını ortadan kaldırıyoruz demektir, öyle ise bu 
noktanın tatbikatta bilhassa nazarı itibara alın
ması icabetmektedir. 

Bunun yanıbaşmda bir kişi çalıştıran mües
seseler hanıgi müesseselerdir. Geniş iş imkânına 
sahibolan müesseseler mi, büyük sermayelerin 
harekete geçtiği müesseseler mi? Hayır! Daracık 
imkânı ile, daracık bütçesiyle günlük geçimini 
temin etmeye çalışan vatandaşlarım meydana ge
tirdiği müesseselerdir, öyle ise bunları hem ma
lî (balkımdan ağır bir külfet altında bulundur
muş oluyoruz, hem de her ay beyanname ver
mek gibi lüzumsuz bir kırtasiyecilikle başbaşa 
bırakmış oluyoruz. Arkadaşlar, biz Hükümet da
irelerindeki kırtasiyecilikten şikâyet ederken bu 
kiüçülk iş sahalarımı kırtasiyeciliğe boğmamız 
her halde doğru olmıyacaktır. Binaenaleyh, buna 
bir hal tarzı bulunmasını Hükümetimizden has
saten rica edeceğim. 

Bu arada iş imkânlar imim çok dar olduğu 
yerlerde, Kastamonu, Çankırı gibi yerlerde, bu 
tatbikatın pilot bölge olarak seçilip ele alınması 
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bence yine mahzurlu bulunmaktadır. Çünkü bu 
mıntakalarda zaten iş imkânı mahduttur, geçim 
imkânı mahduttur, öyle ise hem bu tatbikatın 
daha elverişli yerlerde ele alınmasını, hem de 
çıraklık müessesesini ve hu arada küçük işyer
lerini zedeliyen bu tatbik şeklinin ortadan kal
dırılmasını rica ediyorum, hepinizi hürmetle se
lâmlarım (Alkışlar) 

BAŞKAN — Diğer gündem dışı söz istemiş 
arkadaşlarımın taleplerini tbugün karşüamıya-
cağım, daha sonraki birleşimlerde karşılıyaca-
ğım. özür dilerim. 

2. — Meclis çalışma günlerinin yeniden Pa
zartesi Çarşamba ve Cumaya alınmasına dair 
Antalya Milletvekili îhsan Ataöv'ün verdiği 
önergenin, Başkanlık Divanının bu konudaki 
mütalâası ile birlikte Genel Kurula sunulacağı
na dair Başkanlığın açıklaması. 

BAŞKAN — 26 . 11 . 1965 tarihinde ve 
15 nci Birleşimde Yüksek Heyetinizce kahul 
olunan bir takrirde Millet Meclisinin haftanın 
Salı, Çarşamfba ve Perşemfbe günleri toplanması 
kararlaştırılmıştı. Bugün Başkanlığa Sayın İh
san Ataöv tarafından verilmiş bulunan bir 
önerge ile Genel Kurulun haftanın Pazartesi 
Çarşamba ve Cuma günleri toplanması teklif 
edilmektedir. Ancak geçen devrede hir tatbi
kattan münbahis olarak bu gilbi önergelere da
ha önce Başkanlık Divanınca mü'zakere edilip 
Başkanlık Divanının mütalâası ile birlikte Yü
ce Heyetinize sunulmakta ve ona göre oylan
makta idi. Müsaade buyurursanız hu önergeyi 
•de önee Başkanlık Divanı dikkat nazarına al
sın ve üzerinde yaptığı tetkikatı bir sunuşla 
Yüce Heyetinize getirsin onu oylıyalım. 

Binaenaleyh, bu •sebeple önergenin bugün 
oylanmayıp Başkanlık Divanında müzakeresin
den sonra divanın mütalâası ile birlikte oylan
ması hususunu oyunuza sunuyorum. Kalbul eden
ler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

ıSaym ihsan Ataöv tarafından verilmiş olan 
önerge Başkanlık Divanınca incelenecek ve onun 
•mütalâası ile birlikte Yüce Heyetinize sunula
caktır. 

Gündeme geçiyorum. • 

3. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sına dair dosyanın iadesi hakkında Başbakardık 
tezkeresi (3/93. 3/121) 

BAŞKAN — Tezkere okunacaktır : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 1 . 10 . 1965 tarihli ve 6/2-8538 sayılı 

yazımız; 

Afyon Milletvekili Şevki Güler'in yasama 
dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili soruş
turma evrakının iade olunmasına dair bu kere 
Adalet Bakanlığından alman 27 . 11 . 1965 tarih
li ve 39547 sayılı tezkerenin sureti bağlı olarak 
sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerinizi arz ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

BAŞKAN — Dosya geriverilmiştir. Yüce 
Heyetin bilgilerine sunulur. 

4. — İstanbul Milletvekili Tekin Erer'in 
1960 yılı başından 1965 yılı Ekim ayına kadar 
Bakanlıklarda ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
ile iştiraki bulunan her türlü teşekküllerde ida
ri vazife gören memurlara dair Başbakandan 
sözlü sorusunun geriverilmesi hakkında önerge
si (6/28, 4/12) 

BAŞKAN — önerge okunacaktır. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
26 Kasım 1965 günü, Sayın Başbakan tara

fından sözlü olarak cevaplandırılması ricasiyle 
vermiş ^bulunduğum Devlet memurları arasında 
yapılan değişikliklere ait soru önergemi geriye 
aldığımı saygılarımla arz eylerim. 

2 Aralık 1965 
istanbul 

Tekin Erer 

BAŞKAN — Talep üzerine geriverilmiştir. 
Yüce Heyetin bilgisine sunulur. 

ikinci defa görüşülecek işler bölümünde bir 
şey yok. 
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5. — SORULAR VE CEVAPLAR 
R VE CEVAPLARI 

a) Çiftçiye tohumluk ve yiyeceklik temini 
hususunda ne düşünülmektedir1? 

b) Banka borçlarının tecili düşünülmekte 
midir ? 

e) Kredili olarak verilen buğdayların be
dellerinin alınmaması için bir tedbir alınmış mı
dır? 

d) Hayvan telefatını önlemek için müsait 
yerlerden hayvan yemi nakletmek hususunda 
tren tarife/rinde bir tenzilât yapmak düşünül
mekte midir? 

e) Erzurum'da halen kar yağmasına rağ
men kaza ve köy yolları kapanmamıştır. Yollar 
kapanmadan evvel bu tedbirlerin alınması dü
şünülmekte midir ? 

A) SÖZLÜ SORU. 

1. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'un ilçe ve köylerinin muhtacolduğu 
hububat ve hayvan yeminin temini hususunda 
ne düşünüldüğüne dair sorusuna Ticaret Baka
nı Macit Zeren'in sözlü cevabı (6/10) 

BAŞKAN — Saym Diler burada, Sayın Tica
ret Bakanı da buradalar. Soruyu okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan, Tica

ret ve Tarım Bakanları tarafından sözlü olarak 
cevaplandırılmasını arz ve rica ederim. 

Erzurum Milletvekili 
Nihat Diler 

Birçok menfi tabiî şartlar dolayısiyle Erzu
rum vilâyeti kaza ve köylerinin hububat mah
sulü ve hayvan yemine ait mahsulleri hasar gör
müş bulunmaktadır veya iyi netice elde edile
memiştir. Bu sebepten : 

1. Hububat eken çiftçiler ektikleri tohum
larını dahi elde edememişlerdir. Tam mânasiy-
le perişan bir duruma düşmüşlerdir. Hem yiye
cek, hem de tohumluk hububatlarını satmalmak 
mecburiyetindedirler. Evvelce mevcut banka 
borçları, banka faiz masrafları, fiilen muraba
hacılara ödemek mecburiyetinde kaldıkları faiz
ler, çiftçilerin satmalma güçlerini de bertaraf 
etmiş durumdadır. Ayrıca, 1961 yılında kurak
lık sebebiyle fakir çiftçilere yapılan kredili buğ
day yardımlarının bedelleri de bunlardan tahsil 
için bankaya devredilmiş bulunmaktadır. Bu su
retle köylünün durumu daha ağır bir vaziyet 
arz etmektedir. 

2. Yem darlığı da şimdiden başgöstermiş-
tir, hayvan müstahsılları gerek satmak için, ge
rekse yem darlığı sebebiyle satmak mecburiye
tinde kaldığı hayvanlarını satışa arz ettiğinden 
alıcı bulamamakta, yegâne alıcı vaziyetinde bu
lunan Et ve Balık Kurumu ise düşük fiyatla 
müstahsıllarm alınteri ve emeğini nazarı itiba
ra almaksızın âdeta suiniyetli bir tüccar gibi 
mubayaa yapmakta, bu suretle hayvan müstah
sılları memlekete büyük servet ve döviz sağlı-
yacak faaliyetlerinde şevkleri kırılmaktadır. 
Bunun için : 

f) Hayvancılığı geliştirme yolunda cazip 
vaitte bulunan Hükümet, canlı hayvan ihracı
nın kolaylaştırılması ve destekleyici mubayaa 
yapmanın lüzumuna kaani midir? 

Acilen açıklanmasını arz ve rica ederim. 
BAŞKAN — Sayın Ticaret Bakanı, buyuru

nuz. 

TİCARET BAKANI MACİT ZEREN (Cum
huriyet Senatosu Amasya Üyesi) — Sayın Baş
kan, saym milletvekilleri, Erzurum Milletvekili 
Sayın Nihat Diler arkadaşımızın sözlü sorusuna 
cevaplarımı arz ediyorum : 

1965 yılında 11 nci aym 27 sine kadar 48 710 
ton buğday, 7 304 ton arpa, 22 ton yulaf, 287 
ton çiğit, 10 ton mısır olmak üzere, ceın'an 
56 333 ton tohumluk dağıtılmıştır. Bu miktar 
geçen sene dağıtılan 54 136 ton tohumluktan 
2 197 ton daha fazladır. Erzurum iline de 700 
ton buğday, 150 ton arpa olmak üzere ceman 
850 ton tohumluk dağıtılmıştır. 

Şimdi 1 nci soruya ilişkin bir diğer hususa, 
yemeklik buğday konusuna temas ediyorum. 

Yemeklik buğday meselesinin kısa bir tarih
çesini yapacağım. Bu hususta buna imkân ver
diği için de bilhassa soru sahibi arkadaşıma te
şekkürlerimi arz etmek isterim. 

22 . 6 . 1950 tarihinde 3/11425 sayılı Ka
rarname ile kredili tevziat konusu ihdas edildi. 
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300 bin liradan başlıyor tevziat mütaaddit ka
rarnamelerle 66 milyon liraya kadar yükseldi. 
18 . 2 . 1961 tarihinde 5/776 sayılı Kararname 
ile ve «kanuni mesnetten mahrumdur» gerek
çesiyle sistem ortadan kaldırıldı. 16 . 12 . 1961 
de ihtiyaçların tazyiki altında 6/41 sayılı Ka
rarname ile sistem yeniden ihya edildi ve 42 bin 
ton yemeklik tevzi edilerek çiftçi 31 milyon 400 
bin lira borçlandırıldı. Bu tevziat henüz yapıl
mışken ve gerçekten ihtiyaç erbabı borçlandırıl
mışken Amerika'dan P. L. 480 ile 80 bin ton 
hibe buğday alındı ve bu da bağışı yapanın şar
tına uyularak halka bedelsiz olarak dağıtıldı. 
Demekki en çok muhtacolanlara kendi menabii-
mizden kredili tevziat yapılırken, o derece muh-
tacolnııyanlara bedelsiz tevziat yapılmış oldu. 

Şimdi, Amerika bedelsiz tevziat yapıyor di
ye bizim de Amerikalıları emsal edinmemiz za
manın Hükümetince uygun görülmemiştir. Di
ğer taraftan Nihat Diler arkadaşımız, yanlış ha
tırlamıyorsam, evvelki bütçelerin hazırlanışı sı
rasında bu konuyu dile getirmişse de yani 42 
bin tonluk tevziatın terkin edilmesini bahis ko
nusu etmiş ise de bu teklif Bütçe Komisyonu ça
lışmaları sırasında benimsenmemişti. 

Sayın arkadaşım aynı konuyu 1966 bütçesi
nin hazırlanışında da ele almak imkânına şüp- I 
hesiz ki sahiptir. 

Bunu takibeden safhada 11 . 3 . 1963 tari
hinde 6/1495 ve 1658 sayılı kararnamelerle ay
nı yıl Ekim ayında tahsil edilmek ve cdilemi-
yenlerin 1964 bütçesine konacak ödenekle kar
şılanması kaydiyle Ziraat Bankasına 20 milyon 
liralık limit verilmiştir. Fakat buna rağmen 
1964 bütçesine gerekli tahsisat konamadı. Ve bu 
suretle Ziraat Bankasının bir kısım imkânı da 
donmuş oldu. 6 . 8 . 1964 tarihinde 6/3450 sa
yılı Kararname ile Bankanın limiti 5 milyon li
ra daha artırıldı. İçinde bulunduğumuz bu yıl, 
yani 1965 yılında 16 vilâyet ihtiyaç göstermiş
tir. 26 519 ton olan ihtiyaç yekûnunun tutarı 
takriben 21 milyon lira civarındadır. Bugüne 
kadar Mayıs ile Temmuz ayı arasında tevzi edi
len 10 975 ton, 3 544 ton da Ordu, Trabzon, Gi
resun ve Rize illerinde halen tevzi edilmektedir. 
12 847 ton ise kararnameleri hazırlanmıştır, im
za safhasındadır. Kararnameleri çıktığı takdir
de bu son tevziatın kış aylarına tesadüf etmesi 
maksada daha çok uygun düşecektir. Erzurum | 

da bu arada 307 ton yemeklik buğday almış ola
caktır. 

Yemeklik ve yemlik buğday satışları ile il
gili bir tasarı hazırlanmaktadır. Yüce Meclislere 
sevk edildiği zaman Nihat Diler arkadaşım gö
rüşlerini tekrar dile getirmek imkânına sahib- * 
olacaklardır. 

Şimdi bir başka konuya temas ediyorum : 
Banka alacaklarının zamanında tahsil edilmesi 
şüphesiz lâzımdır ve bu kaidedir. 

Çünkü yeniden kredi verebilmek için evvelce 
verilmiş olan kredilerin tahsil edilmesi, kayna
ğına dönmesi lâzım gelmektedir. Ancak bâzı 
zorlayıcı şartlar altında istisnaları da vardır 
ve 3202 sayılı Kanunla bu istisnai durum derpiş 
edilmekte, tedvir edilmektedir. Nitekim bu ka
nunun uygun olmak üzere Erzurum'un Tekman 
ve Olur kazalarına bağlı 10 köyde v1965 yılında 
260 419 liralık borç ertelenmiş bulunmaktadır. 
Erzurum ilinde bulunan banka teşkilâtınca be
sicilere açılan kısa vadeli yem kredilerinin 
Ekim 1965 ayı sonu itibariyle bakiyeleri şöyle
dir : Erzurum merkezinde 1 milyon liraya ya
kın 909 599 lira, Oltu'da 106 270 lira Pasin'de 
36 280 lira, Çat 83 234 lira, Narman 683 318 li
ra, Karayazı 157 281 lira, Horasan 364 407 lira, 
İspir 53 143 lira, Aşkale 169 030 lira, Tortum 
27 955 lira, Hınıs 251 724 lira, Şenkaya 138 136 li
ra, hesap bakiyesi göstermektedir. Ve bu suretle 
besicilere gerekli kredi verilmiştir. 

Nihayet muhterem arkadaşımın temas ettiği 
bir başka husus da canlı hayvan ihracı ile ilgili
dir. Hükümet canlı hayvan ihracatının artırıl
ması lüzumuna dâhili istihlâki de göz önünde 
bulundurmak kaydiyle taraftardır ve tetkik et
mektedir. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Nihat Diler, buyurunuz. 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri, sorduğum sual çok 
müstacel olmasına rağmen Sayın Ticaret Bakanı 
her halde işlerinin çokluğu dolayısiyle bu suali
mi geç. cevaplandırdı. Yinede geç cevaplandır
mış olmasına rağmen ve cevabını da kâfi dere
cede vazıh bulmamama rağmen kendilerine te
şekkür etmeyi bir vazife telâkki ederim. 

Soru önergemde belirttiğim gibi birkaç sene
den beri Erzurum'da menfî tabiî şartlar dolayı
siyle mahsûl durumu iyi gitmemiş, hayvan yemi 
ihtiyaca cevap verebilecek miktarda elde edile-
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memiştir. Bundan dolayı Erzurum çiftçisinin 
durumu şöyledir : 

1. Çiftçi, ektiği tohumu dahi elde edeme
miş, tohum elde edemeyince yiyecek bakımından 
da büyük bir sıkıntı içindedir. 

2. Çiftçilerin büyük bir kısmı Ziraat Ban
kasına borçludur. Bankanın ağır takip masraf
larını ve faizlerini ödemek mecburiyetinde bıra
kılmışlardır. Ayrıca takibedilince çaresizlik 
içinde murabahacılara başvurmakta ve muraba
hacılardan yüksek faizle aldıkları paraları ban
kaya götürüp ödemek suretiyle iki çeşit ağır 
faiz ve bir de bankanın takip masrafları çiftçi
nin boyuna yüklenmekte çiftçi esasen perişan 
bir vaziyette, bu ağır yükler de boynuna binince 
büsbütün yürüyemez hâle gelmiş bulunmakta
dır. 

Ayrıca 1961 kuraklığı sebebiyle, sayın Türk 
basınının yapmış olduğu neşriyat neticesinde ve 
Hükümetin isabetli tedbirleri neticesinde o za
man kış ortasında olunmasına rağmen, kurak
lıktan hasar gören çiftçilere yardım yapılmıştır. 
Çiftçilere yardım yapılırken ilk defa en muhtaç 
çiftçilere kredili olarak buğday yardımı yapıl
mıştı. Bilâhara yapılan yardım hibe kabilinden 
oldu; Sayın Bakan bu hususa temas ettiler. îlk 
defa kredili olarak buğday verilen çiftçiler 
fakra zaruret içinde, sefalet içinde, hakikaten 
muhtaç çiftçilerdi, bunlar müstahak olarak yar
dımları aldılar. Bilâhara yapılan yardım hibe 
kabilinden oldu ve hiç de muhtaç olmıyan kişi
lere verildi. Şimdi bu durum vatandaşlar ara
sında mutlak mânasında bir adaletsizlik ve 
müsavatsızlık meydana getirmiş vaziyettedir. 

Açlık nihayet fizyolojik bir ihtiyaçtır. Bu 
fizyolojik ihtiyacı gidermek kolaydır. Buğda
yını temin ettiğimiz zaman çiftçi karnını doyur
duktan sonra açlığın fizyolojik tesiri gider. 
Ama adaletsizlik ve müsavatsızlık bir Devlet 
tarafından, Hükümet tarafından kasti olmaksı
zın yaratılsa adaletsizlik ve müsavatsızlığın bir 
Devlet mekanizması tarafından giderilmesi bir 
zarurettir. Aksi halde vatandaşın kalbinde... 

HAMtT FENDOÖLU (Malatya) — Sözünü 
geri al, böyle konuşamazsın. 

NİHAT DİLER (Devamla) — Sözlerimi dik
katle dinleseydiniz bu şekilde konuşmıyacaktı-
nız. 
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BAŞKAN — Sayın Fendoğlu, sözlü soru, so
ru sahibiyle Bakan arasında cereyan eder. Bir 
üçüncü şahıs müdahalede bulunamaz. Sayın Di
ler lütfen siz buyurunuz, devam ediniz. 

NİHAT DİLER (Devamla) — Bu durum 
karşısında köylünün içinde bulunduğu vaziyeti 
Hüküm etin, takdir ederek biran evvel bu ada
letsizliğin giderilmesi zaruretim hissetmesi lâ
zımdır. 

Ben 1964 - 1965 bütçelerinin müzakereleri 
sırasında durumu saym ilgili Bakanlığa intikal 
ettirdim. Sayın Bakan doğrudan doğruya ba
na Bütçe Karma Komisyonunda cevap verme
diler, fakat Teşkilâtlanma Umum Müdürlüğü 
vasıtasiyle yazılı olarak bana cevap verdiler. 
Bu cevaplarında, - şimdi yanımda yok o vesi
ka - bu hususta Hükümet bir af teklifi getire
cek. Eğer kanunla bunun affı bahis konusu 
ise, yani kredili olarak vatandaşlara verilmiş 
olan buğday bedellerinin, alınmaması, bu su
retle affı bahis konusu ise, affedilecektir. Yok 
eğer kanunen bunun yapılması zaruri ise, ka
nun teklifi yapılmak suretiyle affı cihetine gi
dilecektir, diye bana cevap vermişlerdi. Ben 
de bu yolda, seçim bölgeme gittiğim vakit sa
ym seçmenler tarafından sıkıştırılmıştım. Sayın 
Bakana bir telgraf da çektim. Fakat Hükümet 
olarak böyle bir tedbirin alınmadığının üzüntü
sü içindeyim. Eğer kanun çıkarmak bahis mev
zuu ise af için, Hükümet icra mevkiindedir; bu 
affı süratle getirmelidir, tasarısını Yüksek 
Meclise sunmalıdır. Yok eğer kanuna lüzum ol
madan af mevzuubahis ise o şekilde bu vatan
daşlar perişanlıktan kurtarılmalıdır kanaatin
deyim. 

Çiftçilerin tohumluk meselesine gelince; bu-
güı. Türkiye bir kalkınmanın arefesindedir. Sa
yın Hükümet büyük ve cazip vaitlerle ortaya 
çıkmış bulunmaktadır. Türk Milletinin kaderi
ni değiştirmek niyetindedir ve azmindedir. Biz 
Hükümetin bu yolda hareket etmesinden son 
derece memnuniyet ve bahtiyarlık duymakta
yız. Ancak, Türk köylüsünün içinde bulundu
ğu durumu takdir etmez, bilhassa kredi mese
lesini halletme yolunda bir tedbir almazsa, bu 
ileri sürmüş oldukları vaitlerin, cazip vaitler 
olmaktan ileri gitmiyen, sonu gelmiyen vaitler 
olduğunu telâkki edeceğiz. Bu hususta da Sa-
ym Bakan bize tatmin edici cevap vermediler. 

— 466 — 



M. Meclisi B : 19 7 . 12 . 1965 O : 1 

Erzurum'un esasen bütün kazaları hasara 
mâruz kalmıştır. Bütün kazalarında çiftçi haki
katen ektiğinin karşılığını alamamıştır ve Zi
raat Bankası Kanununun icaplarına göre eğer 
durum tetkik edilse, onun şart ve unsurlarına 
uygun şekilde banka borçlarının tecil edilme
si gerekmektedir. Fakat yalnız birkaç kazada, 
birkaç köyde borçların tecili cihetine gidilmiş
tir. Bu köylünün ebediyen müstehlik olmak
tan çıkıp, müstahsil vaziyete gitmesinin önüne 
geçecektir. 

Şimdi Sayın Bakandan bu yönden «örüyorum; 
acaba 1961 yılı kuraklığı sebebiyle Amerika'dan 
yapılan buğday yardımının affı için bir kanun 
tasarısı hazırlamışlar mıdır veya kanun tasarısı 
hazırlanmamışsa, kanun tasarısına ihtiyaç yoksa 
doğrudan doğruya Hükümet olarak bunun affı 
cihetine gidilecek midir1? Çünkü vatandaşlar bu 
adaletsizliğin ve müsavatsızlığın pençesi altında 
iniminim inlemektedirler. Bu hususu cevaplan
dırmalarını istirham ederim. 

İkincisi, Erzurum'da bugün kar yağımış, bâzı 
yerlerde yarım metreye kadar kar çıkmıştır, yol
lar kapanmak üzeredir. Sayın Bakan Erzurum'a 
da oniki bin ton yemeklik buğday göndereceğini 
ifade buyurdular. Eğer geç kalınırsa yollar ka
panacağı için, yollar açmalı maksadiyle karayol
larının bütün vasıtalarını ve imkânlarını oraya 
seferber edecekler bu suretle vasıtadan, benzin
den şundan bundan büyük masrafları Devlet 
Hazinesine yükliyeceklerdir. Bunda geç kalın
mıştır. Acaba bu geç kalmayı derhal telâfi ede
bilecekler midir? Bu geç kalmadan dolayı huşu 
le gelecek bu masrafın mesuliyeti de tedbiri geç 
alanlara râci olacaktır. Acaba hemen gönderile
cek midir ve bu 12 bin tonluk buğday, yiyecek 
buğday ihtiyacını karşılayacak mıdır? Bu husus
ta da Bakan bizi tenvir etsinler. 

Üçüncü olarak üzerinde duracağım husus: 
hayvan müstahsıllarmm durumudur. Hayvan 
müstahsılları öteden beri her hükümetin ihmal 
ettiği bir müstahsil grupuna dâhildir. Artık bil
miyorum memleketin kaderi mi böyledir, yoksa 
hakikaten Devleti idare edenler bu ihtiyacı apa
çık şekilde görmemekte midir? 

Muhterem arkadaşlarım, canlı hayvan, Türk 
ekonomisi üzerinde, Türk millî gelirinin üzerin
de son derece müessir olan bir unsurdur. Bir 

kül olarak ele alındığı zaman eğer hayvan ürün
leri lâyıkıveçhile değerlendirilir ve fiyat politi
kası lâyıkıveçhile takibedilirse bu takdirde mem
leketin zirai sahadaki hamlesi süratlesir ve millî 
gelir süratli şekilde artar. Fakat maalesef, dün
ya piyasalarındaki durum göz önüne getirilmek-
sizin, hayvan politikası, hayvancılık sahasında 
alman tetbirler isabetsiz olmakta ve bu suretle 
canlı hayvanları istihsal eden kimseler açlığın 
pençesinde can vermektedirler. İşte işitiyorsu
nuz, Erzurumun tekman kazasında bilmem kaç 
tane çocuk kızamıktan dolayı ölmüştür. Tekman 
kazasında kızamıktan ölme hâdisesini yine bura
dan Sayın Sağlık Bakanı ifade buyurdular ve 
dediler ki, gıdasızlıktan dolayıdır. En üstün gı
da maddesini elinde bulunduran müstahsıllarm 
malları Devlet mekanizması tarafından yok pa
hasına elinden alınır veyahut da değerlendirme 
cihetine gidilmezse bu takdirde elbette ki, ora
daki insanlar gıdasızlıktan ölümün pençesine 
terk edilmiş olacaklardır. Bir pamuk müstahsili
nin durumu, bir fındık müstahsilinin durumu, 
bir tütün müstahsilinin duruımu, baskının altın
da kalmak suretiyle, nazarı dikkate almıyor ve 
onu destekleyici mubayaa yoliyle o müstahsıllar 
himaye ediliyor. Hayvan müstahsıllarının duru
mu unutuluyor. 

BAŞKAN — Sayın Diler bir dakikanız var, 
lütfen ikmal ediniz. 

NİHAT DİLER (Devamla) — Yüce Mecli
sin reylerine vabestedir. 

BAŞKAN — Hayır efendim, Yüce Meclisin 
reyine vabeste değil, buyurunuz. Sözünüz 15 da
kika ile kayıtlıdır. 

NİHAT DİLER (Devamla) — O zaman sözlü 
sorumuzun kıymeti kalmaz. 

BAŞKAN — İçtüzük öyle yazmış, buyurun. 
NİHAT DİLER (Devamla) — Bitirememiş-

sem ve Sayın Meclis takibetmeyi arzu ediyorlar
sa o zaman sözüme devam ederim. 

BAŞKAN — Yok öyle şey... 
NİHAT DİLER (Devamla) — Var. 

BAŞKAN — Yok efendim, lütfen sözünüzü 
bir dakika içinde ikmal ediniz. 

NİHAT DİLER (Devamla) — Bitiriyorum. 
Şimdi bu durum karşısında hayvan müstah

sıllarının durumunu göz önüne getirerek destek-
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leyici bir mubayaa yapılmamakta ve hayvan 
müstahsılları ellerinde varlık olmasına rağmen 
darlık çekmektedirler ve sefaletin pençesinde 
yokluğun içinde ecelin pençesine terk edilmek
tedirler. Sayın Bakan bu yolda da bizi tenvir 
etmediler. Ve bilhassa geri kalmış bölgelerde 
hayvan müstahsili vaziyetinde olan kimselerin 
durumunu göz önüne getirerek getirilecek ted
birleri burada bize anlatmadılar. Erzurumun 
durumu bilhassa bu yönden de calibi dikkattir. 
Bu hususta da aldıkları tedbirleri veya sözlü 
sorumda ileri sürdüğüm fikirleri karşılıyacak 
cevap vermediler. 

BAŞKAN — Sayın Ticaret Bakanı, buyu
runuz. 

TİCARET BAKANI MAClT ZEREN (Cum
huriyet Senatosu Amasya Üyesi) — Muhterem 
arkadaşlar, Sayın Diler arkadaşımızın sözlü so
rusunu daha evvel de cevaplandırmak isterdim. 
Dün, bilhassa kararlıydım, Fakat, özel sektör 
temsilcileri ile bir arada, mûtaden yapılmakta 
olan toplantımız, akşam saat 17 ye kadar de
vam ettiği için, dün bu arzumu yerine getirmek 
imikânını (bulamadım. 

Maamafih fevkalâde gecikmiş olduğumu 
tahmin etmiyorum. («Dün toplantı yoktu» ses
leri) 

Şimdi muhterem arkadaşım, alacakların ta-
kibcdilmiş. olmasından dolayı çiftçinin muta
zarrır bir durumda bulunduğunu ileri sürdü
ler. Sözlü sora müessesesine muhatabolan bir 
vekilin iki hususu dikkate alması lâzımgelmek-
tedir. Birincisi, sözlü soru sahibini tatmin et
mek, ikincisi de yapacağı beyanla dı-ş âlemde 
fbunun meydana getireceği yankıları önceden 
hesaba almak. 

Şimdi demin muhterem arkadaşıma cevap 
arz ederken kaideten 'banka a!lacaklarmm tah
sil edilmiş olması lâzımgeldiği zaruretine işaret 
ettim ve dedim ki, evvelce verilen krediler za
manında tahsil edilmezse yenilerinin verilme
sinde müşkülât çekilir. Bu itibarla,açılmış olan 
bir kredinin, verilmiş olan bir kredinin zama
nında tahsil edilmiş olmasını görmek ve dile
mek kaideten bir prensiptir. 

Şimdi yemeklik buğday tevziatiyle ilgili 
borçların ne suretle tedvir edileceğine dair bir 
kanun tasarısının hazırlanmakta olduğunu ve 
Yüksek Meclislere yakında sevk edileceğini be-
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yan ettim, bununla iktifa ettim. Şimdi desey-
dim ki, bu kanunda evvelce açılmış olan kre
diler karşılığı alacaklar terkin edilecektir. Esa
sen tahsilatta bir hayli müşkülâta mâruz bulu
nan bankamız bundan sonrası için daha çok bü
yük müşkülâtla karşı karşıya kalacak ve tah
silatta zorluk çekecektir. Bu itibarla, ben sa
dece bir kanun tasarısının Meclise sevk edile
ceğini arz etmekle yetindim. Kanun Mecliste 
görüşüldüğü zaman buna istenilen şekli ver
mek her zaman Meclisin yetkisi ve kudreti da
hilindedir. 

Benim arz edeceğim hususlar bunlardan iba
rettir. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

2. — Hakkâri Milletvekili: Ali Karahan'ın, 
29 Eylül 1905 tarihinden beri yolları kapalı bu
lunan Hakkâri'nin Beytüşşebap ve Vludere ilçe
lerinde önceden bâzı tedbir alınmasının düşünü
lüp düşünülmediğine dair Başbakandan olan 
sözlü sorusuna Devlet Bakanı Cihat Bilgehan'm 
sözlü cevabı (0/1.1) 

BAŞKAN — Soru sahibi Sayın Karahan, 
burada. Başbakan adına soruyu cevaplıyacak 
bakan, burada. Soruyu okutuyorum. 

Millet Mecisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafın

dan sözlü olarak cevaplandırılmasına delâletle
rinizi saygılarımla arz ve rica ederim. 

22 Kasım 1965 
Hakkâri Milletvekili 

Ali Karahan 

Hakkâri İlinin Beytüşşebap ve Uludere ilçe
leri yolları 29 Eylül 1965 tarihinden beri ka
palıdır. 

Yıllardan beri süregelen bu durum 20 bin 
vatandaşın yiyecek ve sağlık durumunu teh-
didedegelmektedir. 

30 kilo buğdayın 100 liraya kadar satıldığı 
günler çoktur. 

Bu durum muvacehesinde : Hükümet olarak 
mümasil yurt parçalarında önceden bâzı ted
birler alınılması düşünülmekte midir? Bu ted
birler nelerdir? 

BAŞKAN — Sayın Ba;kan buyurunuz. 
DEVLET BAKANI CİHAT BILGEHAN 

(Balıkesir) —• Muhterem milletvekilleri; Hakkâri 
Milletvekili Sayın Ali Karahan'ın Başbakan tara-
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fmdan cevaplandırılmak üzere 22 Kasım 1965 ta
rihinde Millet Meclisi Başkanlığına sunulan sözlü 
sorusuna Sayın Başbakan adına cevabını arz ede
ceğim. 

Konu Hakkâri Valiliği tarafından 9.11.1965 
günü İçişleri ile İmar ve İskân Bakanlığına ve Kı
zılay Derneği Genel Başkanlığına intikal ettiril
miştir. 

İçişleri Bakanlığı Validen alman telsiz rapor 
örneğini ilgili bulunan İmar ve İskân, Ulaştırma, 
Bayındırlık, Tarım ve Ticaret Bakanlıkları ile Kı
zılay Derneği Genel Başkanlığına intikal ettir
miştir. 

Kızılay. Genel Başkanlığınca Valilik emrine 
10 000 Tl. ile 21 247 Kg. buğday unu gönderil
miş olduğu bildirilmiştir. 

Tarım Bakanlığınca da Valiliğe gerekli talima
tın verildiği bildirilmiş olup Karayolları Genel 
Müdürlüğü ile yapılan telefon konuşmasından 
da; Uludere ilçesinin standart yolu olmadığı, Bey-
tüşşebep ilçesi yolunun ise standart yol ölçüsüne 
uygun olmadığı için kar makinası çalıştırılması
nın imkânsız olduğu öğrenilmiştir. 

Bu hususta valiliğe çekilen acele telsize veri
len cevapta ise; Ekim ve Kasım aylarında geçen 
yıllara nazaran çok fazla miktarda yağış düştü
ğü ve bu suretle vasıflı olmıyan yolların müna
kaleye kapandığı ve bilhassa Beytüşşebap ilçesin
de gıda maddesi sıkıntısı başgösterdiği, 

Yine fazla yağışlar sebebiyle yazdan hazırla
nan ot yığınlarının çürümeye yüz tuttuğu bildi
rilmiş ve bu durum karşısında Kızılay Genel 
Başkanlığından 50 Kg. lık 516 çuval un, 48 çu
val bulgur, 20 çuval yulaf ezmesi, 1 500 Kg. ne
bati yağ, 48 çuval giyim eşyası, 200 teneke gaz 
ile birlikte 6 bin lira nakdî yardım alınıp dağı
tıldığı, bu yardımların bilhassa Beytüşşebap'a 
teksif edilip bu ilçenin halen âcil yardıma muhta-
colmadığı, 

70 Kg. lık bir çuval unun Beytüşşebap'ta 140 
liraya, Uludere'de 120 liraya satıldığı, 

İmar ve İskân Bakanlığından muhtaç halka 
dağıtılmak üzere âfetler fonundan tahsisi istenen 
150 bin liranın fondan tahsisine kanuni imkân ol
madığının 12 Kasım 1965 tarihinde vilâyete ce
vaben bildirildiği, 

Ziraat Bankası Hakkâri Müdürlüğünce Bey
tüşşebap ve Çukurca ilçelerine 50 şer bin lira 
munzam kredi dağıtıldığı, ayrıca Ziraat Banka-
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smca çiftçi borçlarının teciline tevessül olundu
ğu, 

Orman Genel Müdürlüğünce Hakkâri mer
kezi ve Yüksekova ilçeleri için pazar satışına mü
saade olunduğu ve kışlık odunun böylece sağ
landığı, 

Erzurum Et Kombinası tarafından Hakkâri 
merkezinden hayvan mubayaasına imkân hazır
landığı, bildirilmiştir. 

Alınacak tedbirler meyanmda : 
Hayvancılığın inkişafı ve âcil ihtiyacın karşı

lanması için muhtaç çiftçiye dağıtılmak üzere 
Erzurum Yem Sanayii Fabrikasından 25 ton pa
rasız koyun yemi tahsisi için Ticaret Bakanlığın
ca emir verilmesi, 

Kızıl aydan istenen yardımlara ilâveten Çu
kurca için 5 bin lira gönderilmesi ve yardım im
kân] arının artırılması, 

Karayolları Van II ııci Bölge Müdürlüğünce 
hali inşada bulunan Beytüşşehap'a 50 Km. mesa
fedeki «İpek yolunun» 1966 çalışma devresinde 
II nci Bölge ekiplerinin takviyesi suretiyle ikmal 
ettirilmesi, 

Yine 1966 yazında, kış aylarında açılabilme 
imkânı bulunan Şırnak - Uludere yolunun stan
dart hale getirilmesi, 

Hakkâri ilinin acele kalkındırılması için ya
tırımcı daire ve bakanlıklarca işbirliği edilerek 
ilmî ve teknik etütlerin kısa zamanda yaptırıl
ması istenilmiştir. 

Yardım konularında ilgili bakanlık ve mües
seseler nezdinde gereken koordinasyon teşebbüs
lerinde bulunulmaktadır. 

Durumu cevaben arz eder, hepinizi saygiyle 
selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Ali Karahan, buyuru
nuz. 

ALİ KARAHAN (Hakkâri) — Sayın Baş
kan, çak sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyeleri; 

Muhterem Başbakan adına sözlü soruma ve
rilen cevaptan dolayı evvelâ muhterem Bakan ar
kadaşa teşekkürlerimi arz ederim. 

Görülüyor ki, yangın bacayı sardıktan son
ra memleket gerçveklerine 'birtakım günlük ted
birler almak yolu ile dâvayı halletmiş görün
mek durumuna düşmüş oluyoruz. Beytüşşebap'-
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da gıda darlığı başlamış, Uludere Sağlık ve yiye
cek durumu tehlikeli bir hal arz etmiş, 20 sene-
denberi devam edegelmekte olan bu ihmalin to
humları yine yeşermeye başlamak suretiyle ora
da yaşıyan fakir vatandaşları biraz fazla yağmu
run yağması tehdit etmeye başlamıştır. Biz te
menni ederdik ki, Yirminci Asır Türkilyesinde 
artık 29 Eylül'de gıda ve ticari eşyasını, dokuz 
aylık maişetini temin durumunda olan vatandaş 
bu ayda, herkes dünyanın Tibetinde dahi motor
lu vasıtanın işlediği bir zamanda mustar ve pe
rişan hailde kalmasın. Matbuata kadar akseden 
ve açlık feryatları bütün 'Türk ulmumi efkârı ile 
birlikte dünyayı saran bu kazanın fakir halkının 
görülüyor ki, ıstırabını tatmin için ancak Kızı
lay eliyle birkaç ton buğday ve biraz yardım ya
pılmak suretiyle bu ıstırap halledilmeye çalışıl
maktadır. 

Muhterem arkadaşlarım; Sayın Bakanın 1966 
yılında bitirileceğini müjdelediği ipek yol Bey
tüşşebap'a erişirse herkesten evvel muhterem 
Bakana teşekkür etmek durumunda kalacağız. 
Zira hayatî dâva yol davasıdır. 

Sorumda, burada yaşıyan vatandaşların sağ
lık durumu da bahis konusu idi. Uludere'den 
yükselen ve «memur aileleri» imzasını taşıyan 
bir feryadı helhalde ilgilileri duymuşlardır. Dok
tor istemiyorlar, sağlık memuru istiyorlar. Bir 
sağlık memuruna dahi muhtaç bulunan Uludere 
halkının sağlık durumunun Allah'a kaldığını ar
tık kabul etmekten başka çaremiz yoktur. 

Muhterem arkadaşlar, memleketin, vatanın 
her tarafı aynı hassasiyetle Hükümetler tara
fından takibedilmesi lâzıımgelen çok önemli ve 
(kutsal yerlerdir. Uludere'de, Beytüşşebab'da ve
ya Türkiye'nin her hangi bir yerinde bir vatan
daşın bir ıstırabını Hükümet evleviyetle ve cid
diyetle ele almalıdır. Uludere'nin doktoru bu
lunmadığı Yüksek Sağlık Vekâletince de bilin
mekte idi. Eskaza kışın çıkacak âcil bir hastalı
ğın tedbirleri, yolların kapalı olması hasebiyle 
katiyen alınamaz ve hastalık önlenemez. 

Demek biz halkı kendi kaderine ve Allah'ın 
takdirine terk etmiş durumda bulunmaktayız. 

Muhterem arkadaşlarım, burada Adalet Ba
kanlığında yer işgal eden bir hâkim arkadaşla, 
Beytüşşebap veya Uludere'deki bir hâkim arka-
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daş arasında katiyen statü bakımından fark yok
tur. Çukurca hâkimi döktorsuzluktan kaybettiği 
eşinin ıstırabına dayanaımıyarak çıldırmıştır. Bir 
hâkimin, bir jandarma kumandanının bir savcı
nın bir tek beton girmemiş Uludere kazasında 
ahırdan mulıavvel evlerde ikamet edişi Hükü
met olarak ciddî icraatımızın biır nişanesi ola
maz. Muhterem arkadaşlarını, Hakkâri vilâlöti 
tarihin bir müzesidir. Gelmiş geçmiş bütün hü
kümetlerin mesuliyetinin içinde bulunduğu bu 
vilâyetin bütün çevresinde Hükümet köy yolla
rı diye bir mevzu bilırremiştir. Bugün halen si
vil Hükümetin dahi bulunmadığı pekçok yer
lerde jandarma kumandanlaıranm kaymakamlara 
vekâlet ettiği, zabıta ve idari kuvvetin aynı mer
kezde temerküz ettiği yerde halk mustariptir ve 
sivil idare istemektedir. Sivil iradeyi götürür
ken de yok, en aşağı bir kaymakamın yiyeceği
ni düşünmemesi mecburiyeti vardır. Orada hâ
kimlik yapmış bir arkadaşınız olarak zaman ol
muştur ki, aç kalmışız tevkif etmeye mecbur ol
duğumuz bir suçlunun ekmeğini nereden temin 
edeceğiz diye günlerce düşündüğümüz vâki idi. 
13 sene evvel vâki bu icraat 13 sene sonra gör
düğümüzde tok bir değişiklik olmamış aynı sta
tüsü aynı şartlarla devam Gitmektedir. 

O bakımdan memleketin en mustarip bir böl
gesidir. Türk Milleti merhametli, Türk Milleti 
faziletlidir, Türk Milleti bir kardeşi aç iken ra
hat edemez. Hükümetler ve parlâmentolar mil
letlerin temsilcisi olduklarına göre size vilâyet 
halikının âcil yardımlara muhtacolan acıklı du
rumunu arz etmekle iktifa edeceğim. 

Saygılarımla (Sağdan alkışlar) 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
3. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ

de ili dâhilinde yapılması kararlaştırılan baraj
lardan hangilerinin 1966 icra plânına alınacağı
na dair sorusuna Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kam İbrahim Deriner'in cevabı (6/15) 

BAŞKAN — Sayın Bakan? Burada. Sayın 
soru sahibi? Burada. 

Soruyu okuyoruz : 

Millet Meclisi Başkanlığınla 
Aşağıdaki sorumun Enerji ve Talbiî Kaynak

lar Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandı
rılmasına delâletlerinizi rica ederim. 

Niğde Milletvekili 
Ruhi Soyer 
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Niğde İli dâhilinde yapılması etüt plân ba
kımından tekarrür etmiş bulunan barajlardan 
hangileri 1966 icra plânına alınacaktır? 

BAŞKAN — Sayın Bakan buyurun. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA
KANI İBRAHİM DERİNER — Sayın Başkan, 
saym millet vekilleri; Niğde Milletvekili Saym 
Ruhi Soyer'in Niğde İli dâhilinde yapılması etüt 
plân bakımından takarrür etmiş bulunan baraj
lardan hangilerinin 1966 icra plânına alınacağı 
şeklindeki sözlü sorusuna cevaplarımı aşağıda 
arz ediyorum. 

Niğde vilâyeti dâhilinde yapılması mümkün 
görülen barajlardan Akkaya ve Gümüşler baraj
ları inşa edilmöltte olup 1966 icra programında 
bunların dışında ihale ve inşa edilecek başka 
bir baraj mevcut değildir. Saygılarımla arz ede
rim. 

BAŞKAN — Buyurun Saym Soy er. 
RUHİ SOYER (Niğde) — Sayın Başkan, 

çok muhterem 'arkadaşlarım; Niğde vilâyetinin 
Konya'nın bir kısmı gibi erozyon mmtakasma 
dâhil olduğunu ve bütün Orta - Anadolu gibi de 
kuraklık bölgesinden olduğunu Sayın Meclisin 
muhterem azalarından bilmiyen yoktur. Burada 
hâlâ biçjbir sen'e rahat mahsul alamaz, hiçbir se
ne borcunu eda edebilecek bol bir mahsule ka
vuşamaz. Pek ender nasibolan bolluk yılları ha
ricinde bir damla su için ağzını havaya açmış 
kurbağalar gibi Tanrısına yalvarmaktan kurtu
lamaz. Bu sebepledir ki, teklifimizde plânın ku
raklık bölgesinin sulama işlerinin öncelikle ya
pılması, âmir hüküm haline getirilmiştir. 

Şimdi 1965 yılının son günlerini yaşamakta
yız, plânın üçüncü yılı. 

Mulhterem arkadaşlarım, bu vilâyet dâhilin
de yapılması icabeden 11 muhtelif barajdan da
ha iki tanesinin yapılmakta olduğunu Saym 
Bakan ifade buyurdular. Bu ifadelerine teşek
kür ederim. 

Ben de sorumu bu bilgileri haiz olarak sor
dum. Bunun dışında, Uluağaç, Çomaklar, özte-
pe, Murtaza, Köy, Melendiz, Köstüm barajı. Ha
las, Yeşilyurt, Kaymaklı, Çingiören Tepeköy, 
Yuvaköy gibi muhtelif barajlar el sürülmemiş, 
hattâ plânı bile tamamlanmamış durumda bek
lemektedir. Bir tarafta plânın kuraklık bölgesi
nin sulama işlerini öncelikle yapmak hususunda 
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bir taraftan da millet ımütejnadi ıstırap içeri
sinde, mütemadi bir yoksulluk içerisinde ve 
erozyonun alıp götürdüğü topraklanma! arka
sından elini böğrüne koyup beklemekte... Fakat 
bu plânın âmir hükmü karşısında 4 küsur bir mil
yon tonluk iki tonluk yapılmakta imiş; 

Şimdi Yüce Meclisin Yüce Ittılaına arz edi
yorum ki, hakikaten memleketim kuraklık yü
zünden çektiği ıstırabı içinde kıvranmaktadır. 
Yıllardanberi verilememiş borçları vardır, yıl
lardan beri ödenememiş ve kat kat yükselmiş 
vergi borçları vardır. Bu ıstıraplara Devlet ola
rak acaba ne zaman el koyabileceğiz, millet ola
rak bu ıstıraplardan ne zaman kurtulabileceğiz? 

Sevgili arkadaşlarım, memleketimizin yalnız 
bu Orta - Anadolu bölgesinde değil, Şarkta, Şi
malde ve Garpta belki bu şekilde birçok yerleri 
vardır, Ama hiçbir yerde görülmedik şiddette 
sanki orta Afrika'nın bir çölündeymişiz gibi 
kum tipilerini» bütün toprakları alıp götürdüğü 
görülmemektedir. 

Şimdi Sayın Bakandan tekrar rica ediyo
r d u ; hazırlanmış plânı, kuvveyi karilbeye gelmiş 
Uluağaç barajı var, Murtaza köy barajı var, öz-
tepe barajı var. Bunlardan birini mutlak suret
te 1966 ya almak lûtfunda bulunsunlar ve bu ıs
tıraba hiç olmazsa son vermeye başlamak imkâ
nı olsun. 

Hürmetlerimi arz ederim. 

BAŞKAN — Konuşacak mısınız efendim? 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA

KANI İBRAHİM DERİNER — Evet. 
BAŞKAN — Buyurunuz. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BA
KANI İBRAHİM DERlNER — Efendim, Sa
yın Ruhi Soyer'in ileri sürdüğü dokuz baraj, ha
kikaten mevcuttur ve hatırlarında kalmış olaca
ğına göre tetikşafl etütler neticesinde tahakkuk
ları ilerdeki etütlere bağlanmış bulunmakta
dır. Kendisinin muhtelif tarihlerde bu mevzular 
üzerinde vekâletimize yapmış olduğu müracaat
lara gerekli cevaplar arz edilmiştir, Ben burada 
onları tekrar etmek istemiyorum. Bu dokuz ba
raj içinden yalnız 5 tanesinin etütler neticesin
de kaibili inşa olduğu ve etütlerinin ilerlemesi 
lâzıımgeldiği kanaatine varılmıştır. Bu beş baraj, 
demin de saydığımız gibi Uluağaç, öztepe, Ço-
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maklar, Gümüşler, Murtaza köy. Bunlardan Gü-
. müşlerin demin de söylediğiniz gibi inşası de

vam ediyor. 
Şimdi bu tesislere ait plânlama çalışmaları 

1964 yılından itibaren başlamış ve halen de de
vam etmektedir. Bu barajlar sulama barajları
dır. Sulama için sulayacakları arazinin bütün 
haritaları arazi klâsifikasyonları her şeyleri ta
mamlanmıştır. Ancak barajların inşası için lü
zumlu olan hidrografik etütler maalesef ta
mamlanamadığı için plânlama saf hasın a intikal 
edip proje haline getirilememişlerdir. Bu sebep
ten programa da alınmaları kabil olmamıştır. 
1965 ve 1966 senesinde, yani bu sene içinde ve 
gelecek sene bunların nihai etütlerini bitirmeye 
ve proje halime sokmaya ve 1967 plânına elimiz
den geldiği kadar koymaya çalışacağımızı arz 
ederim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

4. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Polatlı - Yunak - Akşehir - Yalvaç arasındaki 
yolun inşa ve bakımının hangi idareye aidoldu-
ğuna dair sorusuna Bayındırlık Bakam Ethem 
Erdinç'in cevabı (6/16) 

BAŞKAN — Sayın Naızif Kurucu? Burada, 
Sayın Bayındırlık Bakanı? Buradalar, soru oku
nacaktır. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Bayındırlık Bakanı ta

rafından sözlü olarak cevaplandırılmasına, delâ
letlerinizi saygıyla rica ©derim. 

6 . 11 . 1965 
Konya Milletvekili 

Nazif Kurucu 

1. — Polatlı - Polatlı Devlet Üretme Çiftliği -
Yunak - Akşehir - Dörtyol (Yalvaç) yolu hangi 
idarenin bakım ve inşaatına bağlıdır? Bu yolun 
Bakanlık taraıfından ele almışı ne şekildedir? 

2. — Ankara'yı Akşehir'e ve hinterlantma 
(Yusak - Ilgın, Doğanhisar, Yalvaç, Şarkikara
ağaç) ve civara kısa ve kolay bir şekilde bağlı
yacak olan bu yol Polatlı'ya kadar asfalt olup; 
Polatlı'dan D. Ü. Ç. ne kadar olan kısım da 
çiftlik idaresi tarafından esaslı bir şekilde bakıl
maktadır. 

D. Ü. Ç. ile Yunak arasındaki 40 Km. lik kı
sım iyileştirilincc anaigeçit açılmış olacaktır. Yal-
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nız Yunak'la Akşehir arasındaki 60 Kın. lik yol 
halen çok kesif bir trafiğe sahibolduğu halde ile
ri derecede bakımsızdır. 

Akşehir, Dörtyol arasındaki kısmı 20 Km. lik 
kısım çak iptidai bir dağ yoludur. 

Parça parça bâzı kısımlarının ıslahı ile çok bü
yük fayda sağlıyacalk olan bu yolun geçilir hale 
gelmesi için ne düşünülmektedir? Ne yapılacak
tır? 

3. — Bu geçiş en kısa olarak ne zaman teinin 
edilebilir? 

4. — Bu yolun ıslâhı için mahallî bir dernek 
kurulduğu takdirde biran evvel geçilir hale geti
rilmesi içini faydalı olabilir mi? Derneğe Devlet
çe ve Karayolları tarafından ne gibi imkân ve 
vasıtalar temin olunabilinir. 

5. — Bilhassa Polatlı D. Ü. Ç. ligi Yunak 
arasına bir ekip konarak esas inşaat tamamlanın
caya kadar geçit temini mümkün olduğuna göre 
bu husuis niçin ele alınamamaktadır? 

BAŞKAN — Sayın Bayındırlık Bakanı buyu
run. 

BAYINDIRLIK BAKANI ETHEM ER
DİNÇ (Kütahya) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri. Konya Milletvekili Sayın Nazif Ku
rucu'nun Polatlı - Yunak - Akşehir - Yalvaç yo
lu ve bu yolla ilgili diğer hususlar hakkındaki 
sözlü sorusuna kısaca cevap arz etmek üzere hu
zurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Sayın Milletvekilinin sorularına aynı sıra dâ
hilinde ımâruzatta bulunacağım. 

1. — a) Polatlı - Birimağa yaylası Yunak -
Akşehir - Dörtyol - Yal çav yolları il yolu olup 
1965 te Karayolları Genel Müdürlüğüne geç
miştir. Ve Karayolları Genel Müdürlüğünün 
bakımı altındadır. 

b) Birimağa yaylası - Kurthasan arası 1966 
yılı onarım programına alınmıştır. 

2. — a) Yunak - Akşehir yolu bakımına 
gerekli itinanın gösterilmesi için ilgililere tali
mat verilmiştir. 

b) Akşehir - Dörtyol - Yalvaç arası 1966 
yılı onarım programına dâhil ddilmiştir. 

3 . - 2 500 000 Tl. sağlanabildiği takdirde 
Akşehir - Dörtyol - Yalvaiç yolunun 1966 yılma 
kadar iyi bir duruma getirilmesi mümkün ola
caktır. 

4. — Akşehir - Dörtyol • yolu için kurulacak 
bir dernek, çalışmalar sırasında Karayolları Ge-
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nel Müdürlüğü ile işbirliği yaptığı takdirde fay
dalı olabilecektir. 

5. — Devlet üretme çiftliği ile Yunak arasın
daki kısıan, Polatlı - Akşehir yolu üzerine isabet 
etmekte ve bakıımına normal olarak makina ve 
tahsisat imkânları nisbetinde devam olunmakta
dır ve bu yol üzerinde bakım ekibi çalışmakta
dır. 

Arz ederim. Saygılarımla. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Kurucu. 
NAZİF KURUCU (Konya) — Sayın Baş

kan, muhterem milletvekili arkadaşlarım, Sa
yın Bakandan sorduğum husustaki yoldan isti
fade edecek olan en yakın bölge, 300 bin nüfu
su barındıran bir bölgedir ki, halen bu yolun 
açılmamasından dolayı Ankara'ya yüz kilometre 
daha uzaktan dolaşarak kendi vilâyetinin dı
şında Eskişehir ve Afyon'dan dolaşarak Anka
ra'ya ulaşabilmektedirler. Bu yolun bakımı ve 
yapımı 1965 yılında Karayollarına geçmesine 
rağmen 1965 yılında Karayolları tarafından 
veya Bakanlık tarafından bu yola hiçbir şekil
de masraf edilmemiştir. Yol 1962 -1963 yılla
rında geçilir halde iken ve bölgenin mûtat, 
normal vasıtaları bu yoldan geçmekte iken 1965 
yılından sonra bu yol tamamen trafiğe kapan
mıştır. Yalnız zirai ihtiyaçlar dolayısiyle ve 
Yunak - Akşehir arasındaki mecburi vaziyet 
dolayısiyle çok kesif bir trafik yol da bulun
makla beraber, malzemenin bozuk olmasından 
dolayı esasında hiç virajsız, tepesiz, engelsiz, 
dümdüz bir saha olan bu yoldan millet olarak 
hiç kimse istifade edememektedir. Aynı zaman
da Akşehir hinterlantı ile 5 - 6 kazanın istifa
de edeceği yoldan Antalya - Ankara yolunun 
en kısa geçidi olarak da istifade edilecektir. Bu 
bakımdan yüzlerce kilometre kısa olan bu yol 
millî servetin korunması bakımından da fayda
lı olacaktır. Bu seneki bütçede hiç olmazsa bu 
yolun tahsisatının ayrılmasını istirham ediyo
rum. Bir de şunu öğrendim. Karayolları idare
sinin yatıranı bütçesi bizzat idarenin teklifin
den 250 milyon lira kadar eksik bir miktarla 
huzurunuza getirilecektir. 

Bir tarafta yatırım masraflarının artırılma
sını va'deden bir idarenin esas istihsale yarıya-
cak bir yatırım bütçesinden 250 milyon lirayı 
niçin kısmak durumuna geçtiğini anlıyamadım. 

Çok âcil bir ihtiyacı karşılayacak olan yolun 
böyle 2,5 milyon lira temin edilebilirse bakıla
caktır diye değil, bizzat temin edilen yatırıla
cak olan masrafların da bana bildirilmek su
retiyle bölgeme izah etmemin mümkün kılın
ması icabederdi. Daha ciddî bir şekilde mev
zuun ele alınmasını istirham eder, saygıları
mı sunarım. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

5. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, köy
lülerin, eskiden beri malı bıdunan topraklarının 
ipotek edilmesi usulünün kaldırılması için ne 
düşünüldüğüne dair Köy İşleri ve Ticaret Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/17) 

BAŞKAN - - Sayın Köy işleri Bakanı?.. 
Yoklar. Sayın Ticaret Bakanı?.. Yoklar. Sözlü 
soru gelecek birleşime bırakılmıştır. 

6'. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
1965 yılı başından itibaren, demir ve çimento
nun fabrika fiyatları ile piyasadaki satış fiyat
larının nasıl bir seyir takibettiğine dair Baş
bakandan olan sözlü sorusuna Sanayi Bakanı 
Mehmet Turgut'un sözlü cevabı (6/20) 

BAŞKAN — Sayın Altan?.. Buradasınız. 
Sayın Başbakan?.. Zatıâlîniz Başbakan adı

na mı konuşacaksınız ? 

SANAYİ BAKANI MEHMET TURGUT 
(Bursa) — Evet. 

BAŞKAN — Soruyu okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Başbakan tarafından 

sözlü olarak cevaplandırılmasına dalâletinizi 
rica ederim. 

İstanbul Milletvekili 
Çetin Altan 

1. 1965 yılı başından itibaren Karabük De
mir - Çelik Fabrikalarının satış fiyatlariyle pi
yasadaki satış fiyatları nasıl bir seyir takibet-
m iştir ve fabrika fiyatlariyle piyasa fiyatları 
arasındaki fark on aylık istihlâkte tüm ola
rak kaç Türk Lirasıdır ? 

2. Karabük Fabrikası elindeki stokları kaç 
firmaya vermiş ve ondan sonra vatandaşlar
dan, demir alabilmek için resmî ihtiyaç belge
si istemiş midir? 
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3. Ankara'ya piyasa fiyatlarını tesbit et
mek için yetkililerle tacirler arasında resmî bir 
toplantı yapılmış mıdır? Yapılmışsa piyasa fi
yatı kaç kuruştan tesbit edilmiştir? 0 sırada 
labrika fiyatı ne idi? 

4. Demir darlığı için neden gerekli ithalât 
zamanında' yapılamadı ve neden ithal edilen de
mirin fabrika eliyle tevziine gidilmedi? 

5. Çimento konusunda da fabrika fiyatla-
riyle piyasa fiyatları arasındaki fark nasıl bir 
seyir takibetmiştir ve fabrika fiyatlariyle pi
yasa fiyatları arasındaki fark on aylık istih
lâkte tüm olarak kaç Türk lirası etmektedir? 

BAŞKAN — Buyurunuz, Sayın Bakan. 
SANAYİ BAKANI MEHMET TURGUT 

(Bursa) — Muhterem milletvekilleri, 
İstanbul Milletvekili Sayın Çetin Altan tara

fından verilmiş bulunan demir ve çimentoya ait 
sözlü soruları cevaplandırmak üzere huzurunuza 
gelmiş bulunuyorum. 

Sözlerime başlarken bu önemli meseleyi Yüce 
Meclis huzurunda Türk Milletine açıklamak fır
satını verdiğinden dolayı Sayın Çetin Altan'a 
teşekkürlerimi bildirmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, 

Sual ve cevaplar arasındaki münasebetlerin 
daha iyi anlaşılması için, her suali tekrar okuya
cak ve ondan sonra cevaplarını arz edeceğim. 

Sual 1. — 1965 yılı başından itibaren Kara
bük Demir - Çelik Fabrikalarının satış fiyatla
riyle piyasadaki satış fiyatları nasıl bir seyir ta
kibetmiştir ve fabrika fiyatlariyle piyasa fiyat
ları arasındaki fark on aylık istihlâkte tüm ola
rak kaç Türk lirasıdır? 

Cevap 1. — Demir meselesini, demir rejimini 
ve demir fiyatlarını eksiksiz ve iyi bir şekilde 
anlatabilmek için, bâzı bilgilerin ortaya konul
masına ihtiyaç vardır. 

Soru sahibinin mevzuubahsettiği demir yu
varlak inşaat demiridir. Bunlar çeşitli ebatta 
imal edilen ve çeşitli fiyatta satılan demirler
dir. 

Memleketimizde imal edilen demir ebatları 
6 mm. çapından 32 mm. çapma kadar değişmek
tedir. 

Hiç şüphesiz her ebattaki demirin fiyatı da 
farklıdır. 

Sizlere bir misal olmak üzere Karabük fiyat
larına ait yuvarlak demir kısmını arz edeceğim. 
Yalnız burada arz edeceğim fiyatlardan 6mm., 
8 mm., 10 mm. ve 12 mm. lik demirler Karabük 
tarafından imal edilmemektedir. Yalnız, imal 
edilecekmiş gibi fiyatları vardır. 

6 ram, lik demirin tonu 1 720 Tl. dır. 
8 mm. lik demirin tonu 1 700 Tl. dır. 

10 mm. lik demirin tonu 1 650 Tl. dır. 
12 mm. lik demirin tonu 1 620 Tl. dır. 
14 mm. lik demirin tonu 1 610 Tl. dır. 
16 ile 22 mm. lik demirin tonu 1 600 Tl. dır. 
24 ile 28 mm. lik demirin tonu 1 630 Tl. dır. 
32 raim. lik demirin tonu 1 680 Tl. dır. Yani 

ebatlar büyüdükçe fiyatlar düşmekte, ebatlar kü
çüldükçe fiyatlar artmaktadır. 

Bu listeden anlaşılacağı üzere cinsinden ve 
ebadından bahsetmeden demir fiyatları şudur 
veya budur şeklinde bir ifade kullanmakla bir 
şey anlamak mümkün olamaz. 

Nitekim bir fabrikaya veya her hangi bir 
demir tüccarına demir fiyatlarını sorduğunuz 
zaman, size hiçbir cevap veremezler ve evvelâ 
kaçlık demir istiyorsunuz derler. 

Evvelâ bu hususu tesbit ederek sorulan sua
lin açıklıktan mahrum olduğunu ifade etmek is
terim. 

Demir piyasasına gelince, hepinizin malûmu
dur ki, Türkiyemizin inşaat demiri ihtiyacı yüz
de yüz nisbetinde Karabük Demir Çelik tesisleri 
tarafından karşılanamamaktadır. Bu durum Beş 
Yıllık Plânda böyle derpiş edilmiş ve yıllık prog
ramlarda bu şekilde tanzim edilmiştir. 

Nitekim 1965 icra plânına göre memleketimi
zin yıllık yuvarlak demir ihtiyacı şu şekilde tah
min edilmişti : 

Yuvarlak inşaat demiri ihtiyacı 254 000 ton. 
Filmaşin ihtiyacı 53 000 ton olmak üzere 

307 000 ton olarak tesbit edilmiş bulunuyordu. 
1964 yılının son aylarında, memleketin ikti

sadi gidişindeki istikamet ve 1964 yılının fiilî 
neticeleri nazarı itibara alınarak, bu miktarın kâfi 
•gelmiyeceği anlaşılmıştır. 

Bunun üzerine : 
Yuvarlak inşaat demiri ihtiyacı 297 000 ton. 
Filmaşin ihtiyacı da 53 000 ton olmak üzere 

toplam ihtiyaç 350 000 tona çıkarılmıştır. 
Bu 350 000 ton demirin, 158 000 tonu Ka

rabük Demir Çelik tesisleri tarafından, geri ka-
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lan 192 000 tonu da hususi hadde sahipleri ta
rafından karşılanmak üzere plânlanmıştır. Bu 
rakamlardan anlaşılacağı üzere, ihtiyacımızın 
% 55 i hususi teşebbüsün, geri kalan % 45 i de 
Karabük Demir Çelik Tesisleri tarafından temin 
edilmek- üzere yıllık program yapılmıştır. 

Piyasada yuvarlak demirin ham maddesini 
teşkil eden ve kütük tâbir edilen demir de sade
ce Karabük tarafından karşılanamamaktadır. 

Hususi teşebbüs tarafından istihsal edilecek 
192 000 ton yuvarlak demir için takriben 
216 000 ton kütüğe ihtiyaç vardır. 

Bu kütük ihtiyacının : 
. 95 000 tonu Karabük Demir Çelik Tesisleri 

tarafından, 
30 000 tonu hususi teşebbüs tarafından, 
91 000 tonu da ithal edilerek temin edilmek 

üzere programlanmıştır. 

Şimdi bu program ve tahminlere karşılık fiilî 
durumun ne olduğunu arz etmeye çalışacağım. 

Karabük Demir Çelik Tesisleri yuvarlak de
mir olarak piyasaya Ağustos sonuna kadar 
43 000 ton demir vermiştir. Bu tarihten yıl so
nuna kadar da 27 000 ton demir verecektir. 

Toplam olarak 1965 yılında 70 000 ton de
miri istihsal etmiş ve piyasaya vermiş olacak 
tır. 

Yine Karabük Demir Çelik Tesislerinin piya
saya verdiği ve vereceği kütük miktarı da deği
şiktir, Ağustos sonuna kadar fiilen 113 000 ton 
vermiş, bu tarihten yıl sonuna kadar da 80 000 
ton verecektir. Yani yıl sonuna kadar toplam 
olarak 193 000 ton kütük vermiş olacaktır. Bu
nun mamul demir olarak karşılığı 170 000 ton 
mamul demirdir. 

Bu rakamlardan anlaşılmaktadır ki, Karabük 
Demir Çelik Tesisleri piyasaya programda der
piş edilen miktarda yuvarlak demir verememiş
tir. Hattâ programdakinin ancak % 44 ünü ve
rebilmiştir. 

Buna mukabil piyasaya programda derpiş 
edilen kütük miktarından çok fazla kütük ver
miştir. Fazlalık nisbeti % 200 den biraz daha 
fazladır. Yani programın iki mislinden fazla kü
tük verebilmiştir. 

Bu durum, yuvarlak demir fiyatlarından Ka
rabük Demir Çelik Tesislerinin, dolayısiyle Dev
letin tesir derecesini hiç şüphesiz ehemmiyetli 
ölçüde azaltmıştır. 

Karabük Demir Çelik Tesislerinin bu vazi
yete gelmesinin sebebi Kontinü Haddihanenin 
inşaatının vaktinde bitmemesidir. Yani yatırım
ların tahmin edilen zamanda tahakkuk edip, te
sislerin istihsale geçmemesidir. 

Karabük Demir Çelik Tesisleri mamul mal 
olarak karşılıyamadığı ihtiyacı kütük olarak ve
rip hususi haddeciler tarafından karşılanmasın L 
temine çalışmıştır. 

Bu meseleyî biraz daha rakamlaştırarak ifa
de etmek istersek şunu söylemek mümkün ola
caktır. 

Karabük Demir Çelik Tesisleri 1965 yılının 
ilk 10 ayında piyasaya 60 000 ton kadar yuvar
lak demir satmıştır. Bu miktar piyasa ihtiyacı
nın ancak % 20 sini karşılayabilmektedir. 

Memleket ihtiyacının geriye kalan % 80 ni 
hususi teşebbüs haddecileri tarafından karşılan
mıştır. Bunların fiyatlarının ekonomik yollarla 
ve normal piyasada nasıl kontrol altına alınabi
leceğini takdirlerinize arz ederim. 

Üstelik Karabük Demir Çelik Tesisleri fiyat 
bakımımdan daha ucuz olan 14 ile 32 mm. çapın
daki yuvarlak demirleri imal etmektedir. Daha 
pahalı olan 6. 8, 10 ve 12 mm. lik demirler ise 
hususi teşebbüs tarafından imal edilmektedir. 

Bu bakımdan iki sektör arasındaki fiyat mu
kayeseleri de güçleşmektedir. 

Ayrıca birçok kimseler tarafından gösterilen 
ve en yüksek piyasa fiyatları denilen fiyatlar 
da, çok defa ince demir fiyatları olmaktadır. 
Ekseriya da bu tip demir fiyatlarının diğerlerin
den normal olarak da pahalı olduğu unutulmak
tadır. 

Bu izahattan sonra Sayın Çetin Altan'm, 
«Fabrika fiyatları ile piyasa fiyatları arasında
ki fark on aylık istihlâkta tüm olarak kaç Türk 
lirasıdır.» sualinin cevabının hesapla nasıl müm
kün olacağını takdirlerinize arz ederim. 

Mesele sadece yukarda arz ettiğim hususlar
dan da ibaret değildir. 

Piyasa fiyatları, müşterinin alış şartlarına, 
ödeme gücüne, satıcının o günkü malî durumu
na, alıcı ile satıcı arasındaki çeşitli münasebet
lere göre günden güne değişebilmektedir. Tale
bin şiddetine, mevsime ve emniyet hissine bağlı 
olarak günlük iniş, çıkışlar olmaktadır. 

İnşaatta kullanılan muhtelif ebattaki demir
leri ve bunların fiyatları arasındaki farkları yu-
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karda arz ettim. Sualin hedef tuttuğu rakama 
varabilmek için miktarlar arasındaki münasebeti 
tesbit etmek, bunlarla imal edilmiyen Karabük 
Demir Çelik Tesisleri mamullerinin fiyatlarını 
mukayese etmek mümkün değildir. Farklı ebat
taki demir fiyatları arasında münasebet kurmak. 
fiyatların normal ve anormal sınırlarını tesbit 
etmek, her satış şekline göre değişebilen fiyatlar
dan netice çıkararak, halkımızdan yekûn olarak 
ne kadar fazla para alındığını hesaplamak kana
atimizce mümkün değildir. 

Yalnız muhtelif aylar itibariyle piyasa ima
lâtçılarının toptan satış fiyatları ve Karabük De
mir çelik fiyatları arasında yapılmış olan piyasa 
etütlerine istinaden bâzı rakamlar vermek müm
kündür. 

Bunu Yüce Meclise arz ediyorum. 
Piyasa etüdü 14 mm. ile 28 mm. lik inşaat 

demirleri hakkında yapılmıştır. 
Nisan - Mayıs aylarında Karabük fiyatları ton 

başına 1 620 Tl. ile 1 630 Tl. arasında değiş
miştir. 

Aynı aylarda İstanbul'da imalâtçıların top
tan fiyatları 1 750 ile 1 800 Tl. arasında değiş
miştir. 

Haziran ayında IÇarabük fiyatlarında bir 
değişme olmamıştır. Hususi imalâtçı fiyatların 
da ise 1 700 - 1 750 Tl. arasında bir değişme 
olmuştur. 

Temmuz - Ağustos - Eylül aylarında Kara
bük fiyatları yine değişmemiştir. Yani ton başı
na 1 620 - 1 630 Tl. arasında kalmıştır. 

Hususi teşebbüs imalâtçılarının aynı aylarda
ki fiyatları 1 750 - 1 800 Tl. arasında değişerek 
seyretmiştir. 

Burada birkaç noktaya işaret etmek iste
rim : 

İlk olarak Karabük'le İstanbul arasında ton ba
şına 70 Tl. bir navlun ücreti vardır. Bunun bu 
fiyatlarda bilinmesinde fayda vardır. 

Sonra haddecilerin istihsali daha ziyade ince 
demirdir ve ince demirle kalın demir arasında 
normal olarak ebadına göre 10 liradan 120 lira
ya kadar fiyat farkı mevcuttur. 

Sonuncu husus da, burada arz ettiğim fiyat
lar İstanbul haddecilerinin toptan fiyatlarıdır. 
Perakendeciler arasında bu fiyatlar talep şid
detine göre 1 900 - 2 300 lira arasında satılmış
tır. Zaman zaman sıkıntılar olmuştur. Karabük 
Demir Çeliğin İstanbul'daki perakende fiyatları 

ise 1 715 ile 1 725 Tl. arasında satılmıştır. 
Muhterem arkadaşlar; 
Bir hususu açıkça ve samimiyetle belirtmek 

ve ortaya koymak isterim ve bunda fayda mülâ
haza ederim. 

Memleketimizde demir sıkıntısı çekilmiştir ve 
demir normal fiyatının üstünde satılmıştır. Bunun 
bâzı ikinci dereceden sebepleri vardır. Fakat bun
lar hiçbir zaman demir fiyatlarının yükselmesi 
için sebep teşkil edemezler. Esas seb£p yatırım
ların vaktinde tahakkuk edememesi, ettirileme-
mesidir. 

Türkiye'miz kalkman bir memlekettir. Her 
kalkman memlekette olduğu gibi bizde de bir
takım sıkıntılar, tıkanıklar olmuştur ve ilerde de 
iyi tedbirler almımazsa olabilir. 

Bunları önlemek için her şeyden önce yatı
rımların vaktinde tahakkuk ettirilmesi gerek
mektedir. Bakanlığımız önümüzdeki yıllarda sı
kıntılara düşmemek için ilk iş olarak yatırım 
meselesini ele almıştır. Bu yolda gerekli her 
türlü tedbire başvurulacak ve önümüze çıkacak 
engeller aşılacaktır. 

Sual 2. — Karabük Fabrikası elindeki stok
ları kaç firmaya vermiş ve ondan sonra vatan
daşlardan, demir alabilmek için resmî ihtiyaç 
belgesi istemiş midir? 

Cevap 2. — ikinci sualin cevabını verebilmek 
için de bâzı anakaideleri bilmekte fayda vardır. 
Evvelâ memleketimizde şu husus bütün inşaatla 
alâkalı müesseseler tarafından bilinmektedir. 
Gerek demir, gerek çimento sanayii imalâtçıları 
kış aylarında daha çok tüccara- ve inşaat mev
siminde de Devlet sektörüne satış yaparlar. Çün
kü bütçe Martta çıkar. Ondan evvel ve Mart 
içerisinde hattâ Nisanda hemen Devlet teşekkül
leri siparişe geçemedikleri için, stokları fazla bi
rikmemesi için bu aylarda tüccara mal satarlar 
ve stoklarını eritmeye çalışırlar. Satıcı mües
seseler veya inşaatçı firmalar ise stok ve istih
sallerini buna göre tanzim etmeye çalışırlar. Bu 
tanzimde nakit durumlarının ve ihtiyaçlarının da 
tesiri son derece büyük rol oynar. 

Ayrıca imalâtçı firma veya fabrikaların yıl 
içindeki yatırım programlan da stok durumu
na büyük ölçüde tesir eder. 

Bu açıklamadan sonra Karabük Demir - Çe
lik Fabrikasının stok durumunu dikkatlerinize 
arz edeceğim. 
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Rakamları iki şekilde vermek istiyorum. Bi

rinci kısımdaki rakamlar fiilî stoku göstermekte, 
ikinci kısımdaki rakamlar ise siparişe bağlanan 
rakamlar düşüldükten sonra satışa hazır olan 
serbest stoka ait bulunmaktadır. 

Fiilî stok Serbest stok 
Tarih Ton Ton 

4 
11 
30 
11 
20 
1 
20 
25 
30 
9 
20 
30 
10 
20 
31 
10 

1 
1 
1 
2 
2 
3 
3 
o 
o 

4 
4 
4 
5 
5 
5 
6 

1965 
1965 
1965 
1965 
1965 
1965 
1965 
1965 
1965 
1965 
1965 
1965 
1965 
1965 
1965 
1965 

12 
12 
13 
14 
15 
15 
15 
14 
12 
12 
11 
6 
5 
4 
2 
1 

405 
522 
157 
157 
417 
974 
487 
226 
516 
969 
753 
433 
975 
346 
683 
975 

10 376 
9 643 
9 334 
10 537 
11 284 
11 930 
13 113 
12 233 
10 345 
10 832 
6 552 
5 077 
3 433 
2 291 
1 333 
346 

Şimdi bu rakamları tetkik ettiğimiz zaman 
bâzı neticelere varmak mümkün olacaktır. 

Karabük fabrikası elindeki stokları Hazi
ran ayının ilk haftasında hemen hemen eritmiş 
durumdadır. 

Bu stoklar bittikten sonra yani 12.6.1965 ta
rihinden itibaren de serbest satıştan vazgeçerek, 
satışlarını belge usulü ile yapmaya başlamıştır. 

Eğer yanlış anlamadıksa soru sahibinin mak
sadı* da bu noktayı aydınlatmak veya burada bir 
usulsüzlük varsa onu meydana çıkarmaktır. 

Burada, sual sahibinin sualinde, açık olma
makla beraber, bir iddia vardır. Denilmek iste
niyor ki, «Muayyen firmalara çok miktarda satış 
yapılmış, stoklar bitirilmiş, bundan sonra da satış 
belgeye bağlanarak bâzı şahıslar lehine bir du
rum sağlanmıştır.» Daha açık şöy]iyeyim, «Muay
yen kimseler zengin edilmiştir.» 

Muhterem arkadaşlarım, bu iddia yanlıştır. 
Evvelâ serbest stokların en yüksek olduğu 
20 . 3 . 1965 tarihi ile 12 . 6 . 1965 tarihi ara
sında yüzlerce firma, teşekkül ve Devlet teşebbü
sü ve şahıslara satış yapılmıştır. Bunların lis
tesi buradadır. Sadece 100 tondan fazla olan-
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lan okuyorum. Eğer Yüce Meclisiniz arzu eder
se tahmin ediyorum bir defa daha huzurunuza ge
leceğim, o zaman bütün listeyi okuyabilirim: 

Alman 
Ton 

Sıtkı Akın 9 . 4 . 1965 5 000 
Ufuk Nakliyat 125 
Osman Düşüncel 200 
Ali Pişkin 100 
Karayolları İkinci Bölge Müdürlü
ğü (Van) . 108 
TEŞ İnşaat ve Ticaret 161 
Ufuk Nakliyat (tekrar) 125 
Demir İş Kil. Şti. 100 
Necmi Şahin 100 
Çimento Sanayii A. O. (Resmî sektör) 300 
Emek İnşaat A. O. (Resmî sektör) 141 
Coşkun Su (Tüccar) 150 
Yüksel İnşaat Tic. Ltd. Şti. (Tüccar) 115 
Osman Genç Koli. Şti. 100 
Arı İnşaat (Resmî sektör için) 100 
Hacettepe Tıp Fakültesi (Resmî inşaat) 165 
Salim Seçkin (Resmî inşaat için) 341 
Karayolları 12 nci Bölge Müdürlüğü 171 
Salih Seçkin ve Naci Aksal (Resmî in
şaat için) ' . 334 
Etibank Genci Müdürlüğü 540 
Ali Pişkin (tekrar) 170 
Ali Pişkin » 100 
M. T. A. 259 
Nejat Eczacıbaşı 240. 

Bunun dışında almanlar 100 tonun altında 
olan satışlardır. 

Muhterem arkadaşlarım, biraz evvel de arz et
tiğim gibi, bunlardan bir tanesi 5 000 ton al
mıştır. Bu firma Sıtkı Akın firmasıdır ve onun 
durumu şudur; 

Müracaat tarihi 23 . 3 . 1965 tir. Yani stokun 
en fazla olduğu tarihtir. 

Bu firmanın 23 . 3 . 1965 te yaptığı müraca
at 9 . 4 . 1965 tarihinde kabul edilmiştir. 

Bu firmanın malının son kısmını 30.4.1965 
tarihinde çekmiştir. 

Bir firma malını tamamen çekip bitirdiği 
zaman fabrikanın elinde serbest stok olarak 5 077 
ton demir bulunmakta idi. . 
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Stokların asgari hadde inmesi yukarda 
verdiğimiz stok rakamlarından anlaşılacağı üze
re, firmanın siparişini kabul edildiği tarihten, 
yani 9 . 4 . 1965 ten tam iki ay sonra yani 
10 . 6 .1965 te olmuştur. 

Bundan iki gün sonra da plândaki yatırım
ların aksamaması, bu yatırımlarla ilgili ihti
yaçların zamanında temin edilmesi ve demirin 
müstehliklere direkt olarak intikali için belge 
usulüne başvurulmuştur. 

Bunları temin etmek için de alıcılardan 
talebin hangi ihtiyaç için kullanılacağına dair 
belge istenmiştir. 

Bu tarihler arasında toplu olarak yalnız 
bir firmaya 5 000 ton çimento satılmıştır. 

Böyle bir satışın sebebi şudur : 
Karabük Çelik Fabrikası günlük nakit ihti

yacı 2,5 milyon Tl. olan bir tesistir. Böyle bir. 
işletmede yalnız inşaat için kullanılan yu
varlak demirden 15 bin ton civarında stok bu
lundurmak ve buna 20 milyon civarında nakit 
bağlamak, finansman ihtiyacını karşılamak ve 
bunun kaynaklarını düşünmek mecburiyetinde 
olanlar için son derece güçtür. 

Muhterem arkadaşlar, 
Yukarda da bahsettiğim gibi 9 . 4 . 1965 ta

rihi ile 12 . 6 . 1965 tarihleri' arasında bütün 
stoklar birkaç firmaya verilerek elden çıka
rıldıktan sonra demir belgeye bağlanmış de
ğildir. 

Bu tarihler arasında yüzlerce firmaya mal 
satılmıştır ve bunlar büyük rakamlar da değil
dir. Yukarıda ifade etim. 

Bu sorunun cevabını bitirirken bir noktanın 
daha aydınlatılmasında fayda vardır. 

5 000 ton demir alan firma müracaatım 
25 . 3 . 1965 tarihinde yapmıştır. Bu tarih
ten sonra demire 31 . 3 . 1965 tarihinde zam 
yapılmıştır. Dolaşan bâzı iddialara göre fir
ma zamsız tarifeden demiri almış denilmek
tedir. Soru sahibi arkadaşımızın böyle bir 
iddiası sualde yoktur. Onu bu noktada ten
zih ederim. Ancak bu söylenti mevcuttur. 
Onun için açıklıyorum. Bu iddia yalandır. Fir
madan demirin parası zamlı olarak alınmıştır. 

Firma, fabrikaya parayı 9 . 4 . 1965 tari
hinde ödemiş ve zamlı olarak ödemiştir. 

Sual 3. Ankara'da piyasa fiyatlarını tes-
bit etmek için yetkililerle tacirler arasında 

resmî bir toplantı yapılmış mıdır? Yapılmışsa 
piyasa fiyatı kaç kuruştan tesbit edilmiş
tir? O sırada fabrika fiyatı ne idi? 

Cevap 3. Ankara'da piyasa fiyatlarını tes
bit etmek için yetkililerle tacirler arasında 
resmî hiçbir toplantı yapılmamıştır. 

Ancak arkadaşımızın öğrenmek istediği top
lantı şu olsa gerektir. Ağustos ayı içerisin
de Bakanlıkta tamamiyle teknik mahiyette 
bir toplantı yapılmıştır. Bu toplantıya 30 ka
dar sıcak haddeci iştirak etmiştir. Hususi 
teşebbüse mensup haddecilerle, karaborsaya 
meydan verilmemesi için daha fazla mal is
tihsal etmeleri, piyasayı ferahlatmaları, mev
sim icabı aracı tüccarlar tarafından tevasül 
edilecek fiyat artışlarına mâni olmaları ve 
imalâtçı olarak bunların tedbirlerini alma
ları mevzuunda konuşulmuştur. 

Bu toplantıda şu veya bu fiyat üzerin
den satış yapılması veya yapılmaması hak
kında bir karar alınmamış; bir konuşma 
yapılmamıştır. Dolayısiyle kuruş veya liradan 
da bahsedilemez. 

Sual 4. Demir darlığı için neden gerekli 
ithalât zamanında yapılamadı? Ve neden it
hal edilen demirin fabrika eliyle tevziine gidi
lemedi ? 

Cevap 4. Muhterem arkadaşlar, 
Burada mevzuubahis demir inşaat demiri

dir. Yuvarlak demirdir. Yuvarlak demir ise 
memleketimiz tarafından ithal edilmemekte
dir. 

Eğer arkadaşımızın kasdı haddehanelerin , 
hammaddesini teşkil eden kütük ve blum ise 
ona cevabımı arz edeyim. 

Blum ve kütüğün zamanında ithal edile
memesi sebebi şunlardır: 

Döviz durumumuz muvacehesinde anlaş
malı memleketlerden temin edilmekte olan 
blum ve kütükler, anlaşma müzakerelerinin ço
ğu zaman Nisan ayında sonuçlanması, bunla
rın Resmî Gazetede ilânlarını mütaakıp hangi 
memleketlerden ne kadar ithal edileceğinin 
tesbit ve ilâniyle sanayicilere verilen bir 
müddet zarfında taleplerin toplanıp dağıtı
mın yapılması ve belge sahibi sanayicilerin, 
kota rejimi icabından olarak, 3 ay müddet 
zarfında akreditiflerini açtırmaları ve fiilî it-
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halatın tahakkuku zaman alıcı olmaktadır. 
Bu durum muvacehesinde; inşaat mevsimin

den evvel yeteri kadar hammadde temin olu
namaması, dünyanın dört bir tarafında ol
duğu gibi, memleketimizde de mevsimin iler
lemesi ve diğer sebeplerle, normal olarak artan 
demir fiyatları üzerinde bir miktar etki gös
termiştir. Hükümet bizzat müdahale ederek 
APA dan getirtilen 1 000 000 $ lik blum ve kü
tükle, inşaat mevsiminin en hararetli devre
sinde bulunulmasına rağmen, demir fiyatla
rında son derece müspet tesir icra eden te
şebbüste bulunmuştur. 

Anlaşmalı memleketlerden yeniden getir
tilecek blum ve kütüğün Karabük eliyle ge
tirtilmesi düşüncesi, sıcak hadde sanayicile
rinin kredi temin etmekteki, müşkülleri do-
layısiyle kota rejiminin kendilerine tanıdığı 
3 ay müddeti beklemek mecburiyetine kar
şılık Karabük Demir ve Çelik işletmelerinin 
bu müddeti beklemeksizin ithalâtı tahakkuk 
ettirebileceği düşüncesinden doğmuştur. 

Ancak müşterek bir baz fiyat alınmak su
retiyle ithalâtın Karabük veya bizzat sana
yiciler tarafından yapılması takdirinde, han
gisinin daha uygun olacağı mukayesesinin 
yapılması neticesinde : 

1. — Karabük'ün ithalâtı 1 722 Tl/ton: 
2. Sanayicilerin Bakanlığımıza yazılı ola

rak sunmuş bulundukları hesaba göre ise 
1 104,13 Tl/ton mal edebilcekleri tesbit olun
muştur. Bu durum karşısında aracılar or
tadan kaldırılarak doğrudan doğruya sanayi
cilerin ithal etmesi doğru bulunmuştur. 

Ayrıca bir başka husus da arz etmek is
terim : Yaptığımız son tetkiklere göre Kara
bük Demir - Çelik tesisleri 440 sayılı Kanuna 
göre bu ithalâtı yapamamaktadır. Zira bu 
kanunun 23 ncü maddesi teşekküllerin gayeleri 
dışındaki işleri yapamıyacağını âmirdir. 

Sual 5. — Çimento konusunda da fabrika 
fiyatlariyle piyasa fiyatları arasındaki fark nasıl 
bir seyir takibetmiştir ve fabrika fiyatlariyle 
piyasa fiyatları arasındaki fark 10 aylık istihlakte 
tüm olarak kaç Türk lirası etmektedir? 

Muhterem, arkadaşlarım, 
Gerek Devlet sektörüne dâhil ve gerekse diğer 

teşekküllere ait fabrikalarda istihsal edilen çi

mentolar, fabrika teslimi olarak müşterilere tonu 
155 T.L. den satılmaktadır. (Beher torba 7,75 
T.L. dır.) 

1180 sayılı kararname, vilâyetler, merkez ve 
mülhak kazalarının her birinde satılacak çimen
toların âzami satış fiyatlarının tespiti yetkisini 
valiliklere vermiştir. 

Kararname gereğince, fabrikalarda müşteri
ye teslim fiyatına, tahmil, tahliye, nakliye, de
polama ve sigorta karşılığı olarak tespit edile
cek zaruri masrafların ilâvesi ve hâsıl olacak ye
kûna da yüzde 10 kâr haddinin eklenmesi su
retiyle, âzami satış fiyatları hesap ve tayin edi
lerek, valiliklerce ilân olunmaktadır. 

Bilhassa bölgelerin çimento ihtiyacını tek bir 
fabrikadan temin mümkün olmadığı ahvalde, 
civarda bulunan diğer fabrikaların mamulü de 
piyasaya girmekte, dolayısiyle değişik nakliye 
masrafları satış fiyatlarına büyük ölçüde tesir 
etmektedir. Misal olarak, Ankara vilâyetini ala
lını. Bu vilâyete Eskişehir, Konya, Niğde, Ço
rum ve hattâ Bartın fabrikalarından çimen
to gelmektedir. 

Yüzde 10 kâr haddine göre, yaz aylarında 
artan nakliye fiyatları da dikkate alındığı tak
dirde, aşağıda arz edilen satış fiyatları husule 
gelmektedir. 

Tl. 

x\nkara Çimento fabrikası mamulü 
torba 
Konya Çimento fabrikası mamulü 
torba 
Eskişehir Çimento fabrikası mamulü 
torbası 
Niğde Çimento fabrikası mamulü 
torba 
Çorum Çimento fabrikası mamulü 
torba 
Bartın Çimento fabrikası mamulü 
torba 

beher 
8,75 

beher 
10,50 

beher 
10,50 

beher 
10,75 

beher 
10,75 

beher 
10,50 

Ankara için olan bu durum bütün bölgeleri
miz için de mevzuııbahistir. Bu durum karşısın
da arkadaşımın «fabrika fiyatlariyle piyasa fi
yatları arasındaki fark on aylık istihlâkte tüm 
olarak kaç Türk lirası etmektedir?» şeklindeki 
sorusuna hesapla cevap vermek mümkün değil
dir. 
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İnşaat işlerinin hızlanmaya başladığı yılın ilk 

altıncı ayma kadar olan devrede, çimento arz 
ve talebi yönünden hissedilir bir dengesizlik ol
madığından, teessüs etmiş nizam gereğince tes
pit edilmiş bulunan âzami satış fiyatlariyle pi
yasa fiyatları arasında pek farklılık görülme
miştir. 

Burada bir noktayı bilhassa dikkatinize arz 
etmek isterim. 

Memleketimizin yıllık çimento istihsali 3 mil
yon 200 000 ton civarındadır. Bunun yüzde 60 ı 
Devlete ait teşekküller tarafından istihsal edil
mektedir. Bu yüzde 60 ı ise yüzde 80 ni Devlet 
inşaatlarına direkınan satılmaktadır. Geri ka
lan yüzde 20 si hususi teşebbüse satılmaktadır. 
Bunun yüzde 50 si Aralık, Ocak, Şubat ve Mart 
aylarında verilir. Geri kalan yüzde 50 si de di
ğer 8 ayda verilir. 

Şimdi bununda aylık ortalaması ilk dört ay
da 50 000, diğer 4 ayda 25 000 ton civarındadır. 

Memleketimizde Haziran ayından itibaren, 
inşaat işlerinin artan kesafeti sebebiyle çimento 
talebi de her sene olduğu gibi bu sene de art
mıştır. Fakat çimento istihsal ünitelerinin kapa
siteleri ve stoklama imkânları belli ve mahdut 
olduğundan, artan talebe mukabil, çimento ar
zında bir yükselme beklencmiyeceğinden Hazi
ran ayından itibaren çimento arz ve talebi ara
sında bir dengesizlik husule gelmiş ve bu du
rum inşaat işlerinin kesafetini muhafaza ettiği, 
Kasım, ayı sonlarına kadar devam etmiştir. 

Bu devrede, arz ve talep arasındaki den
gesizlik sebebiyle, piyasada çimento fiyatların
da bir yükselme olduğu ve piyasa fiyatlarının 
kararname gereğince tespit edilen âzami satış 
fiyatlarının üstüne çıktığı bir vakıadır. 

Yukarıda arz edilen değişik şartlar muva
cehesinde, bilhassa çimentonun menşeini tam ve 
kati olarak tespit mümkün olmadığından piya
sa fiyatlarının seyrini yakinen takibetmekte 
mümkün değildir. 

Filhakika, çimento istihsal ünitelerinde sa
tışlar fabrika teslimi olarak yapılmakta, bun
dan sonra çimentonun gidiş yerini takibe im
kân bulunamamaktadır. 

Buna rağmen, 1965 yılı içinde piyasada baş-
lıyan spekülatif hareketlere karşı, bu hareket
lerin bir kısmının anlaşmalarını feshetme ve 
dışardan çimento ithal etme gibi önleyici tedbir-
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lere tevessül olunmuş ve bunların neticeleri de 
görülmüştür. 

Esasen en büyük çimento müstahsili olan 
Türkiye Çimento Sanayii T. A. Ş. nin aracılara, 
vermiş olduğu çimento vergi istihsalinin ancak 
% 20 si mertebesindedir. Hükümetimiz bu konu 
üzerinde önemle durmakta ve bilhassa çimento 
ihtiyacını karşılamak için yeni çimento fabrika
larının kurulmasını hızlandırmakta ve ihtiyacı 
karşılayacak istihsali yapmak için yeni teşeb
büslere geçmiş bulunmaktadır. Hepinizi hür
metle selâmlarım (A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Buyurun Çetin Altan. 
Saym Altan sözünüze başlamadan evvel Ri

yasetle hemen biraz sonra doğabilmesi melhuz 
olan bir anlaşmazlığı önlemek üzere zatıâlinize 
bir beyanda bulunmak istiyorum. Sayın Baka
nın bu uzun süren izahatından sonra elimizde 
mevcut mer'i içtüzüğümüz milletvekiline ancak 
15 dakika içersinde mütalâa beyan etme hak
kını vermiştir. Bu bakımdan mer'i içtüzüğümüz 
bu ahkâmı vaz'etmiş olduğuna göre 15 dakika 
içersinde sözlerinizi bağlamak mecburiyetinde
siniz. Özür dilerim. Şayet sayın Bakan ondan 
sonra cevap verirse buna tekrar cevap vermek 
hakkına haizsiniz. 

Buyurun efendim. 

ÇKTİN ALTAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, sayın Milletvekilleri; önce getirmiş oldu
ğum sözlü sorunun cevabım vermek için çektiği 
zahmetten ötürü sayın Bakana teşekkür ede
rim. 

Yalnız, asıl konuya girmeden önce, Hükü
metin bir noktaya dikkatini bilhassa davet et
mek istiyorum: Biz, bu meseleleri buraya bir 
hukuk anlayışının suiistimalleri olarak getirmi
yoruz. Bunlar, bir iktisadi sistemin, yani Dev
let eliyle fert zengin etme ve devletçiliği bir 
muayyen azınlık yararına çalıştırma eğiliminin 
temeldeki tenkitlerine ait örneklerdir. Yoksa 
biz sistemde, temelde hatâ yoktur, arada sıra
da böyle günlük olayların akışı içinde suiisti
maller olmaktadır, yolsuzluklar olmaktadır, 
o yolsuzlukların üzerinde duruyoruz zannedil
mesin. Ve saym Hükümet üyelerini, bilhassa 
Adalet Bakanının dikkatini çekerim bu konu
lara temas ettiğimiz vakit bizim muhbir, müş
teki gibi sıfatlarla savcılığa ve Ağır Cezaya 

I celbedilmememizi istiyoruz. Günkü biz, bir 
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suiistimal peşinde değiliz. Sadece bir sistem bo
zukluğunun örneklerini ortaya koyuyoruz. Ne 
muhbiriz, ne de şahsan kişisel bir meselede 
bir şikâyetimiz var. Derdimiz bu sistemin, yani 
kapitalist sistemin bir muayyen mutlu azınlığa 
yararlı olsun için Devletçiliği alet ettiğidir. Bu
nun örnekleridir bu demir meselesi, çimento me
selesi... (gürültüler, yoldan) 

BAŞKAN — Muhterem, arkadaşlarım rica 
ederim. Sözlü soru, soruyu soran milletvekili ile 
ona muhatabolan Bakan arasında cereyan eder, 
rica ederim. Buyurun efendim, devam edin. 

ÇETİN ALT AN (Devamla) — Şimdi sayın 
Bakan arkadaşımızın verdiği rakamlar bana bir 
Fransız sözünü hatırlattı: «rakamlar bazen bir 
hokkabaz kutusuna benzer. Seyirci kutunun her 
tarafım gördüğü halde, asıl görülmek istenen, 
asıl dikkat edilmesi gereken yeri gizler.» Şimdi 
fabrika fiyatları çeşitli boylarda farklı olduğu 
için hangisi acaba diye bir tereddüt yaratılma
sına hacet yoktur, alt fiyat, üst fiyat, 10 aylık 
istihsal, stoklar değil istihsal! Sonra piyasa 
fiyatları; alt fiyat üst fiyat. Aradaki fark ne? 
Kendisinin bir aralık verebildiği yani şurada 
bir piyasa kontrolü yapılmıştır diye verdiği ra
kamda 22 kuruşluk bir kâr oluyor. Ve yekûn 
da 15 milyon küsuru geçiyor. Kime gidiyor 
Devletin yapmış olduğu bu üretimin bu kârı? 
Ve hakikaten bu adamlar bu memlekete, kar
şılığında 15 milyon kâr kazanacak kadar bir 
yararda bulunuyorlar mı ? Bana kalırsa, benim 
şahsi düşünceme kalırsa, o fabrikada çalışan 
ve 12 lira yevmiye alan işçi o demiri üretirken 
onu alıp satarak 15 milyon kazanan bir kaç 
yüz kişiden çok daha fazla bu memleketin millî 
gelirini artırmakta ve ona çalışmaktadır. 0 12 
lira alıyor, öteki onun yaptığını satarak 15 
milyon alıyor. 

Bizim tenkit etmek istediğimiz budur. Ve bu, 
bir hukukî suistimâl olarak ortaya getirilme
miştir. Bir sistemin örneği olarak ortaya getiril
miştir. Bizim anlağımız miks sistem Devlet 
özel sektörü aynı konuda ağırlığı Devlete yük
leterek kaymaklı kısmını kendine çekmesi de
ğildir. Devlet, o kendi işini sonuna kadar gö
türür, özel sektör kendi işini sonuna kadar gö
türür. 

Devlet tutup da fabrika olarak, yaptığı ürü
nü aracıya sattırırsa bu şekilde bu muayyen 
azınlığın lehine ve halk aleyhine devletçiliği 

kullanır demektir. ( Soldan gürültüler, «alâkas* 
yok» sesleri.) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim, 
alâkası var efendim. Sebebini tayin başkanlığa 
aittir, rica ederim. 

ÇETİN ALT AN (Devamla) — Şimdi bura
da bu aradaki farkları biz çimento fiyatlarında 
olsun, demir meselesinde olsun, «Efendim biz 
bunları kontrol edemeyiz işte efendim bu hesap
ların tam ortaya çıkamıyacağmı takdiri âlileri
ne arz ederiz..» o zaman biz Devleti idare ede
meyiz. Yani biz kimin ne kadar kâr yaptığını, 
ve hangi ürün üzerinden kâr yaptığını bilemi-
vorsak o zaman Devleti yönetmek gayet zorla
şır. Çünkü Devlet yönetmenini en büyük niteli
ği kimin o topluma ne vererek ne kazandığının 
bilinçli şekilde ifadesiyle mümkündür. Bu 
aıemlekette Devletin yaptığı birtakım ürünleri 
aracıların kaç tonu halka satarak kaç para ka
zandığının hesabını, Hükümet bilemiyorsa, çı-
kamıyorsa bu hesabın içinden, halk daha çok 
bir muayyen azınlık tarafından soyulacak de
mektir. Bunun bilinmesi gerekir ve bunun hal
ka ilân edilmesi gerekir. Kontrol böyle yapılır. 
Denir ki Karabük fiyatları Mart ayında 148 ilâ 
155 kuruş arasında idi. Sonra piyasada 225 - 235 
kuruşa çıktı. Firmaların listesi sıralanırken bir 
tek firma 5 bin ton alıyor. Orada sayın Bakan 
haklıdır. O 5 bin ton demirin fabrika tarafından 
10 kuruş artırılmasından sonra o fark ödene
rek alınmıştır. 

Ama dedikodu başkadır. Dedikodu o değil. 
Ondan sonra fabrika bir 10 kuruşluk zam daha 
yapmak istedi. O sırada o 10 kuruşluk zama 
dâhil olmadı, onun aldığı 5 bin ton demir ve 10 
kuruşluk ikinci zam da Başbakan tarafından 
kabul edilmedi. Ama demir fiyatları artışına ait 
bir doğrultu piyasaya çıkmış olduğu için o 5 bin 
ton stok 148 - 165 kuruş olarak alındı ve 
225 - 235 kuruş arasından fabrikanın önünde 
satıldı. Kime satıldı? Belge bulamadığı için fab
rikadan demir alamıyan vatandaşlara. 

Sonra bu stokların içindeki bâzı kalınlıkta
ki demirler fabrika tarafından çekilmedi. Yani 
aracının elindeki stoklar bitinceye kadar fab
rika o kalınlıktaki demirlerin üretimini yap
madı. 22 mitimetre yuvarlaklıktaki demir ara
cının elindeki stok bitinceye kadar yapmadı, 
yapılmadı. Bu bir ticaret değildir. Çünkü maka-
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nfcmaya dikkat edersek, ithalâtçı dışarıdan ge
tiriyor lokomatifi, Hükümete satıyor, komisyo
nunu alıyor, içerideki aracı devletin yaptığını yine 
devletten alıyor, vatandaşa satıyor, aradaki kârı 
cebine koyuyor. E, bu ticaret değildir. Bu bir 
cins halkı sömürme demektir. Hukukî mevzuat 
içinde bir suiistimal sayılmasa dâhi bir sosyal, 
bir iktisadi anlayış açısından hakikaten bu 
fakir memleketin Devlet eliyle fert zengin et
tirerek bu çıkmaza girmesi örneğidir. Bizim 
bu konuda ve bu konunun paralellerinde koy
duğumuz bütün örnekler bu temeldeki Papenek 
usulü kalkınmaya bağlıdır. Yani Devlet eliyle 
fert zengin etme usulüne bağlıdır. 

Bu demir fiyatlarının 235 kuruşa çıkışının 
sebebi olarak sayın Bakan Karabük fabrikası
nın demirlerini kendisini genişletmekte kullan
dığına sebebolarak söyledi, piyasaya gerektiği 
kadar demir veremedi dedi. Bu bir- Devlet mü
essesesidir. Kendisini ne zaman genişletmesi 
gerektiğini Hükümetin daha bir yıl öncesinden 
bilmesi gerekir ve o zaman oradaki demir dar
lığını peşin peşin görüp ithalâtı ona göre ayar
laması gerekirdi. Halbuki ithalât 6,5 ay geç 
yapıldı ve tabiî fiyatlar böyle fırladı. Fabri
ka sadece 10 kuruşluk bir zam yapmış ise ken
disindeki mamule, piyasa 75 kuruşa kadar çık
tı. Bu aradaki farkı Hükümetin bilmesi gere
kir. Rakamları arka arkaya sıraladıktan sonra, 
işte efendim çok karışık rakam vardır, ben bu 
işin içinden çıkamıyorum dendi mi, o zaman o 
işin içinden çıkılmaması demek Türkiyenin işin 
içinden çıkamadığının ifadesi olur ve bir mu
ayyen küçük azınlık bu kapitalist papanek usuli 
yüzünden paraları cebine koyar, yatırımları da 
yapmış, vergileri de kaçırır ve daha da millî 
gelirden düşe düşe 400 lira düşer, o istatistik 
bakımından zavallı Hakkâri köylüsü de buğda
yını alamaz. (Sağdan alkışlar). Milletvekili ar
kadaşlar geiir, bu şikâyeti dile getirirler. Biz 
sözlü soru müessesesini bir savcılık bir polisiye 
iş diye kullanmıyoruz burada, sistemi temelin
den tenkidetmek için kullanıyoruz. Ve bu ör
nekleri, haklı olduğumuzun delilleri olarak or
taya getiriyoruz. Yoksa ikide birde ben suiisti
mal yakaladım diye buraya çıkıp, arkasından 
savcılığa müşteki diye gitmek istemiyoruz. Sis-
temindedir bizim münakaşamız, sistemindedir 
tartışmamız. 

Onun için tekrar rica ederim Adalet Baka
nından, yargıçlarla, savcılarla meseleye girme
sin,' «efendim, suiistimali ihbar etsin».. Suiisti
mali ihbar etmiyorum ben. Bir papanek usuKi-
nün sakatlığını ortaya koyarken örnek veriyv>-
rum. 

Ondan sonra demir fiyatları ithalat baş
layınca - ithalatta da bir takım hikâyeler oldu, 
ithalât öyle bildiğimiz gibi olmadı - fiyatlar 
tutmadı. Zaten fabrikanın yapmak istediği itha
lâtın fiyatı yüksek. Sanayiciler daha ucuza elde 
ediyorlar. Nasıl oluyor bu? Demek ki Devletin 
fabrikası sanayicilerden daha pahalıya ithalât 
yapabilecek. Sanayici nasıl daha ucuza? Bunu 
Devletin bilmesi gerekir. Ya lüzumundan fazla 
memur kullanıyor ya müracaat edeceği kapıyı 
bilmiyor. Neden pahalı? Yer yüzü demir piya
sasında bir türlü fiyat yoktur. Ve dışarıdan 
kaça alındı demir, içeride kaça satıldı? Dışarı
dan ucuza alındı ama içeride fiyat fırlaması ol
duğu için bir müddet aynı paraya satıldı, yani 
çok büyük kâr edildi. Ve bu kârlar bir emek 
mahsulü kârlar değil. Hakikaten bir çaba, bir 
rekabet, bir millî gelire birşey katma enerjisi
nin karşılığı değil bu' milyonlar. Bunlar, küçük 
kurnazlıklar ve biraz da arka bulmalarla olu
yor. 

Çünkü o 5 bin ton alan firmayı biraz kur
caladığımız vakit yanlarında siyasi isimlere 
dahi rastlanabilir. Bu güzel olmuyor, bu güzel 
olmuyor. (A. P. sıralarından «açık söyle, açık 
söyle» sesleri.) 

BAŞKAN — Efendim çok rica ederim mü
dahale etmeyiniz, hatip açık söylemeye mecbur 
değil lir. 

ÇETÎN ALTAN (Devamla) — Ta öteden 
beri en büyük denilen, çöküntünün ifadesi. 
Bundan vazgeçmeliyiz, samimî olmalıyız. Sayın 
Bakan dahi yer yer konunun hacmi içinde bir 
esbabı mucibe ararken kabul etti en nihayet. 
Evet dedi, artmıştır. Öyle çok artmamıştır, 
atna artmıştır. Çimento meselesinde de, dedi, 
hakikaten bir spekülâsyon fazlalığı vardı, mu
kavelelerini feshettik. Demek ki, ben yanılma-
m-şım. Bir mesele var ki, daha Hükümet spe
külâsyon yapmaya kalkanları önlemiye çalış
mış ama tam olarak orada da fabrika fiyatı 
ile piyasa fiyatına bir türlü gelmedi Sayın Ba
kan. «Bilemeyiz onu» diyor, halbuki bütün me-
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sele orada. Fabrikanın yaptığını kaçtan satarak 
halktan alıyor bu adam ve ne iş yapıyor bunun 
karşılığında? Kendi taşımıyor çimento çuvalı
nı. Hamal, kamyon taşıyor. Kendi kürettirmi-
yor. Çırağı taşıyor, adamı taşıyor ve açıktan 
para koyuyor cebine. Ardiye kirası falan diyor, 
o da kendisinindir aslında. Bu işi bu kadar ko
layından para kazanırken Kozlu'da ölen maden 
işçisi ne alıyor? 9 lira alıyor, 11 lira alıyor. 
Asıl üretici 9 lira, 11 lira alırken, aracı 15 mil
yon, 35 milyon alıyor. Biz bunu tenkid ediyo
ruz. Biz bunu insafa uygun bulmuyoruz. Demir 
hikâyesinde de, arz ettiğim gibi, Sayın Baka
nın da yer yer, tam kesin rakamları veremiye-
ceğini bildirmekle beraber, yer yer bir artış 
olduğunu kabul ettiği gibi, yine milyonlar hal
kın cebinden çıkarılmış, Devlet eli ile, beş - on 
kişinin cebine konmuştur. Elbette ki, onlar de
mir fiyatını artırınca bu piyasada başka mad
delere de intikal etmiştir ve bütün bunları so
nunda parasını artıramıyan kişiler ödemişler
dir. Yani memurlar, işçiler, çalışanlar, almteri 
ile geçinenler. Hep onların sırtından çıkıyor 
bu milyonlar. Onu söylemek istiyorum ben ve 
ispat ediyorum işte. Onun sırtından çıkıyor. 

BAŞKAN — Sayın Altan bir dakikanız var, 
tamamlayınız. 

ÇETİN ALTAN (Devamla) — Bundan son
ra benim ricam «Miks» sistemi, Devletle, 1949, 
1951 Devlet sermayeye verecek, özel sektör de 
ortak olarak kullanacak değil. O devletin kuv
vetinin suiistimaline yol açıyor. Devlet kendi 
işini kendisi yapsın. Demir - çelik mi üretiyor, 
kendi satsın. Özel sektör de kendi fabrikasını 
kendi yapar, kendi satar. Yani iki ayrı çizgi 
olaraktan mütalâa etmeliyiz bir miks sistemi. 
Bunu sarmaş dolaş, Devlet - özel sektör birbiri
ne dolanmış şekilde mütalâa ettiğiniz vakit, 
Devlet eli ile ferdi zengin etmek oluyor ve halk 
bu şekilde sömürülüyor. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım sayın millet
vekilleri. (Sağdan alkışlar.) . 

BAŞKAN — Buyurunuz, Sayın Sanayi Ba
kanı. 

SANAYİ BAKANI MEHMET TURGUT 
(Bursa) — Çok sevgili arkadaşlarım, itiraf 
etleyim ki, Sayın Çetin Altan bu kürsüye çok 
mühim şeyler getirecek, çok detaylı konuşma
lar yapacak ve altından çıkamıyacağımız ra
kamlar verecek diye bir haftadan beri çalış

makta idim. Esefle söylemek mecburiyetinde
yim ki, Muhterem Çetin Altan... (A. P. sırala
rından «muhterem değil» sesleri.) 

BAŞKAN — Rica ederim, istirham ederim 
efendim müdahale etmeyin. 

SANAYİ BAKANI MEHMET TURGUT 
(Devamla) — Muhterem Çetin Altan henüz bu 
Parlâmento kürsüsüne getirilecek meselelerle 
fıkra yazma arasındaki farkı tâyin ve tesbit 
edememiştir. (A. P. sıralarından «bravo» ses
leri, alkışlar.) Efendim, Sanayi Bakanı olan 
bendeniz hesapçı bir insanım. Yapılacak hesa
bı da yaparım. 

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları 58 bin 
ton demir istihsal etmiş ve dağıtmış, satmış. 
Bunun yirmi bin ton civarında olanını tücca
ra satmış, geriye kalanı da Devlet teşebbüsle
rine satmış. 60 liste halindedir. İki listeyi say
dım : Birisi 80 kişi, birisi 76 kişi. Bunlardan 
belki, tekerrür edenler de vardır. Tahmin edi
yorum. 1 500 - 2 000 arasında müşteriye mal 
satılmış. Devlet bunların arkasından gidecek, 
yüz ton demir alan vatandaş üç ton buna sat
mış, kaça sattığını tesbit edecek, beş ton öte
kine sattı, kaça sattın diye tesbit edecek, beş 
yüz kilo başkasına sattı, kaça sattığını tesbit 
edecek, ondan sonra gelecek diyecek ki, yirmi 
bin ton demiri Karabük Demir ve Çelik Fab
rikaları şu fiyata sattı. Tüccar vatandaşa bu 
fiyata sattı, arada şu kadar fark var, vatanda
şın cebinden bu kadar para çıktı. Böyle bir he
sap, hesapçılar tarafından yapılamaz ve böyle 
bir hesabın yapılacağını hesapçılar iddia ede
mezler. 

Bir 15 milyon lira söyledi. Nereden çıktı bu 
15 milyon lira ben anlıyamadım. Bazan 30 da, 
35 de deniyor ama, bunu söyliyenler ya milyo
nu bilmiyorlar, ya para hakkında değer ölçü
leri yok. (A. P. sıralarından alkışlar, gülüş
meler.) Halbuki benim bildiğim Çetin Altan ar
kadaşımız ayda epeyce para alır ,ve para hak
kında da biraz malûmatı vardır. (A. P. sırala
rından alkışlar.) Ben bu 15 milyonun ne şe
kilde hesabedildiğini anlıyamadım. Eğer arka
daşım bunun hesabını bana verirse kendisine 
müteşekkir olacağım. Şimdi, bir de on kuruş 
zam. bir defa daha on kuruş zam yapılmak is
tenmiş demire. Böyle bir şey yoktur. Bir daha 
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demire on kuruş zam yapılmak istenmemiştir. 
Devlet Demiryollarının nakliye ücretine yap
tığı zammın demire intikal edip etmiyeceği mü
nakaşası olmuştur. Yoksa demire ikinci defa 
/ara yapılmak istenmemiştir. 

Ben sözlerimin başında bir .şey söyledim; 
arkadaşım ya onu dinlememişler, yahut da din
lememiş görünüyorlar. 

Sözlerimin başında yaptığım açıklamaya gö
re dedim ki, kış aylarında Devlet müesseseleri 
teşekküllerden mal alamamaktadır. Çünkü, 
Mart ayı bütçe ayıdır. Devlet ancak Marttan 
itibaren sarfiyat yapmaya başlar, ihaleler Mart
ta çıkar, para Martta verilir. Peki, bu paralar 
Devlet tarafından alınmazsa, bu tüccara da sa-
tılmazsa bu müesseseler bu istihsallerini nere
ye koyacaklar ve bu istihsallerini paraya çevir
mezlerse bunların işletme sermayesini nasıl te
min edecekler? Eğer arkadaşım bunun formü
lünü de bulursa biz bunu tatbik etmiye hazırız. 

Gelelim Hakkâri meselesine; ben arkadaşı
mın Hakkâri'ye gidip gitmediğini bilmiyorum 
ama benim ömrümün yarısı Hakkâri ve civa
rında geçmiştir. 

Gelelim Zonguldak işçileri meselesine; ben 
arkadaşımın işçilerin arasında bulunup bulun
madığını bilmiyorum ama benim bu ellerim 
ekin biçmiştir, benim bu ellerim ekin yolmuş-
tur, benim bu ellerim çift sürmüştür, benim bu 
ellerim kazma sallamıştır, benim bu ellerim bel 
bellemiştir. Bunu da böyle bilsin arkadaşım. 
(A. P. sıralarından alkışlar.) 

Şimdi efendim, çimentoda darlık varmış, 
Hükümet bunun daha evvelden tedbirini alma
lı imiş.. 

Muhterem arkadaşlar, ben hiçbir iktidarı, 
hiçbir Hükümet mensubunu itham etmek iste
mem. Eğer bâzı darlıklar varsa bundan her
halde sadece sekiz aylık iktidar mesul değil
dir. Arkadaşımız bizim partimizle «plân ve pi
lâv» diye alay ederken biz neler yazmışız, şim
di okuyayım da öğrensin. Sene 1963 : 

«Gerek bu tablo ve rakamlar, gerekse 1962 
ve 1963 yılının fiilî neticeleri plânın çimento 
sanayii mevzuundaki yanlış tutumunu göster
meye kâfidir. Önümüzdeki yıllarda müşkül du
rumda kalmamak ve yatırımların vaktinde ya
pılabilmesi için büyük nisbette tesiri olacak çi
mento ithalâtı ile karşılaşmamak maksadiyle 
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şimdiden tedbire ihtiyaç vardır.» 1963 te yaz
mışım arkadaşım. Siz o zaman bizim plân hak
kındaki görüşümüzle alay ediyordunuz. İşte 
geldi 1964, işte geldi 1965, çimento sıkıntısı çeki
yoruz, daha da çekeceğiz. (A. P. sıralarından al
kışlar.) 

Tedbirlerini de göstermişiz, - vaktinizi al
mak istemiyorum - kurulacak fabrikaların sa-
yısmı da söylemişiz. Kurulacak fabrikaların ye
rini de tesbit etmişiz. Fakat vaktinizi almak is
temiyorum. 

Gelelim bu 5 bin ton hikâyesine. 

Arkadaşlar, burada bir suiistimal yoktur. 
İki defa müfettişlere tahkik ettirilmiştir. Mü
fettiş raporunu arzu ederseniz okuyacağım. 
Demire yapılan ikinci zamdan önce Osman Dü
şünsel firması ile 5 bin ton yuvarlak demir bağ
lantısı yapılarak malın görülmemiş bir süratle 
işletmeden çıkarılmasiylc ilgili iddia. Bu iddia 
demir tüccarlarından Mustafa Saka tarafından 
ileri sürülmüştür. Mustafa Saka 25 . 5 . 1965 
tarihli ifadesinde bu konuda, demire yapılan 
ikinci zamdan takriben on gün önce Osman 
Düşünsel firması ile beş bin tonluk yuvarlak 
demir bağlantısı yapılarak bu firma taraf ni
dan kamyonlarla ve vagonlarla görülmemiş bir 
süratle demirlerin işletmeden çekildiğini, bu 
nakliyenin iki misli navlun, tahmil, tahliye mas
rafı ödenmek suretiyle yapılması buradaki ga
yenin ne olduğunu açıkça ortaya koyduğunu, 
bu şahsın yüksek kâr düşünmese bu gibi yol
lara tenezzül etmiyeeeğini beyan etmişse de ya
pılan incelemede Osman Düşünsel firmasiyle 
beş bin tonluk herhangi bir bağlantı veya bu 
firmaya demir teslimatı yapılmadığı, buna mu
kabil Sıtkı Akın'm yirmi bin tonluk yuvarlak 
demir siparişinde bulunduğu, adı geçen firma
ya beş bin ton demir- teslim edildiği ve teslim 
şekli de iddiada belirtildiği gibi- vagonlarla ol
ması hasebiyle bahis konusu şikâyetin esas iti
bariyle Sıtkı Akm'a verilen demirlerle ilgili 
olduğu, muhbir Mustafa Saka'nın isimde hata
ya düştüğü veya yanlış bildiği kanaatine va
rılarak Sıtkı A km'm almış olduğu bu demirler
le ilgili muameleler .tetkik ve tahkik edilmiştir. 

Nitekim uzun izahattan sonra netice olarak 
şunu söylüyor : 
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«Mezkûr firmaca işletmeye yapılan teklif 
ve bağlantı tarihlerinde kâfi miktarda stok de
mir bulunduğu ve her müracaat edene istedi
ği kadar yuvarlak demir verildiği nazara alına
cak olursa Sıtkı Akınin firması ile yapılan 
beş bin tonluk yuvarlak demir bağlantısında 
her hangi bir usulsüzlük olmadığı ve işletme
nin sırf mezkûr firmanın yüksek kâr elde et
mesini temin gayesiyle demirleri süratle teslim 
ve vagonla sevk ettiği düşüncesinin tamamen 
yersiz olduğu, bilâkis bu satış dolayısiyle stok
ların paraya tahvilini sağlamaları süratle sevk 
sebebiyle de işletme sahasının fuzulen işgalini 
önlemeleri bakımından işletme ilgililerinin ba
siretli tacir gibi hareket ettikleri kanaatine va
rılmıştır.» 

Bu müfettiş raporudur arkadaşlar. 
Şimdi ben arkadaşımdan rica ediyorum, 

eğer hakikaten bildiği bir şey varsa, eğer. 
hakikaten bizim hesaplıyamadığımız, fakat 
kendilerinin benim bilmediğim hesap yollarr 
ile hesapladığı bir husus varsa buraya getir
sin, onun cevabını da vermeye hazırım. Bu
radan 1 500 küsur listeyi de arzu ederse 
Yüce Meclise birer birer huzurunuzda oku
rum. Bunların birer birer Devlet tarafın
dan takibedilip kaça sattıklarını, kaça aldık
larını tâyin ve tesbit etmenin de mümkün ol
madığını takdir edersiniz. 

Bu kürsüde liberalizm, Devletçilik, kar
ma ekonomi münakaşasını da yapmanın ne ye
ridir, ne zamanıdır. Bunlar yapılmıştır, Beş' 
Yıllık Plânımız vardır. Devletimiz, demokra
si içerisinde karma ekonomi ile kalkınmayı 
kabul etmiştir. Bunun dışında da hiçbir şeyi 
kabul etmiyoruz. Bu kürsüyü de çeşitli dok
trinlerin münakaşalarının yeri olarak addet
miyoruz. 

Hepinizi hürmetle selâmlarını. (A. P. sıra
larından alkışlar.) 

BAŞKAN — Buyurunuz, Sayın Altan. 

ÇETÎN ALTAN (istanbul) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri, bir meselede haki
katen Türk Parlâmentosunun bu dönemindeki 
bir yenilik olduğu için mutabakata varma
mız gerekir. Biz soyalistiz. Elbetteki, Ana
yasamız bize kapitalist düşünce ile aynı öz

gürlük içinde düşünme özgürlüğünü sağla
mıştır. Biz tutup da sistemin temellerine 
inmeden suiistimal vardır, piyasada şu ka
dar fiyatla satıldı, bu suçludur, suçlu yoktur, 
müfettiş gönderdik.. T. î. P. sözlü soru müesse
sesi kullanmıyaeak. Demin arz ettiğim gibi 
her getirdiğimiz konu, hukukî bir anlamı ta
şıdığı için buraya getirilmiş değildir ve ben 
bunun için buraya gelmiş değilim. Sosyal 
ve iktisadi açılardan Türkiye halkının yara
rına olmadığını söylemek için geldim buraya. 
Sayın Bakan, hemen şurada yapmaya çalıştı
ğım 15 milyon 400 bin liralık hesabın ne-
ıeden çıktığını soruyorlar. Kendileri lütfettiler. 
Fabrika, demirinin bir kısmını 1 630 Tl. sına 
satmış, piyasada ancak onun kontrolü yapı
labilmiş, 1 850 liraymış. 22 kuruş yapar bu 
aradaki fark, kâr olarak. Fabrika burada 
70 milyon liralık yuvarlak demir üretimi 
yapmış. Şöyle bir rakam elde edelim hiç de
ğilse. Bu sahada bildiği bir şey varsa demek
tense, hem piyasa fiyatı ile fabrika fiyatı ara
sındaki kârları biz tesbit edemeyiz, kims^ de 
tesbit edemez diyorlar. Sonra da bildiği bir 
şey varsa getirsin görüşelim diyorlar. Benim 
bildiğim bir şey o fabrika fiyatı ile piyasa 
fiyatının bir türlü ortaya çıkmayışmdan 
halkm soyulmakta olduğudur. Ben bunu 
•ortaya koymak için geliyorum. Yoksa ben 
ne dedektifim, ne savcıyım, ne maliye müfet
tişiyim. Ben bir sosyalist milletvekiliyim. Ve 
sözlü soru müesseesini tutup da, efendim şu
radaki şu köprü, yahut buradaki bu fiyat
tan şu- adamın yanmış hakkı diye anlamıyo
rum. Ben. Bu yeni bir anlayıştır. Ben sosya-

. lit açı bakımından mikst anlayışın yani 
karma ekonominin yanlış anlaşıldığı iddiasın
dayım. Yani Devlet ile özel sektör iç içe ol-
mıyacak. Devlet kendi işini yaptığı vakit ma
ğazasını açıp satacak, özel sektör de kendi 
işini yaptığı vakit mağazasını açıp satacak. 
Ben böyle anlıyorum mikst sistemi. Devlet 
eliyle fert zengin ettirme hikâyelerini, mikst 
sistemde özel sektörün yapamadığını, halkın 
ödediği vergilerle Devlete yaptır ıra onun 
ürettiği maddeleri ucuza kapatıp, pahalıya 
satarız hikâyesi bu memleketin iktisadiyatı
nın lehinde olmıyacaktır. 

Ben Sayın Bakanın şahsına her hangi bir 
şey söylemiş değilim. insanların ellerinin 
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nasırlı olması veya olmaması bakanlıkların
da pek önemli değildir. Bakanlıklarında in
sanların kafaları önemlidir. îsanların kafa-, 
l an önemli olduğu zaman da Bakan iken, 
Kars'ta, Ardahan'da, Hakkâri'de, Muş'ta, 
Edirne'de vazife vermiş olmak yetmez. Yok
sul ülkelerin çağımızda nasıl soyulmakta ol
duğunu, yabancı ve iç sömürücülerle elele, 
bunu bilmek gerekir. Ben o büyük ve temel 
meselemizie dönecek örnekleri sunuyorum. 

Yoksa fabrika fiyatında suiistimal var, beş 
bin ton alınmış, müfettişler gitmiş.. İki müfet
tiş hiçbir şekilde bir muayyen servete sahip ki
şileri Türkiye'de takibedemez. Çünkü Türkiye'
de siyasi teşekküller az çok paralı insanların 
nüfuzu altındadır. Onlar Hükümete «müfettişi 
gönderme» derler, müfettiş korkar. Örnekleri 
vardır. Bu mesele de böyle olmuştur diye söy
lemiyorum .bunu. Böyle işler bizde mekanizma, 
onu arz etmek istiyorum, bunda ithamım A. P. 
ye falan da değildir katiyen. Bu bir tutuma 
karşıdır. Bu tutumun tenkidini yaptıkça ve an
laştıkça bu ülkeye yararlı oluruz. Yoksa karşı
lıklı kızmak, yahut ben senden iyi konuştum, 
ben şu meseleyi bilirim şeklinde mesele halle
dilmez. Müşterek bir yol bulacağız ve bunun 
kontrolü, kapitalist sistemin kontrolü ancak 
sosyalist tenkidde olur. Yani benim yapmaya 
çalıştığım şekilde olur. Yoksa öyle hiç «izm» 
1 erden bahsetmiyclim, o tarafına, temeline git-
miyelim meselenin... Fabrika fiyatları üstünde 
hayır efendim 22 kuruş değildi kâr, 75 ti, 75 
değildi 35 ti, 35 değildi 42 idi... Mesele bun
lar değil, temelmdedir iş. O kâr, ne yapma 
karşılığında o adamların cebine gidiyor? Baş
ka müesseseleri de fırsat çıktığı zaman buraya 
huzurunuza getireceğiz. Bu memlekette beşyüz 
bin kişinin tutup da millî gelirden 25 milyar 
lirayı almaları işte böyle oluyor. Ondan sonra bun
ların mühim bir kısmı yatırımlara da gitmiyor. 
Vergiye de gitmiyor. Ya İsviçre Bankasına kaçı
yor, ya lüks mesken oluyor. Bundan sıkıntı çekiyo
ruz biz. Bunları müşterek konuşmamızda fayda var. 
Ama biz bunları konuşmak için milletvekilliğini 
sevmiyoruz hattâ.. Yani diyelim ki, ben de ya
pabilirim.. Yani ben de gider fabrikadan mil
letvekili iken çimento alırım, orada ahbaplarla 
satarım. Bu güzel değil, yani bunu söylemek is
tiyorum. Üstüne gitmeliyiz hep beraber, değmez. 

Sonra olabilir serbesttir kanunlar, ben burada 
kanunların dışına çıkılmıştır falan da demiyo
rum. Ama kanunları kim yapmıştır ? Kanunu ka
pitalist eğilimli çoğunluklu parlâmentolar yap
mıştır arkadaşlarım. Yargıçlar ve savcılar da bu 
tarafını görmüyorlar meselenin. Parlâmento ka
nun yaptı diyor. Kapitalist eğilimli çoğunlukla
rın parlâmentoları yaptı o kanunları. Onun için 
kendilerine göre yaptılar. Şimdi sosyalistler ten-
kid ediyorlar ve hakiki demokrasi, Hükümet 
programında Batı uygarlığı denen demokrasi iş
te budur. Sosyalist kalkar, meseleyi temelinden 
tenkid eder. Ben Sayın Bakan gibi hiçbir mes
leği küçümsemem, fıkracılığı da küçümsemem, 
gazeteciliği de küçümsemem. Ben arkadaşları
mızın arasında bir bayram tebriğini yazmak 
için kafasını çok çatlatan kişileri de zaman za
man görüyorum. Onun için hor görmemeli, hor 
görmemeli... Ve iyi bilmek gerekiyor bu yok
sul ülke problemini. 

Bu, Demir - Çelik meselesinin Karabük kıs
mı bu. Ben onu bir örnek diye söyledim Sayın 
Başbakanın Hükümet Programının tetkikini 
yaparken. Sayın Başbakan zannetti ki, ben te
mele inmiyorum, hani böyle ortadan bir raka
mı atıyorum, suiistimal var falan diye. Hayır 
efendim; katiyen değil. Yani bu papanek usu
lü ile biz fertleri Devlet fabrikası ile piyasa 
arasında zengin edeceksek diyorum, olmaz bu. 
Bu bizim görüşümüzdür. Yoksa ben kalkaca
ğım da bir maliye müfettişi gibi rakam rakam 
bilmem ne, oldu, tamam... Peki bu işler bu ka-
diır iyi giderdi de niye Türkiye daima geri 
r-".emleketler arasında sayılır? Bakanlar, sene
lerden beri bu kürsüden işlerin hep iyi gitti
ğini söylerler, sözlü soruları soranlara karşı. 
Ben daha evvel oralarda arkadaşlarımın ara
sında otururken dinlerdim. Hep bu şekilde 
olur. Yani hiç hata yoktur, hep milletvekili 
yanlış sormuştur, meselenin derinliğine ineme
miştir, Bakan çok iyi biliyordur, bu 20 senedir, 
30 senedir böyle. Peki niçin bu memleket kötü? 
Bu kadar iyi gitti de işler, bu kadar Bakan bu 
kadar sözlü soruya hep olumlu cevap verdi, 
doğrusunu söyledi, hep iyiye gittiğini söyledi, 
niye bugün 1 milyon çocuk gidemiyor mektebe? 
Niye 56 kişiye bir oda düşüyor? İşte bu demir -
çelik meselesini, piyasa fiyatı ile fabrika fiya
tını kontrol edemeyişimizden, biraz da etmek 
istemeyişimizden oluyor. Aynı hikâye taşıt me-
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selelerinde de vâkıdır. Devlet kendi gemileriy
le taşıtacağına armatör gemileriyle taşıtır, hem 
onun ziyanını öder, hem armatörün kârını öder. 
Ondan sonra Devlet batıyor derler. 

Devleti idare edenler kapitalist eğilimli ise 
o devletçilik kapitalistlere çalışır. Bunu anlat
mak lâzım insanlarımıza, Devletçilik kötüdür 
diye demagoji yapılıyor, Devletçilik kötü de
ğildir. Devlet idare ederken devletçiliği halk 
yaranma değil, küçük bir azınlık lehine kulla
nanların tutumu kötüdür. Bunu görmek gere
kir ve asıl Türkiye 1965 yılının sonunda tam 
bu meselelerin temelinde konuşmak gerekir. 

BAŞKAN — Alâkası yok. 
ÇETİN ALT AN — Nasıl yok? 
BAŞKAN — Devlet fabrikaları konusunda-

d'r sorunuz. 

ÇETİN ALTAN (Devamla) — Devletin yap
tıklarını Devlet, özel teşebbüsün yaptıklarını 
özel teşebbüs satmalıdır. Devletin iki tane in
şaat firması vardır, hâlâ özel sektöre yaptırır 
kendi inşaatını. Niçin? Kapatsın o firmaları. 
Hem onun ziyanını ödüyor, hem öbürünün kâ
rını ödüyor. E, böyle batar bu, böyle batar. 
Y a <?c 100 liberal sistemi kabul ederiz kaldırı
rız kotaları, dışarıdan gelir mal, içerideki fab
rikacı yaşıyabilir mi, yaşıyamaz mı bilmem. 
Çünkü biz millî burjuvazinin de kalkınmasını 
istiyoruz aynı zamanda. Böyle sadece satıhta 
çatmak için söylenen kötü, imalı, imaların çok 
üstünde insanlarız biz aslında ve ne kadar iyi 
niyetli olduğumuzu zaman ispat edecektir bu 
Türk halkına, insanlarına... (T. 1. P. sıraların
dan alkışlar.) Biz, millî burjuvaziden de yana
yız. Biz kapkaççılığın, bu tip zengin olmanın 
da karşısındayız. Yani bir emek vermeden bi
risi 15 milyon alacak, işçi fırının karşısında 
3 000 derecede terleyip 10 lira alacak, 15 mil
yon değil 7,5 milyon alacak, Bakan kaç para 
kâr tanıyorsa o kadar alacak. O dahi fazladır 
ve Devletin eliyle zengin edilmektedir. Kendisi 
de yapar, fabrikaları açar, rekabet başlar, bir 
fabrika ucuza satar, diğeri pahalı satar, böyle 
olur liberal sistemin anlayışı. Yoksa Devletin 
maktu fiyatını al, 10 kuruşluk zamdan sonra 
75 kuruşa sat. Ticaret serbestisi var diyerek 
demire zam yap, halka fabrikanın sırtından 
milyonlarca lira cereme ödet. Bu ticaret filân 
değil, biz buna kapkaççılık diyoruz. Kapitalizm 

le değil bu. Çünkü o paranın kaç para kâr ol
duğunu bilmediğimiz gibi, ne kadarı Türkiye'
nin millî geliri içinde yatırıma gitti, ne kada
rı tekrar vergi olarak Devlete döndü onu da 
bilmiyoruz. O hesaplar da yoktur. Sayın Ba
kana sorsam şimdi, «evet yoktur» diyecek. Yok
tur, ama olmaz böyle Devlet yönetmek. Böyle 
Devlet yönetmek olmaz. Hesapları, kimin ne 
kâr ettiğini, kimin ne iş yaptığını, karşısında 
kaç para kazandığını, kimden kazandığını bü
tün halk, 31,5 milyon öğrenecektir! Çünkü va
tandaşları kendi ferdî davranışlarından kurta
rıp 31 milyonu da teker teker, birer birer, Dev
let adamı gibi vatandaşlık sorumluluğuna eriş
tireceğiz. Hepsini bu konularda o biraz da ima
lı olarak alay eden fıkralar veya bu konuşma
larla sonuna kadar takibederek yapacağız, öy
le entipüften değil, rakamlar bilmem ne falan... 
Benim buradan söylemeye çalıştığım mesele bu 
çağımızın meselesidir. Yirminci yüzyıl dünya
sının meselesidir. Sayın Bakan arada sırada na
sırlı ellerine baktığı kadar biraz da kitaba bak
saydı bunların çok daha fazla, derin, hesaplı, 
şematize edilmiş meseleler olduğunu bilebilir
lerdi. Çünkü sayın milletvekilleri ben size bir 
şey arz edeceğim şimdi; şimdiye kadar Türki
ye'nin neden geri kalmış olduğu bilinmiyordu 
hakikaten. Yani çalışmıyoruz, ahlâk kötü filân 
zannediliyordu. Şimdi çıktı ortaya, Türkiye ar
tık biliniyor... 

BAŞKAN — Sayın Altan lütfen demir - çe
lik mevzuuna giriniz, daha âfâki hükümlere gir
meyin. (Gürültüler) Siz oturunuz yerinize. Sü
kûnet gösteriniz. 

Sayın Çetin Altan lütfen demir - çelik üze
rinde müzakereye devam ediniz. 

ÇETİN ALTAN (Devamla) — Sayın Başka
nım bir teamülü getirmeye çalışıyorum. Demir -
çelik meselesinin temelini anlatıyorum. Çünkü 
öteki türlü halk anlamıyor meseleyi. Demir - çe
lik, hesap, rakam neden bu böyle oluyor, anla
şılmıyor ve ne zaman ben bu konuya yaklaşsam 
arkadaşlarım hırçınlık gösteriyorlar. Çünkü 
esas temel mesele buradadır. Asıl temel mesele 
bilmem fiyatların 20 kuruş fırlamış olması veya 
fırlamamış olması değildir. Bu neden kontrol 
edilemiyor, hesap neden bilinemiyor, kaç kişi 
zengin oluyor bu arada? Bunların temelden or
taya çıkması bâzı arkadaşlarımı hırçınlığa sevk 
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ediyor. Çünkü asıl öz burada, bunun konuşul
ması lâzım. 

BAŞKAN — Arkadaşlarım bu yüzden değil, 
sadet dışına çıktığınız için hırçmlaşıyorlar, sa
det dışına çıkmaymız. 
. ÇETİN ALT AN (Devamla) — Demir - çelik, 
bunun örneğidir, tipik örneğidir. Fabrikanın 
yapmış olduğu istihsal fabrikanın koymuş oldu
ğu fiyatın çok üstünde bir fiyatla satılmıştır. 
235 kuruşa kadar çıkmıştır. Bunun için böyle 
çok çeşitli aktüel hesapları bilmeye lüzum yok
tur. Fabrika fiyatı ortalama 160 kuruştur, pi
yasa fiyatı 235 kuruştur. Bunun için çok karı
şık hesaplarla gelmeye lüzum yok. işte meselâ 
Karabük Demir - Çelik Fabrikasından bir mek
tup. Bakın Sayın Bakan benim sözlü sorum üze
rine ne yapmış ? Ne diyor bu mektupta : 

«Bugün size bu mektubu yazmak mecburiye
tinde kaldım. Sebebine gelince; bugün Demir -
Çelikte hummalı bir çalışma var. Niçin olduğu
nu sordum. Sizin Millet Meclisine demir - çelik 
hakkında vermiş olduğunuz önergeye cevap ha
zırlamakla bütün memurlar vazifelendirilmiştir. 
Sizi iddianızda haksız çıkartmak için çalışmak
tadırlar. Ben de size yardımcı olabilmek için ace
le bu mektubu yazıyorum» diyor. Namuslu bir 
vatandaştır bunu yazan. (A. P. sıralarından gü
rültüler) Namuslu bir vatandaştır, evet. Bak
mışlar ki, orada bütün memurlar bize cevap ha
zırlamak için bir şeyler hazırlıyorlar. (Soldan 
müdahaleler)... 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, Sayın Rona 
rica ederim müdahale etmeyiniz, oturunuz. 

ÇETİN ALT AN (Devamla) — İnsanlara na
muslu demek düzeltilecek bir şey değildir. Na
muslu dediğim insanların namuslu olduğunu 
tekrarlamakla güzel bir sıfatla burada bana 
yardım eden bir vatandaşı övmüş oldum. Niçin 
buna kızıyoruz yani? Mesele, iş samimiyette, 
mesele bana zıt cevap vermekte değil. 

BAŞKAN — Sayın Altan, bir dakikanız var, 
cümlenizi tamamlayınız. 

ÇETİN ALTAN (Devamla) — Haklı mı bu 
Çetin Altan 1 Yani aslında haklıyım bu mesele
lerde. İçinizden eminim ki, birçok arkadaşım 
hem de yerden göğe kadar haklıdır diyor. Bunu 
beraberce iyi niyetle konuşmalıyız. Yoksa kur
taranlayız. 

Bunu her zaman tekrarlıyacağız. Niyetleri
mizden şüphe etmiyelim. Yalnız haketmediği-
miz paraların peşinde koşmaktan; da kendimizi 
her zaman dikkatle alıkoyalım ve böyle eğilim
lere fazla alkış tutmıyalım. 

BAŞKAN — Tamamdır. 
ÇETİN ALTAN (Devamla) — Hepinizi say

gı ile, sevgi ile, hürmetle beni dinlerken göster
diğiniz tahammüle bilhassa teşekkür ederim sa
yın milletvekilleri.... 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Söz istiyo
rum, usul hakkında... (Gürültüler) 

SANAYİ BAKANI MEHMET TURGUT 
(Bursa) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Bakan. 
SANAYİ BAKANI MEHMET TURGUT 

(Bursa) — Sevgili arkadaşlarım, bilhassa Ada
let Partili arkadaşlarıma hitabediyorum. Meh
met Turgut, Çetin Altan'ın karşısında yenilecek 
değildir. Acele etmeyin. 

Çok sevgili arkadaşlarım, evvelâ meseleyi 
açıklıyalım: 

Halk. uyanacakmış, gelecekmiş, bunlar hikâ
ye. Halk 1923 te uyanmıştır. Türk halkı uyanık
tır. (A. P. sıralarından alkışlar) Türk halkı 
uyanıktır. Karşısına gelenin kaşından, gözün
den, sözünden, hareketinden ne olduğunu anlar, 
ona göre reyini verir. (A. P. sıralarından alkış
lar) 

ikincisi, bir vatandaşımız mektup yazmış. 
Demir - Çelikte herkes faaliyet halindeymig, Sa
yın Çetin Altan sözlü soru vermiş de, onun için
miş. Bundan Çetin arkadaşımın memnun olma
sı lâzım. Kendisine değer vermişiz. Bundan 
memnun olmak lâzım. Çünkü kendisine değer 
vermiş de bütün fabrikayı fâaliyete geçirmişiz, 
acaba karşımıza ne çıkacak, diye. Bunların çı
kacağım bilseydim, oturur kendim cevabını ha
zırlardım. 

Sonra kendileri sosyalistmiş. E, demir - çe
likle, çimentonun fiyatiyle kendilerinin sosyalist 
oluşunun bu kürsüde ne münasebeti var? Ben 
bunu anlıyamadım. Kendileri sosyalist ise biz de 
karma ekonomiciyiz. Yani burada sosyalistliğin 
ve karma ekonominin münakaşasına mı girece
ğiz? Ben bunun bu kürsüde şu anda yeri olma
dığı kanaatindeyim. Sosyalist ise sosyalist. Va
tandaşın karşısına çıkar ben sosyalistim der, 
kendisine vatandaş teveccüh ederse biz buna 
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hürmet ederiz. Hükümetleri gelir, biz de muha
lefette kalırız. Biz karma ekonomiciyiz deriz, 
vatandaş buna teveccüh ederse kendisi de buna 
hürmet eder. Burada hâlâ sosyalistim, değilim 
münakaşasının yeri olmadığı kanaatindeyim. 

Arkadaşımız hesap yapmış ama benim söy
lediğimi de yanlış anlamış. Ben diyorum ki, İs
tanbul haddecileri ince demir yapar, Karabük 
kalın demir yapar, bunların fiyatlarını mukaye
se etmek mümkün değil. Efendim demir 230 ku
ruşa satılmış? Satılmış ama ne kadarı satılmış? 
Fabrikadan çıkan her demir, 230 kuruşa satıl
mış, yok böyle bir şey arkadaşlarım. Ben böyle 
bir şey demedim. Sözlerim değiştirilmesin, hele 
yalan hiç söylenmesin. 

Efendim yoksul ülkelerimizin durumunu ar
kadaşlarım, arkadaşımdan çok daha iyi bilirim. 
Arzu ederse kendisiyle istediği en yoksul köyde 
bir ay da kalabilirim. Sonra; millî gelirin 25 
milyarı, 500 bin insanın elinde imiş. Arkadaşlar, 
bu rakam yalandır,- yanlıştır, plânlamada sor
dum. Maliye Bütçesinde sordum, üç sene sor
dum. İşte, o zaman iktidarda bulunan arkadaş
larımız, Devletin hiçbir müessesesinde böyle bir 
istatistik yoktur. Bu yalandır, uydurulmuştur. 

Parlâmentoda partiler kapitalistmiş, kapita
list partilerin yaptığı kanunlara kendileri sos
yalist olarak karşı koyarlarmış. Arkadaşlar, bu 
sözlü soru ile bunun ne münasebeti vardır. Se
çimde değiliz. Mevcut bir kanunun müzakere
sinde de değiliz. Eğer bu Parlâmentoya bir ka
nun gelirse, bu kanun kendi partilerinin tüzü
ğüne aykırı bir kanun ise, o zaman gelir burada 
aleyhinde konuşurlar. Bu sözlü soru ile bunun 
hiçbir münasebeti yoktur. 

İster kapitalistler yapsın, ister sosyalistler 
yapsın bu parlâmento Türk Milletinin Parlâ-
mentosudur. Bu Parlâmentonun yaptığı kanun
lara herkes hürmet etmekle, riayet etmekle ve 
onu benimsemekle mükelleftir. Yapılıncaya ka
dar bütün müracaatını, bütün itirazını, bütün 
mücadelesini yapar, ama yapıldıktan sonra he
pimiz ona hürmet etmek mecburiyetindeyiz. 

Devlet memurları ve Devlet mekanizması ve 
müfettişlik camiası hakkında söylediklerini şid
detle ve nefretle reddederim. Türk memuru, 
Türk müfettişi, Türk Devlet mekanizması na

muslu insanlardır. Onların müdafaasını yapmak 
da burada benim vazifemdir ve bu gibi iddia
ların da bu kürsüde yapılması son derece yanlış
tır arkadaşlarım. 

Söylüyor, konuşuyor, tekrar söylüyor.. Biz 
bâzı insanları zengin ediyormuşuz. Kimi zengin 
etmişiz, kim zengin etmiş, söyleşinde, onun ce
zasını verelim vekil olarak; bunun hakkında 
tahkikat açalım vekil olarak. Kimi zengin etmi
şiz? İsim söyleyin, rakam söyleyin tahkikatını 
yapalım, cezasını verelim, getirelim huzurlarını
za. Ama böyle yuvarlak kelimelerle birtakım 
uydurmalarla bu kürsüde konuşulmamasını rica 
ederim. 

Sözlerimi bitirirken Sayın Falih Rıfkı Ata
yın bir kitabından bir parçayı okumak isterim: 

Sayın Falih Rıfkı Atay diyor ki, arkadaşı
mız sosyalist mosyalist dedi de onun için oku
yorum: «Öyle sanıyorum ki, batının bütün ya
lancıları yüz yıldan beri, bizim solun bir yıllık 
yalanının yarısını uydurmamışlardır. Toplumun 
adı geriye ve % 60 ümmiye çıkmış, ya böyle or
tamda ideolog görevi anlatarak arapça'ikna et
mek mânasına kandırmak değil, aldatarak arap-
ça iğfal etmek mânasına kandırmaktır. Pro
fesörü yalancı, doçenti yalancı, gazetecisi ve 
dergisi toptan ve parakende yalancı. Solların 
Moskova'da, Pekin'deki tanrıları yalan, iftirayı 
sövme ve yermeyi kendilerinden olmıyanlara 
karşı günâh olmaktan çıkarmışlardır. Hürmet
lerimle. 

(A. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN —• Konuşmak mı istiyorsunuz Sa
yın Altan? 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Usul hakkın
da söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Altan. Efen
dim, mevzuubahis sözlü soru müessesi normal 
olarak devam etmektedir. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sözlü soru mü
essesesini idare tarzınız hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Yok efendim, oturunuz yerini
ze. İdare tarzım hakkında bir beyanda bulun
manız mümkün değildir. Çünkü o takdire taal
lûk eder. Şeklî mahiyette bir itirazınız varsa 
söyleyin. 



M. Meclisi B : 19 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Şeklî mahi
yette... 

BAŞKAN — Nasıl efendim? Bilmek isterim. 
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sözlü soru 

müessesesini şimdiye kadarki teamülün dı
şına çıkarak idare ediyorsunuz Ve Meclisin so
ru müessesesinde takibettiği teamüller dışında 
yeni teamüller yaratıyorsunuz. 

BAŞKAN — Hayır hiçbir teamül yaratıl
mıyor. Daima bakan konuşur, onu takiben Mil
letvekiline söz verilir. Oturunuz yerinize. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Hâdiselere se-
seboluyorsunuz ve hâdiselere sebebolacaksmız. 
(Gürültüler). 

BAŞKAN— Oturunuz yerinize. 
Buyurun Çetin Altan istismarın idaresi Riya

sete ait değildir. İstismar edilmiş olursa ona 
muhatabolan Bakanı cevaplandırır. Riyaset dai
ma nötrdür ve hatibe âzami derecede şöz hak
kını sağlama imkânları içinde çalışır. 

Buyurunuz. -̂  
ÇETİN ALTAN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, sayın Milletvekilleri, Türkiye bir muayyen 
statükonun dışına çıkmak istemiyenlerle bu sta^ 
tükoyu daha güzele daha doğruya ve daha bi
limsele götürmek istiyenlerin tartışmaları ve ça
tılmaları sayesinde ilerliyecektir. (A.P. sırala
rından «esasa gir» sesleri) (Gürültüler.) Eğer 
sözlü soru müessesesi dün bu şekilde değil idiy
se dün bu Mecliste sosyalistler de yok idi. Bu
gün Türk halkının 273 bin vatandaşı sosyalist 
milletvekillerinin parlâmentoda kendilerinin kü
çük gruplariyle temsil edilmelerini millî irade
nin bir parçası olarak arzulamıştır. Sosyalist
liği bilmiyenler elbetteki olacaktır, Türkiye'de. 
(Soldan, gürültüler). 

BAŞKAN — Sayın Altan... (Gürültüler)... 
Sayın arkadaşlar, işi Riyasete bırakın. 

Saym Altan, şimdi meseleyi çığırından çıka
rıp da bir genel görüşme mahiyetinde telâkki 
edebileceğimiz burada sosyalisttir kapital issttir 
konusuna intikal ettirmeksizin yalnızca bu de
mir - çelik ve çimento konusunda fabrika fiyat
ları bunların satışları dolayısiyle.. (Gürültüler). 
Rica ediyorum efendim, biliyorum, bendeniz ta-
kibediyorum. Zatıâliniz beyan buvuruyorsunuz 
ki bu Devlet eliyle satılmalıdır Bu konu etra
fında lütfen müzakereye devam edelim. Sizin 
demek istediğiniz esas itibariyle bu demir ve 
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çeliğin Devlet eliyle satılmasıdır ve kanaatleri 
burada izhar etmekte serbestsiniz. Bunu daha 
genişletip de meseleyi burada daha ölçü dışı 
bir hareket haline getirmeyelim. 

ÇETİN ALTAN (Devamla) — Efendim, bâzı 
kitapları okumakta fayda var. Demir - çelik 
meselesi de bu demir çeliğin yan meselesi ola
rak ileride önümüze tekrar çıkacaktır. Bu Ka
rabük, Ereğli demir - Çelik meselesini arkadaş
larım, sayın Bakan da öyle, bir türlü anlamak 
istemiyorlar. İlle de mekanizmadır. Bu mekaniz
mada insanlar hak ettiklerinden fazla para ala
rak zengin olmaktadırlar. (Gürültüler ve Baş
kanın müdahalesi) Saym Bakan kabul ediyor. 
235 kuruşa hepsi değil bir kısmı diyor satıl
mıştır. Kaçtan satmış fabrika bunu? 160 kuruş
tan. 235 aradaki fark. Ama az satJmış, az kâr 
edilmiş. Yani yarım milyon. Haksız edilmiştir. 
Ben burada prensip üzerinde duruyorum, hak
sız edilmiştir. Yani topluma verilenden fazlası 
toplumdan alınmıştır. Ben kâr müessesesinin 
Devlet eliyle olan kısmına mugayirim. Libe
ral sistemde Devlet himayesiyle lo.r olmaz. Var
sa çalışan adam, kurar fabrikasını gider satar. 
Devlet yapacak da, Devletin işçisi yapacak da 
adam aracı daha çok kazanacak. Olmaz, güzel 
değil mantıkî değil! Bu memleketin geri kalma
sının sebebi bu. (A.P. sıralarından gürültüler) 
Açarız klâsik kitapları, böyle bir mesele orta
ya atıldığı vakit İtalyan Parlâmentosunda na
sıl tartışılır, (A. P. sıralarından «Burası Türki
ye Parlâmentosu» sesleri). Zabıtları vardır 
aşağıda. Bakarız, mademki Batılı olmıya özeni
yoruz, mademki Hükümetimizin programına Ba
tı uygarlığı, Batı demokrasisi diyoruz, böyle ko
nular Fransız Parlâmentosuna da gelir. Açarız, 
bakarız zabıtlara. Böyle bir sözlü soruda orada 
sosyalistler nasıl konuşuyor? Böyle olunur Av
rupalı. Bizim istediğimiz gibi demokrasi kelime
si bir yabancı ve beynelmilel kelimedir. Aldığı
mız kelimelerin tatbik edildiği memleketlere de 
dikkat etmek zorundayız. 

BAŞKAN — Sayın Altan, lütfen konu hak
kında, rica ederim. 

ÇETİN ALTAN (Devamla) — Saym Başka
nım, şimdi burada kim zengin olmuştur? Her 
zaman zengin olmakta olan kişiler zengin ol
muştur. Bakarsınız oradaki listelere, ödedikleri 
vergilere bakarsınız, her sene ne kadar demir 
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almışlar ve ne kadar artırabilmişler fiyatını, 
bu sefer ne kadar artırmışlar? 

Geçen senenin fiyatiyle bu senenin fiyatına 
bakarız. Çünkü her sene Demir Çelik fabrikası 
haddehanesini genişleteceğim diye demir üre
timini kendisine kullanmadı. Geçen yıllardaki I 
kârları düşüktü, bu sene birden Dördüncü Ko
alisyonda esprisine uygun olarak Papanek usu
lüyle bundan zengin oldu. Böyle teker teker suç 
değildir bu şekilde zengin olmak Türkiye'de, 
Türkiye ondan batıyor. Onun için suç değildir. 
Hayır efendim burada suçlu olan sistemdir. 
Savcı da onu soruyor. Suçlu varsa yakalıyacak. 
Efendim, suçlu olan sistem! Yani Devlet eliyle 
fert zengin etme sistemi suçludur bu fabrika 
meselesinde. Bu fabrika meselesinde, yani 160 I 
kuruşluk demiri 235 kuruştan ama Sayın Baka
nın söylediği gibi azı, o kadarı günah sayıl
maz gibi söylüyor Sayın Bakan. 

İkincisi Sayın Bakanın ben sözlerini değiş
tirmem. Sayın Bakan da lütfen benim sözlerimi 
değiştirmesin. Efendim, müfettişleri tenzih ede
riz, namussuz değillerdir namusludurlar. Ne mü
nasebet efendim, cesareti yetmez adamın, öyle I 
gidip te her firmayı kontrol altına alamaz bi- I 
zim maliye müfettişi. Atarlar adamı işinden. I 
Vardır misalleri, Sayın Bakan sorsun. Yani ne ] 
olacak buraya geleceğiz de başka türlü söy- I 
leyeceğiz halka. İşin doğrusunu h<dk da biliyor. 1 
hepimiz de biliyoruz. Samimî konuşmak daha I 
güzel değil mi? Bu sistemde korkar- maliye mü- I 
fettişi. Çünkü o firmaların önde gelen kişileri I 
önde gelen partilerin yakınlarıdır. Adam tele- I 
fon eder, bu adamı atın münasebetsiz şey söy- I 
lüyor, yahu benim namusumdan &m emin değil j 
misin der. Evet kardeşim eminim senin namu- I 
sundan der. Klüpte otururlar, yemek yerler, I 
maliye müfettişi o raporu sunamaz. Sunsa da 1 
üstünde durulamaz. Doğrusu budur arkadaşla
rım. (A. P. sıralarından gürültüler ve «sadet I 
içinde konuşun» sesleri). I 

BAŞKAN — Konuya girin Sayın Altan. 1 
ÇETİN ALTAN (Devamla) — Sayın Bakan 

temas etti de. Yani bu fabrikalara gönderilen I 
müfettişler bizim gönlümüzü rahatlatmaz. Bu I 
sistemlerde temele inmek mesel e si önemlidir. I 
Temele inmek için de Avrupa parlâmentoların- I 
da tenkidler nasıl yapılıyor, kapitalist sistem
lerin cari olduğu ülkelerde sosyalist muhalefet j 

ve sosyalist murakabe nasıl işliyor? Onun yü
zünden onlar kalkmıyor ve biz kaIkınamıyoruz. 
Neden? Çünkü biz sömürülüyoru:', Ve sömürü
cüyü ortaya koyanlara kızıyoruz. Sanki sömü
renler kendimizmişiz gibi. Değil mi efendim? 
Yani sömürenler bizmişiz gibi sömürücüleri or
taya koyanlara kızıyoruz. Sömürenler varsa ne
den avukatlığını biz yapalım diyorum. Kapita
list sisteme de aykırıdır bu. Buna talancılık 
derler, talancılık. 

Hiçbir iktisadi kitabında bu şekilde Dev
let eliyle, fert zengin etme hikâyesi yoktur. Bu
nu Papanek Pakistanda icadetmeye kalktı, 
Plânlamada özel sektörün ağır basmasiyle kal-
kınacakmış. Beklersiniz daha çok kalkınır. Bek
lersiniz. 

Onun yanında bir başka plâncı daha vardır. 
O da Hindistan meseleleriyle uğraştı. Daha 
büyük bir âlimdi. Ondan da konuşmak gere
kir. Bu demir - çelik mevzularının tam orta
sında ve konunun içinde olarak. Çünkü alt ta
rafı bir iktisat konusudur, plân konusudur. 
Deterhaym'i de alıp okumak gerektir. Papa-
nek*ten çok daha ünlü bir iktisatçıdır, plâncı
dır. Ve Hindistan plânlamasını kendisi yaptığı 
halde neden muvaffak olmadığının sebeplerini 
bu kadar bir kitapta yazmıştır. Orada vardır 
bu özel misaller. Bu yüzden yürümemiştir. Ya
ni Devletin yaptığım, özel sektörü zengin ede
ceğim, diye halka pahalıya satıp yatırıma teş
vik etmek. Yatırıma teşvik ediyorsunuz da. Ya
tırımların yüzde 70 i lüks meskene gidiyor. 

Gelelim şu meşhur rakama. Sayın Bakan, 
böyle bir rakam yok Maliye uzmanlarına sor
dum, plânlamacılara sordum bilmiyorlar diyor.. 
Bu rakam işlerimizi çok daha bi/den iyi bildi
ğini zaman zaman sorumluların da ifade ettik
leri Amerikaya ait bir profesör, profesör ENOS 
buraya geldiği zaman söylemiştir. Profesör 
ENOS'a söyleyin. Çünkü bizim memleketin işle
rini Amerikanın bizden daha bildiğini Sayın 
Bakan da bizim kadar bilir. Sayın Bakan da 
bilir Amerikanın bizim işlerimizi çok daha iyi 
bildiğini. Ona sorsun, Profesör ENOS'a... Tür
kiye'de millî gelir dağılımı kaçtır diyerekten. 
Yerli uzmanlara bu hesap meselesinde akıl da
nışıyoruz, petrol meselesinde Ameıikan uzman
larına danışıyoruz. 
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Bu sefer tersini yapalım; petrol meselesinde 
yerli uzmanlara akıl danışalım, m:'llî gelir mese
lesinde Amerikalı uzmanlara. 

BAŞKAN — Sayın Altan. sizden iki defa sa
det dâhilinde konuşmanızı rica ettim. Lütfen 
mevzuu çok genişletmeyiniz. Bakınız burada da 
atladınız, petrola geçtiniz. Mevzu dağılıyor. 
Dağıldıkça itibar kayboluyor. Sözlü sorunun 
şümulü dışına çıkıyorsunuz. Rica edeyim. 

ÇETİN ALTAN (Devamla) — Sayın Baş
kanım, fıkra konusu da pek demirle ilgili de
ğildir, onu da hatırlatmak isterim. 

Sözlerimi bitiriyorum. 
Ben tutup da her hangi bir demagoji, her 

hangi bir olmıyan şeyi varmış gili gösterecek 
bir düşüncenin adamı değilim. Sosyalistliği me
rak edelim arkadaşlar. Bu meseleleri de merak 
edelim, anlaşacağız çünkü sonunda. Çünkü doğ
ruları bulacağız beraber. Boşuna böyle sinirlen
mek filân niye? Sömürücülere ben kızıyorsam 
niye bana kızmalı? Benimle beraber olup sömü
rücülere çatalım. 

Hepinize tekrar tekrar saygiyle, hürmetle 
beni dinlemek nezaketini gösterdiğiniz için kalp
ten teşekkürler ederim, saygılarımı sunarım 
efendim. 

BAŞKAN — Bakan söz istiyor. 
MEHMET ALÎ AYTAŞ (İzmir) — Bakan

dan önce söz istiyorum. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bâzı 

arkadaşlarımız endişe ediyorlar Usul hakkın
da söz istiyorlar. Meseleyi şöyle toparlamak lâ
zım. 

Sözlü soru, soru sahibi ile ilgili Bakan ara
sında cereyan eden bir muameledir. Meclis bu
nu dinlemekle yetinir. Daha başka bir müeyyi
de tatbik etmeye imkân yoktur Binaenaleyh 
Bakan söz aldığı müddetçe onu takiben, son söz 
milletvekilinindir hükmüne göre İçtüzüğün 153 
154, 155 nci maddelerine göre milletvekilinir 
söz hakkı doğar. Bu bakımdan, meseleleri din
lerken daha sakin, daha itidalli dinlesek ve ha
tibin sözlerini ancak ilgili Bakanın cevaplandır
masına bıraksak o zaman daha faydalı çalış
ma yapabiliriz. 

Buyurun Sayın Bakan. 
MEHMET ALİ AYTAÇ (İzmir) — Usul 

hakkında, söz istiyorum. Usul yanlış tatbik 
ediliyor. 
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BAŞKAN — Bir dakika Sayın Bakan. Efen
dim yerinizden lütfedin hangi bakımdan usul 
yanlıştır t 

MEHMET ALİ AYTAŞ (İzmir) — Sayın 
Başkan, bu müzakere böyle sabaha kadar uzar. 
Sayın sözlü soru sahibi çıkar cevap verir, arka
sından Bakan çıkar cevap verir ve böylece de
vam edip gider. Bu mesele usulünü bozmuştur, 
usulünü tesbit etmemiz lâzımdır. Sayın İşçi Par
tisi milletvekili mesele yeni bir havaya girdi di
yor, şimdiye kadar Mecliste sosyalistler yoktu 
diyor. Doğrudur. Bu havayı biz tesbit edelim ve 
ondan sonra selâmetle çalışabiliriz. Aksi takdir
de bu Meclisin selâmetle çalışmasına imkân yok
tur. Her şeyden evvel usulü tesbit etmeye mec
buruz. Benim görüşüme göre Sayın Başkan usulü 
başından itibaren ciddî bir surette tutamamıştır 
ve ondan dolayı iş çığrmdan çıkmıştır. Doktrin 
münakaşaları, plân meseleleri; hepsi bunun içi
ne girmiştir. Halbuki bu Mecliste bunların hep
sinin ayrı ayrı görüşüleceği zaman vardır, yer 
vardır. Bu işi Riyaset ciddî tutmalıdır. 

BAŞKAN — Efendim, sözlü soru görüşülür
ken hatip 15 dakikayı tamamladıktan sonra Ba
kan tekrar cevap vermezse o sözlü soru cevap
landırılmıştır. Onu takiben ilgili bakan cevap 
vermek isterse tekrar milletvekilinin söz hakkı 
doğar ve bu doğan söz hakkı da 15 dakika ile 
kayıtlıdır. Ancak şurasını dikkat nazarına al
mak lâzımgelir ki, bu konu hakkında yeni bir 
görüş ortaya atılırken soru sahibi meseleyi ken
di açısından mütalâa etmiş ve sosyalist olduğunu 
beyanla sosyalizmin bu mevzu ile ilişkin birtakım 
kendisine has görüşlerini ileri sürmüştür. Buna 
da Bakan cevap vermiştir ve bu şekilde devam 
otmektedir. İçtüzükte bunu kayıtlayıcı, kısıtla
yıcı ve tahdidedici bir hüküm yoktur. İcabeder-
ÎC sabaha kadar bu mevzuda devam edebiliriz. 

MEHMET ALİ AYTAŞ (İzmir) — Muhte
rem Başkan, eğer usul hakkında konuşmama mü
saade etseydiniz, bu usulün nasıl cereyan edece
ğini izhar edecektim. 

BAŞKAN — Usulü Başkanlık, İçtüzük hü
kümlerine göre uyguluyor efendim. Buyurun Sa
yın Bakan. 

SANAYİ BAKANI MEHMET TURGUT 
; Bursa) — Muhterem arkadaşlarım, herkesin 
dağarcığındakini bu kürsüden söyliyebilmesi 
için, söz almakta devam edeceğim. 
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Evvelâ Türkiye'de mevcut statüyü devam et
tirenlerle, mevcut statüyü değiştirip ileriye git
mek istiyenler varmış. Böyle bir şey varsa bu
nun münakaşası belki bu kürsüde olur ama de
mir ve çimento mevzuunda sorulan bir soruda 
olmaz kanaatindeyim. 

Sosyalistlik - karma ekonomi meselesi on 
Ekimde Büyük Türk Milletinin verdiği reylerle 
kendini göstermiştir. Ancak bu reyler istikame
tinde yeni bir seçime kadar icrayı faaliyette bu
lunabiliriz. Yeni bir seçim gelir, yine kendilerini 
ortaya koyarlar, eğer, kendilerine teveccüh eder
lerse biz onların karşısına bu şekilde çıkmayız. 

Efendim, dünyanın her tarafında sosyalistler 
böyle imiş. Af buyursunlar ben bunu bilmiyor
dum. Ben sosyalistlerin de bizim gibi insanlar ol
duğunu zannediyordum sadece bir fikir ayrılığı 
farkı olduğunu zannediyordum. Af buyursun
lar, demek ki, sosyalistler başka, türlü insanlar
ın ıs. 

Arkadaşım söyledi, ben farkına varamadım. 
Muhterem arkadaşım benim kitap okumamı tav
siye etmjş. Ben bu konuştuğum mevzularda kitap 
yazdım. Eğer anlıyabileeek durumda ise okuma
sını tavsiye ederim. Kendisine bir tane de hediye 
edeceğim. 

«Karabük dışarıya demiri kendi ihtiyacına 
sarf etmek için az vermiştir.» diye bir cümle kul
landım. Karabük programını kontinü haddehane
nin inşaatı vaktinde bitmediği için, yatırımı vak
tinde tahakkuk ettiremediği için dışarıya az de
mir vermiştir. Bunu da tasrih etmek isterim. 

Demir, Karabük'ten 160 kuruşa alınmış, dışa
rıda 230 kuruşa satılmış. Tekrar ediyorum, İstan
bul'daki haddeciler ince demir imâl ederler, Ka
rabük kalın demir imâl eder. İstanbul'da 235 ku
ruşa satılan demirin İstanbul haddecileri tarafın
dan imâl edilen demir mi, yoksa Krabük'ten ge
len demir mi? Olduğunu arkadaşımız nasıl tesbit 
etmişler, hangi kıstasa göre ayırmışlardır? Bu
nun da tahmin ederim ki, imkânı yoktur. 

Son olarak şunu arz etmek isterim; biz sos
yalistin de, liberalistin de, karma ekonomi 
taraftarının da fikrine hürmet ederiz. Yeter 
ki, fikir, fikir seviyesinde kalsın, fikir muay
yen bir seviyenin altına düşmesin. Meseleler 
açık bir şekilde, meseleler sarih bir şekilde 
söylensin, meseleler şu veya bu kimseyi şüp
he altında bırakır bir şekilde ortaya atılmış 
olmasın, samimî olunsun. Hep beraber mese

lelerimizi halledelim. Yoksa bir de petrol me
selesi çıkarmak şu kürsüde, tahmin ediyorum 
ki, arkadaşıma hiç de yakışmıyaeaktır. Petrol 
mevzuunda Mehmet Turgut hesabını her yer
de bu milletin, bu memleketin, mesul her or
ganının huzurunda vermeye hazırdır, milletin 
huzurunda vermiştir ve millet de kararını 
vermiştir. (Soldan «bravo» sesleri.) 

Hazır bu mesele açılmışken size iki hâdise
den bahsetmek isterim; biz iki vilâyetimizde ne 
kadar mebus çıkaracağımızı tahmin ettik... Ar
kadaşımız gibi petrolcüler oraya yığın yaptı
lar. 

BAŞKAN — Sayın Bakan... 

SANAYİ BAKANI MEHMET TURGUT 
(Devamla) — Biz bu iki vilâyetimizde birer 
mebus fazla çıkardık. 

BAŞKAN — Sayın Bakan bir dakikanızı 
rica edeceğim. Petrol hakkında konuşmaya 
başladığı zaman sözünü kestim, onun için ko
nuşulmadı bu. 

SANAYİ BAKANI MEHMET TURGUT 
(Devamla) — Peki Sayın Başkan. 

Sözlerimi bitirirken muhterem arkadaşla
rım, tekrar arkadaşımdan rica ediyorum, ka
palı konuşmasın, imalı konuşmasın, isim ver
sin, hâdise versin, sistem münakaşalarına git
mesin. Sistem münakaşalarının yeri hiç olmazsa 
bu zamanda bu kürsü değildir. Beş Yıllık Plân 
vardır. Biz o zaman iktidarda bulunan C. H. P. 
li arkadaşlarımızla burada bunun münakaşasını 
yaptık. Çekişe çekişe yaptık, döğüşe döğüşe 
yaptık, barışa barışa yaptık, ama bugün tat
bik ediyoruz. Her münakaşanın yeri vardır, 
her münakaşanın zamanı vardır. Yeri ve za
manı olmadan münakaşa yapılmaz. Mevzuu-
muz demir ve çimento fiyatları hakkında arka
daşımın sözlü sorusudur. Bu cevaplandırılmıştır. 
Bu mevzuda sözü varsa arkadaşım buyursun
lar. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Çetin Altan. 
(«Çok uzadı» sesleri.) Efendim, İçtüzüğü aynen 
tatbika mecburum. Bunun dışına çıkmak im
kânı yoktur. Buyurun. Hayır efendim,- yanlış 
yapmıyoruz. 

ÇETİN ALTAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, muhterem milletvekileri; Sayın Bakanın 
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sözlerine tek tek cevap vereceğim, çok az zama
nınızı alacağım. 

Ben aranıza çok yeni karıştım. Yalnız Par
lâmentoda bildiğim bir prensip vardır. Muha
lefetin nasıl davranacağını Bakanlar değil, İç
tüzük Anayasa çizgiler. Şunu söylesin, bunu 
söylesin Bakanla ilgili bir iş değildir o. 

İkincisi; bu doğru bir görüştür diye muha
lefet burada ortaya koyuyor ki, bir sözlü soru 
müessesesinin temelinde bir sistem yatıyor. Bu 
sistemin bir çiçeği bu. Bu çiçeğin üstünde 
mikrop aramıyorum ben. Kökünde niye dana 
burnu dolaşıyor diye bakıyorum. Anlatabiliyor 
muyum? îlle de beni oradan çıkartıp kim 
suçlu, kim yapmış, onu? Yakalıyamazsmız. Bu 
bir sistemdir. Ben dedektif değilim, bunu kaç 
defa tekrarladım, burada anlaşalım. Ben 
temelinden alıp bir sözlü soru önergesi veri
yor isem bir suiistimal getirmiyorum. Bir olu
şun Türkiye yararına olmadığının bir örneği 
ile ispatını ortaya koyuyorum. Fena mı ya
pıyorum, kötü bir Parlâmento çalışması mı bu? 
Hep beraber anlıyoruz meselenin altının ne
den böyle olduğunu. Arkasından formül for
mül söylüyorum; mikst sistemi anlamamızda 
değişiklik yapalım. Çünkü Türkiye, yer yü
zünde bir tek Devlettir; suigeneris. Hem İktisadi 
Devlet Teşekkülleri olacak, hem sosyalizme 
karşı olacak, hem de Devletin, Devlet sektö
rünün elinde endüstrimizin % 62 si var. 
Fakat bu sosyalistlik daimî kabul edilecek bir 
çatışmadır. Ve bu ölçüde % 62 si Devletin elin
de bulunan bir endüstri ağırlığında Papanek 
usulü liberalistiz, kapitalistiz denmez. Bundan 
oluyor çatışma, ondan oluyor bu Karabük Fab
rikası da. Devlet meselesini, Devlet sektörüne 
ait meseleyi tâ mağazaya kadar götürüyoruz... 
Devletçilik yapıyoruz diye, terzilik yaptırıyoruz 
Devlete, ayakkabıcılık yaptırıyoruz Devlete... 
Anlatabiliyor muyum? Demir yaptırıyoruz, onu 
anlıyorum. Ya, serbest bırakırsınız, yahutta, 
böyle bozukluklar olmasın diye Mikst sistemin 
getirilmesi lâzım, diyorum. Devletin yaptığı ile 
özel sektörün yaptığını birbirine karıştırmazsı
nız. özel sektör fabrikasını yapar, sonuna kadar 
satar, Devlet fabrikasını yapar, sonuna kadar 
satar. Ama, Devletle özel sektör birisi fabrika
cı, birisi aracı oldu mu, Devlet eliyle fert zen
gin ettirme oluyor ve bu sistem kötülüğü yü

zünden buradaki hikâyelere geliyoruz, diyorum. 
Sayın Bakan ise, beni buraya sokmak istemiyor. 
İlle de kim suçlu? Efendim sistemden oluyor 
bunlar. Böyle her zaman donma, batma olur bu 
memlekette. Sebebi budur. 

İkincisi; Sayın Bakan benim bir sözümü 
yanlış anlamış.. Şimdi bu, Horiou'nun da naza-
riyesidir. Hukukçular, âmme hukuku doktrini 
ile ilgilenenler bilirler. Atalet kuvvetleri var
dır, dinamik organizmi olan toplumda. Tutucu 
kuvvetler, itici kuvvetler vardır. Demokrasi bu
nun dengesini sağladığı için güzel bir sistemdir. 
Bir rejim değildir aslında. Rejimlerin dahi tar-
tışılabildiği bir sistemdir, iktisadi niteliği yok
tur, demokrasi sözünün, iktisadi görüşler, her 
türlü görüş o ortamda tartışılır ve o kendiliğin
den demokrasi olur. Bu fikir söylenir, şu fikir 
söylenir, o fikir söylenir bütün fikirler söylenir, 
bu kendiliğinden yapar demokrasiyi. Bu de
mokrasiye aykırıdır filân diye lâf olmaz. Bu çok 
sakat bir demokrasi anlayışıdır. (A. P. sırala
rından, «ne ilgisi var» sesleri) Sununla ilgisi 
vardır arkadaşlarım, statükoya karşı itici kuv
vetler bir toplumu ileriye götürürler, böyle de
mir - çelik tenkidleri yaparak ve yeni görüşler 
getirerek. Bunları yapmıyalım, sözlü soru mü
essesesini kalûbelâdan kaldığı gibi tutalım, sos
yalistçe lâf edilmesin. Peki şimdiye kadar gelen 
örnekler var, niye kurtarmadı Türkiye'yi?. Hep 
böyle yapıldı şimdiye kadar sözlü soru müesse
sesi. Niye kızıyoruz burada yenilik ararken, da
ha temele inerken niye sinirleniyoruz? Eğer es
ki usul bu işe yaramış olsaydı bugün Türkiye 
yeryüzünün en kalkınmış ülkelerinden biri olur
du. 10 en geri ülkesinden biridir. 

BAŞKAN — Sayın Altan, usul değiştirmiyo
ruz. Eski İçtüzüğün usulünü tatbik ediyoruz, 
rica ederim. 

ÇETİN ALTAN (Devamla) — Bir görüşü 
anlatırken detekliflikten, suiistimalcilikten ay
rılıp temele bakmayı ifade ediyorum. Niçin böy-
.le oluyor? Size böyle yüz tane daha örnek sıra-
lıyabilirim. Bunlar suiistimal değildir bugünkü 
mevzuata göre. Esbabı mucibesi gerekçesi bu
lunmuştur ama memleketin soyulması demek
tir. Meşru yoldan memleketin soyulması demek
tir. Bunu ya istiyoruz ya istemiyoruz. Eğer iste
miyorsak ciddî şekilde üstüne, kim suçlu diye 
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değil, sistemlerimiz nerelerde bozuk diye eğil
memiz gerekir. Buna da biz eğilmezsek, yani 
parlâmento eğilmezse kim eğilir î Sokakta bu 
lâflar konuşulduğu zaman parlâmentoda konu
şulmasını arzu edenlerdendim ben. Çok daha 
faydalıdır, parlâmentoda konuşmalı bunları. 

BAŞKAN — Efendim konuşuluyor, parlâ
mentoda konuşuluyor. 

ÇETİN ALTAN (Devamla) — Kalktığımız 
zaman Sayın Başkan lütfediyor, hakikaten ko
nuşulsun istiyor, ortaya birtakım meseleler çık
sın istiyor, ama arkadaşlarımız telâş ediyorlar. 
Yani sonunda kötü hiçbir şey çıkmıyacaktır, ga
yet iyi şeyler çıkacaktır. Mantık çıkacaktır, ça
ğımızın bilgisi çıkacaktır, Türkiye sistemlerinin 
yeniden gözden geçirilmesi gerektiği çıkacaktır. 
Bunlar fena şeyler değil ki, bunlar güzel şeyler. 
Böyle konuşmakta olan, bu niyetle ortaya çıkan 
arkadaşlarımızı • biz teşci ediyoruz, ne olursa ol
sun şahsi düşüncesi. Ama biz bunu çağımızın en 
ileri anlayışlarının yeryüzündeki güzel bir bi
limsel ifadesi olmaya başlıyan sosyalizm içinde 
mütalâa ediyoruz ve bir sosyalist görüş bakı
mından bu tip bir Mikst sistemi tenkid ederken 
bir de örnek sunuyoruz. Bunda gocunacak ne 
var? Ama iş burada kalsın, daha derinine git
mesin, giderse kötü şeyler çıkar. Çıksın kötü 
şeyler varsa. Güzeli de o. Ben polis değilim, 
savcı da değilim, maliye müfettişi de değilim. 
Bilmem kim suç yaptı ise.. 

BAŞKAN — Sayın Altan, lütfen yeni bir 
şey varsa söyleyiniz. 

ÇETİN ALTAN (Devamla) — Şimdi konti-
nü haddehane meselesine gelince; ben haddeha
ne yapılması için demiri kullandı demişim, had
dehane inşaatı olduğu için demir çıkartamamış. 
Yani kendisinin iç bünyesine ait bir meselede 
demiri verememiş piyasaya. Bunu Hükümetin 
daha evvel bilmesi ve o zaman ithalât yaparak 
fiyatların artışını durdurması gerekirdi. Çün
kü 235 kuruşa demir, efendim özel sektörün 
yaptığı demir mi, (çünkü ince demiri yapamaz 
fabrika - yoksa fabrikanın yaptığı demir mi ? 
Nasıl ayırıyor diyor bana. Peki Sayın Bakan 
bunu nasıl ayıramıyor? Bu adetâ teşvik, hani 
ayrılamaz böyle işler devam ediniz, hani millet
vekilleri de üstüne gitse pek çıkartılamaz der 
gibi. Halbuki sıkıştırmak gerekir. 235 kuruşa 
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çıkan demir hakikaten hangi demir? Bunu be
nim değil, Hükümetin bilmesi gerekir. Eğer fab
rikanın demiri ise liberal anlayışın da en kor
kunç suiistimali oluyor demektir. Bunu ben mi 
kovalıyacağım ? Ben sadece temel meseleleri ge
tiririm buraya. 

Devleti iktidar idare eder. Ben idare etsem 
şahsan 235 kuruş mu fabrikanın fiyatı, bilirim 
onları. Milletvekiline sen git yap demem şah
san. 

Ben buraya bir sistemi getiriyorum. Suçlu 
aramıyorum. Burada kişiler suçlu değildir. Bu
rada sistem suçludur. Türk Milletinin çok uya
nık olmasını gönlümüz arzuluyor. Türk Milleti 
de uyanacaktır. Sayın Bakan öyle diyor. Her 
oy verme bir donma demek değildir, öyle olsa 
seçimler yenilenmez. 

OSMAN ZEKİ EFEOĞLU (İzmir) — Sis
tem bozuk değildir, rejim bozuk değildir, pro
testo ediyorum. 

ÇETİN ALTAN (Devamla) — Sayın Bakan 
söyledi. 

BAŞKAN — Beyefendi, kürsüde bir hatip, 
bir Milletvekili «sistem bozuktur» diyebilir. Onu 
da Bakan karşılar, rica ederim, kürsünün hür
riyeti vardır. 

ÇETİN ALTAN (Devamla) — Sayın Baş
kan, Türk Milleti uyanıyor. Biz % 60 okuma -
yazma bilmiyoruz. Uyandıkça Türk Milleti se
çimlerde kimler kazanır, kimler kazanamaz bu
nu zaman gösterir. Asıl bunun bence yeri, Sa
yın Bakanın demir meselesinde ben sistemi ten
kid ederken «bizim çoğunluğumuz var» a getir
mesi şey oluyor. Ne olur yani, benim de azınlı
ğım var. Ben de yalnızım size karşı. Burada bir 
şey araştırıyoruz karşılıklı, bu iyi niyettir, gü
zel şeydir bu. Buna alışmalıyız. Yoksa ne ola
cak, sadece kemiyet değil, keyfiyet de önemli
dir hayatta. Kalite de önemlidir. Niye önemli ol
masın. 

Zamanınızı fazla alacak değilim. Yalnız 
özetlemek istiyorum. Bir sözlü soru müessese
sinde, benim getirmek istediğim mesele; uygu
lanan sistemin bozukluğudur. Biz sosyalist ola
rak, iyiki sistemi böyle anlamıyoruz. Anlatabili
yor muyum? Sizler kapitalist olarak böyle anlı-
yabilirsiniz. Ama hatalı. Bakın örnek getiriyo
rum. 
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HAMÎT FENDOĞLU (Malatya) — Böyle 
konuşamazsın ? 

BAŞKAN — Sayın Fendoğlu... Rica ede
rim... 

ÇETİN ALTAN (Devamla) — Bozuk oldu
ğu için düzeltilmesinin çaresini, ben bu mese
lede görerek arz ediyorum. 

Efendim, sözlerim bu kadardır. Sayın Baka
na, kişiliğine hiçbir tarizde bulunmadım, bir 
Enos meselesinde kendisi Falih Beyden örnek 
verdi. Ben isterdim Pierre Jalee'den örnek ver
sin. Orada daha iyileri var çünkü, insan gitme
diği memleketlerin nasıl olduğunu bilmeden ya
zı yazarsa öyle olur, sonunda. Terside vardır 
onda Falih Beyin. İsterse kendisine ben de tak
dim edeyim. 

Sayın Bakanın yazmış olduğu eser, olabilir. 
Ama Türkiye'yi kurtarmadı ki, Türkiye hâlâ bu 
durumda. Onun için başka eserleri okumakta 
da her halde fayda var. Yalnız Sayın Bakanı 
üzmüşsem hakikaten kendisinin üzülmemeğini 
isterim. 

Benim meselem fikirlerle ilgilidir. Yani fık
ra bilmem, sen kaç para alıyorsun filânlarla il
gili değil. Fikirlerle ilgilidir. Petrol meselesi de 
bir fikirdir. Ve ondan bir küçük Enos mesele
sinden rakam verdim. Öyle bir rakam yok de
di, ben de Amerika'dan söyledim ki... 

BAŞKAN — Dağıtmayın lütfen, mevzuu da
ğıtmayın... 

ÇETİN ALTAN (Devamla) — Hakikaten 
bu bakımdan, kişisel bakımdan böyle bir üzün-
tü duymasın, fazla da konuştum, rahatsız olma
sın demek istiyorum. Bunlar, Parlâmento çalış
malarımız, böyle .olacaktır, yani bunu kabul 
edeceğiz. Madem ki Avrupa demokrasisi diyo
rum böyle olacak. 

Efendim, hepinizi hürmetle selâmlarım ve 
çok zamanınızı aldım, özür dilerim... Beni din
lediğiniz için tekrar tekrar teşekkür ederim sa
yın milletvekilleri. (Sağdan, alkışlar) 

MEHMET ALİ AYTAŞ (İzmir) — Usul 
hakkında söz istiyorum, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun, efendim, ne hakkın
da? Yerinizden söyleyiniz, anlıyayım. Evvelâ 
usulün hangi yönü Beyefendi? 

MEHMET ALİ AYTAŞ (İzmir) — Efendim 
iş bozuldu, Sayın Başkanım. Sözlü soru müesse
sesi bozuldu., Eski nizamı getirmek lâzımdır. 

BAŞKAN — Nasıl eski nizamı getireceğiz? 
Buyurun. 

MEHMET ALİ AYTAŞ (İzmir) — Müsaa
de buyurursanız izah edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun, izah edin bakalım na
sıl eski nizama getirecekmişiz. 

MEHMET ALİ AYTAŞ (İzmir) — Muhte
rem arkadaşlar, filhakika sözlü soru müessesesi 
bugün bu kürsüden kabaca ihlâl edilmiştir. Şim
di muhterem arkadaşlar, gündemde (İstanbul 
Milletvekili Çetin Altan'm 1965 yılı başından iti
baren demir ve çimentonun fabrika fiyatlariyle 
piyasadaki satış fiyatlarının nasıl bir seyir takib-
ettiğine dair Başbakandan sözlü sorusu) diye ya
zıyor. 

Muhterem arkadaşlar, insafınıza sığınırım, bu 
kürsüden bu mevzu üzerinde konuşuldu mu? Sa
yın Bakan buraya geldi, filhakika sözlü sorunun 
bütün maddelerine teker teker cevap verdi. Bura
ya gelen hatip ne konuştu? Buraya gelen hatip 
bunu bir tarafa bıraktı ve ilk evvelâ ne dedi? Ben 
buraya müddeiumumi olarak, bir muhbir olarak, 
bir hakim olarak ve bir savcı olarak gelmedim. 
Ben buraya temel meseleleri konuşmak için 
geldim dedi. Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu
rada sözlü soru içinde kalmaya mecbur muyuz, 
değil miyiz? İlk evvelâ bunu tesbit edelim. Bu 
Mecliste her şey konuşulur, temel mesele de ko
nuşulur, plân da konuşulur, iktisadi görüş de 
konuşulur, hepsi de konuşulur, fakat İçtüzüğe 
bağlı kalmak lâzımgclir. Burada fikrini beyan 
eden İstanbul Milletvekili diyor ki, maden 
ocaklarında kim çalışıyor, kini terliyor, kim pa
ra kazanıyor? 

Muhterem arkadaşlarım biz c'li senedir bu 
memlekette ve dünya yüzünde geçen her hâdi
seyi takibediyoruz. 

BAŞKAN — Lütfen usul hakkında konuşu
nuz? Zatıâliniz usul hakkında konuşurken usul
süzlük yapmayınız? Rica ederim 

MEHMET ALİ AYTAŞ (Devamla) — Sa
yın Başkan, mesele ne oldu bakınız, nasıl usul-, 
süzlüğe doğru yoldan nasıl çıktık, buraya geti
riyorum. 

Ben soruyorum, demirperde memleketlerin
den insanlar neden denize atılıp hürriyetlerini 
seçmeye çalışıyorlar? 50 senedir sol rejim tat
bik edildiği halde. (Gürültüler, alkışlar) 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, usul hak
kında. 
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MEHMET ALt AYTAŞ (Devamla) — Muh
terem arkadaşlarım beni bu sözü söylemeye, bu
rada usulsüz olarak başlıyan bir cereyan sevk 
etti. Filhakika ben bunu burada söylememeliy-
dim. Ama burada usulü ihlâl eden zevat da bu
rada böyle konuşmamalı idi. Bİ7 bu Mecliste 
her şeyi konuşacağız, doktrinleri de konuşaca
ğız. Hangi rejimler eskimiştir, hangi rejimler 
milletlerin saadetine hizmet etmiştir, hangi re
jimler milletleri köle haline getirmiştir, robot 
haline getirmiştir, insan zekâsını, insan ruhu
nu nasıl iptal etmiştir? Bunların hepsini açıkça 
konuşmaya muktediriz. Zamanı gelirse, konuşa
cağız. Ama sözlü soru müesesesini Başkanlık 
Divanı ciddiyetle tutmalıdır. Yoksa bu Mecli
sin selâmetle çalışması imkânı yoktur. Bunu 
bundan sonraki çalışmalarımızda ciddî olarak 
göz önünde tutmak için Başkanı ikaz ediyo
rum. Yoksa bu Meclisin selâmetle çalışması 
mümkün değildir. Biz de misaller verebiliriz. 
Sosyalistlerin ve komünistlerin, demokratik 
parlâmentolarda çevirdikleri oyunları biz de bu
rada açıklıyabiliriz, herkesin maskesini indiri
riz. işi ciddî tutalım ve usulü takibedelim. 

BAŞKAN -r— Rica ederim Sayın Aytaş usul 
ile ilgili beyanda bulunacaktınız, tamamen usul
süzlük ediyorsunuz. 

MEHMET ALÎ AYTAŞ (Devamla) — Ben 
tamamiyle usul içinde kaldım. Yüce Meclis an
ladı benim demek istediğimi. Hepinizi hürmet
lerimle selâmlarım. (Adalet Parti sıralarından, 
alkışlar)... 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, me
seleleri karşılıklı bir anlaşmazlık içinde müta
lâa ediyoruz. Mevzuubahis soru Bakan tarafın
dan cevaplandırıldıktan sonra hatip bu Kara
bük Demir ve Çelik Fabrikalarının satış fiyat-
lariyle piyasa satış fiyatları arasındaki farkı 
kendisince, kendi görüşüne göi'e zait telâkki et
tiğini bahsetti. Ve bundan böyhi bütün demir ve 
çelik satışının bir elden, Devlet elinden yapıl
masını talebetti. Bu kendisine has görüşüdür. 
Kendi görüşüdür. Bunu da Parlâmento kürsü
sünden her zaman söylemek hakkını kendi yö
nünden haizdir. Bunun karşılığında Bakan da 
bir cevap verdi ve bu. Karşılıklı Bakan Millet
vekili arasında cevap - sual tevali etti. Şimdi 
bunda büyük çapta bir hassasiyet göstermek, 
büyük çapta üzüntüye kapılmak bir usulsüzlük 
varmış gibi meseleyi telâkki etmek, Riyasetin 

kanaatine göre yanlıştır. Son söz milletvekilinin-
dir hükmünden daima milletvekili istifade et
miştir ve istifade edecektir. 

Bu arada kendisine has görüşünü savunmuş 
olduğu için arkadaşlarımız ona karşı bir reak
siyon gösteriyorlar. Mutlaka arkadaşımızın bu
rada vâki beyanları kabule şayan değildir ki. 
Onu ilgili Bakan kendisine göre cevaplandırı
yor. Hatip tekrar çıkıyor bakan? cevap veri
yor ve bu şekilde tevali ediyor. Sadet dışına 
bâzı hallerde çıkılmıştır. Sadet dışına çıkılma 
halleri Riyaset tarafından önler mistir. Ama ay
nı hal bazan bakan tarafından da vukubulmuş-
tur ve elbette idaresi müşkül bir durum karşı
sında kalınmıştır. Rica ederim. (Sağdan, alkış
lar,) Buyurun Sayın Bakan. 

SANAYİ BAKANI MEHMET TURGUT 
(Bursa) — Muhterem arkadaşlarım, memleket 
soyulmaktadır, iddiası yalandır, yanlıştır. Mem
leketin soyulması diye bir şey yoktur. Bugüne 
kadar gelen bütün iktidarlar, bütün bakanlar, 
bütün Başbakanlar bu memleketin soyulmasına 
müsaade edemezlerdi ve etmemişlerdir. Ve mem
leketin soyulması diye bir şey mevzuubahis de 
ğildir. Bunu reddederim. 

Karabük Demir ve Çelik tesislerinden kon-
tinü haddehane inşaatının geri kalması - hiç 
şüphesiz bu senelerden beri devam edip gelen 
bir inşaattır. Kısa tedbirlerle bunun önüne geçi
lememiştir. Hükümet bunun tedbirini almıştır 
ve bugün inşaat bitmek üzeredir. Demirin faz
la satılmasını Hükümet kovalamıştır, kovala
mak vazifesidir. Kovalamış neticeyi almıştır ve 
bugün demir normal fiyatına düşmüştür. 

Beşyüz bin insanın yirmi b"eş milyara sa-
hibolduğu iddiası yalandır. Sosyalistlerin ya
lanıdır. Devlet arşivlerinde, Devlet müessesele-. 
lerinde, ne istatistik Umum Müdürlüğü ne Plân
lamada böyle bir rakam yoktur. Böyle bir ra
kam ancak Devletin resmen bu işler ile uğra
şan müesseseleri tarafından verilir, bu uydurul
muştur yalandır, arz ederim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

ÇETİN ALTAN (istanbul) — Söz istiyorum 
efendim, bana söz verdiniz. 

BAŞKAN — Efendim söz istemediniz beye
fendi1? Sayın Altan söz talebe bağlıdır rica ede
rim arkadaşlar, mühadale etmeyin. 
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ÇETİN ALT AN (İstanbul)) — Bakandan 
sonra söz hakkı benim. 

BAŞKAN — Rica ederim efeudim. Söz ta
lebe bağlıdır. Mutlaka Riyaset ve Milletvekiline 
söz isteyip istemediğini sormakla mükellef de
ğildir bir. Kaldı ki bir talep de vâki olmadı
ğına göre ikinci maddeye geçtim. Yani günde
min yedinci maddesine geçtik. 

ÇETİN ALT AN (İstanbul) — Bir kelime 
ile.. 

BAŞKAN — Hayır efendim yarım kelime 
de söyliyemezsiniz. 

7. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'ın, 
arsa spekülâsyonunu önlemek için, mahallî ida
relerin ve Hazinenin mülkiyetinde bulunan ar
saların, vatandaşlara ucuz bedelle ve taksitle ve
rilip verilemiyeceğine dair İmar ve İskân Baka
nından sözlü sorusu (6/21) 

BAŞKAN — Sayın Kasım Önadım?.. Bu
radasınız. 

Sayın İmar ve İskân Bakanı?.. Yoklar. 
Sayın Bakan bulunmadığı için sözlü soru 

gelecek birleşime bırakılmıştır. 

8. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'un bâzı ilçe ve köy yollarının 1966 se
nesi programına alınıp alınmıyacağına dair so
rusuna Bayındırlık Bakanı E+hem Erdinç'in 
nbzlü cevabı (6/22) 

BAŞKAN — Sayın Diler?.. Buradasınız. 
Sayın Bayındırlık Bakanı?.. Buradalar. 
Soruyu okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sözlü sorumun Bayındırlık Ba

kanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılma
sına dalâletlerinizi arz ve rica ederim. 

Erzurum 
Nihat Diler 

Büyük iktisadi ve içtimai hamle yapmak 
va'diyle iktidara gelmiş Sayın Hükümetin bu 
dâvasında muvaffak olabilmesi için her şeyden 
evvel bir memleketin kan ve can damarı vazi
yetinde bulunan yol dâvasını halletmesi gayet 
tabiî bir dilek ve neticedir. Zira, âmme hizmet
lerini en kısa yoldan, en az masrafla, en sürat
li şekilde bir kasaba ve en ücıa bir köye gö
türmenin esası yola dayanmaktadır. Arazisi en-
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gebeli, kışı şiddetli olan yerlerde bu dâva daha 
mühim bir mahiyet arz etmektedir. Erzurum 
ve civarı kaza ve nahiye ve köyleri arazisi en
gebeli, kışı çok şiddetlidir. 9 ay kışın hâkimi
yeti altında kalmaktadır. Yapılması va'dedilen 
hizmetlerin esası ve başlangıcı yola dayandı
ğına göre : 

1. Erzurum - Ovacık; 2. Söylemez - Kara
yazı - Tutak; 3. Hınıs - Karaköprü - Karaço-
ban; 4. Hacıömer - Tekman - Gökoğlan; 5. Tu
ristik değeri bakımından Hacıömer - Tekman -
Hamzan ve Meman; 6. Erzurum - Çat - Karlı
ova ; 7. Tortum - Narman - Oltu; 8. Oltu - Olur; 
9. Şenkaya - Barchz - Yeniköy; 10. Hasankale -
Köprüköy - Köprüsü; 11. İspir - Hunut - Yu
sufeli; 12. Kızılhasan - Kırık; 13. Tortum - Kıs-
ka yollarının 1966 senesi programına alınıp 
almmıyacağı, 1965 senesinin programına alı
nan yolların bugüne kadar kalmasının sebep
le rimn açıklanmasını saygılarımla arz ve rica 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bayındırlık Bakanı, bu
yurunuz. 

BAYINDIRLIK BAKANI ETHEM ERDİNÇ 
(Cumhuriyet Senatosu Kütahya Üyesi) — Sa
yın Başkan, sayın arkadaşlarım, Erzurum Mil
letvekili Sayın Nihat Diler'in Erzurum havali
si yolları ile ilgili sözlü sorusuna cevabımı arz 
edeceğim. 

Sayın Milletvekili sorusunun ilk kısmında 
Erzurum - Ovacık yolu hakkında bilgi istemek
tedir. Erzurum - Ovacık yolu, Erzurum - İspir 
yolundan ayrılan 4 kilometrelik bir iltisak yo
ludur. Bunun normal bakımına devam edil
mektedir. 

Sorunun ikinci kısmında Söylemez - Kara
yazı - Tutak yolu vardır. Bu yolun Mesçitli -
Karayazı arası 1966 programında geçit yolu ça-
hgınaları ile ıslah edilecektir. 

Diğer bir yol Hınıs - Karaköprü - Karaço-
ban'dır. Bu yol 1965 onarım programında olup 
çalışmalara içinde bulunduğumuz tatbikat yı
lı boyunca devam edilmiş ve 1966 programında 
da devamı göz önüne alınmıştır. 

Sorunun dördüncü kısmında Hacıömer -
Tekman - Gökoğlan yolu vardır. Hacıömer -
Tekman arasında 1965 yılında onarım progra-
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mı ile çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalara 1966 
yılında da devam edilecektir. Tekman - Gökoğ-
lan yoluna gelince, bu da 1965 te Karayolları 
Genel Müdürlüğünün bakımına girmiş olup 
1966 da da normal bakım devam edecektir. 

Beşinci kısımda Hacıömer - Tekman - Ham-
zan ve Meman yolları vardır. Bunlardan Hacı
ömer - Tekman hakkında bir evvelki maddede 
izahat verdim. Hamzan ve Meman yollarına 
gelince, bunlar Devlet Karayolları ağına dâhil 
değildir. 

Altıncı kısımda Erzurum - Çat - Karlıova 
yolu vardır. Erzurum - Çat yolu normal bakım 
programına dâhildir. îmkân bulundukça kar 
mücadelesi de yapılmaktadır. 1965 ve 1966 yıl
larında onarım çalışmaları yoktur. Çat ile Kar
lıova arasına gelince, burası da Karayollarına 
geçmiştir; fakat bunun normal bakımla trafi
ğe açılması imkânsızdır ve yeni yapım şarttır. 
ödenek verildiği takdirde yapım programına 
alınacaktır. 

Yedinci kısımdaki Tortum - Narman - Oltu 
yolu normal bakım altındadır. Tortum - Nar
man arası 1965 yılında onarıma tabi tutulmuş 
ve 1966 yılında da onarıma devam edilmesi 
programlanmıştır. * 

Sekizinci kısımda Oltu - Olur yolu vardır. 
Bunun Oltu ayırımı - Olur arası 35 Km. olup 
normal bakım programına dâhildir. 1965 yılın
da burada onarım çalışmaları yapılmış ve 1966 
yılında da onarım çalışmalarının devamı prog
rama alınmıştır. 

Dokuzuncu kısımda Şenkaya - Bardız - Ye-
niköy yolunun Şenkaya - Bardız arası normal 
bakım altındadır. Bardız - Yeniköy arası ise 
bakıma dâhil edilememiştir. Şenkaya - Bardız'-
m 27 Km. lik kısmı 1965 yılında onarım prog
ramına alınmış, üzerinde çalışılmış, 1966 yılın
da da onarım çalışmaları programlanmıştır. 

Saym Nihat Diler'in sözlü soru önergesinin 
sonuncu kısmında Hasankale - Köprüköy köp
rüsü yolu vardır. Erzurum - Tahran transit yo
lu üzerinde olan bu kısım normal bakım altın
da ve iyi durumdadır. Onbirinci kısımda İspir -
Hunut - Yusufeli yolunun İspir - Hunut arası 
bakım altındadır. Hunut - Yusufeli arası ba
kıma alınamamıştır. Diğer taraftan İspir - Hu
nut yolu bakım çalışmalarından gayrı 1965 yı-
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lında onarım programı ile ıslah çalışmalarına 
tabi tutulmuş ve bu çalışmaların 1966 senesin
de de devamı programda dikkate alınmıştır. 
Onikinci kısımda Kızılhasan - Kırık yolu Kara
yolları Genel Müdürlüğünde olmayıp Köy İşle
ri Bakanlığmdadır. 

Nihayet onüçüncü kısımda bahis konusu 
olan Tortum - Kıska yolu, Tortum - Artvin yo
lundan ayrılan 7 Km. lik bir yol olup normal 
bakım altındadır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Saym Diler, buyurun. 
NtHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Baş

kan, saym milletvekilleri, 
Sayın Bayındırlık Bakanına vermiş olduğu 

cevaplardan dolayı kendilerine teşekkür ede
rim. 

Daha evvel de bu mevzu üzerinde diğer Ba
yındırlık Bakanlarından gerek sözlü soru, ge
rekse bütçe müzakereleri sırasında doğrudan 
doğruya sualler sormuş, aynen şimdiki Bayın
dırlık Bakanının vermiş olduğu cevapları al
mıştım. 

Muhterem arkadaşlar, yollar bir memleke
tin kan ve can damarlarıdır. Modern iktisat il
minin bir postulat ve aksiyom gibi açık olarak 
ortaya koymuş olduğu bir prensip vardır. O da 
bir memlekette iktisadi ve içtimai her hangi bir 
hamle yapıldığı zaman ilk defa o memleketin 
yol dâvasını halletmek lâzımdır. Eğer yol dâ
vası halledilmezse yapılacak hamleler ya tökez
ler veyahut da büyük masrafları gerektirir. 
Bunun altından kalkılamaz. Binnetice âmme 
hizmetlerine başladığımız zaman eğer yol dâ
vası ilk defa nazarı itibara alınarak yapılırsa 
şu kolaylıklar ortaya çıkar : 

1. O memleketin iktisadi durumu eğer ka
palı ise, yani vatandaşlar kendi ihtiyaçları için 
mahdut iktisadi faaliyette bulunuyorlarsa ken
dilerinin bu zihniyetlerini değiştirecekler, piya
sa ekonomisi için istihsalde bulunacaklar, bu 
suretle kendi dar ve mahdut ihtiyaçları için de
ğil, pazara «atmak için istihsâlde bulunacaklar. 
Bu suretle kapalı ekonomi yerine modern eko
nomi hâkim olacak ve cemiyette bir değişiklik 
hâsıl olacaktır. Bu itibarla yol halledilmeyin
ce ortaçağ zihniyetinin bir icabı olan ekonomik 
sistem devam edecek ve kalkınma bahis mev
zuu olmıyacaktır. 
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İkincisi; eğer yol dâvası halledilirse bir yur
dun muhtelif yerlerinde mevcut ekonomik ge
rilik kendiliğinden ortadan kaldırılacaktır. Bu-
£Ün Doğu Anadolu'nun veya yurdun diğer kö
selerinde mevcut iktisadi bir gerilik varsa bur 
mm sebebi doğrudan doğruya yolsuzlukta aran
malıdır. Eğer yol dâvası birinci plânda nazarı 
itibara alınıp her kazaya, her büyük nahiyeye 
ve köye bugüne kadar yol yapılmış olsaydı 
başka bir plân tatbik edip oranın kalkındırıl
masına ihtiyaç duyulmıyacaktı. 

Filhakika bu durum Beş Yıllık Plânın tat
biki sırasında da kendini açıkça ortaya koy
muş bulunmaktadır. Beş Yıllık Plânın en esas
lı unsurlarından birisi sosyal adaleti geri kal
mış bölgelere teşmil etmek için prodüktif ol
mıyan yatırımlarda öncelik ve ivedilikle geri 
kalmış bölgelere yatırım yapmaktır. 

Bugün plânın bu prensibi maalesef tatbik 
edilmemektedir. Sağlık işlerinde sosyalizasyo
na gidiliyor, okul, Hükümet konağı yapılmak 
isteniyor, yol olmadığı için katır sırtında mal
zemeler taşmıyor. Tabiatiyle bu da Devleti bü
yük bir masrafa garkediyor. Devletin bugün
kü iktisadi gücü ve imkânları onu yenmiye kâ
fi gelmiyor, işler bundan dolayı aksıyor. Bu 
suretle bir kuruşa yapılması lâzımgelen âmme 
masrafı birkaç kuruş fazlasiyle ortaya çıkıyor 
ve Devlete külfet oluyor. 

Muhterem arkadaşlarım, bu arz ettiğim hu
sus, arazisi arızalı olmıyan ve iklimi şiddetli 
olmıyan yerler için bahis mevzuudur. Bir de 
tasavvur buyurunuz ki, arazisi çok arızalı ve 
kışı şiddetli bir yer olsun. O takdirde eğer 
yol olmazsa oradaki vatandaşlar tam mânasiy-
le tabiatın sert ikliminin ve dolayısiyle arızalı 
arazinin tam esareti altında yaşıyacaklar ve bu 
esaret içinde vazife görmekle mükellef olan 
Devlet memurları oraya gidecekler, bir müd
det bu esaret altında kalacaklar ve nihayet 
kendilerinde bir bezginlik husule gelecek ve 
âmme hizmetlerini de göremiyecekler ve ora
dan kaçmanın çaresini arıyacaklardır. Bir ta
raftan tabiatın esareti altında yaşıyan halk, 
diğer taraftan da Devlet memurunun menfi 
psikoloji içinde yapmış olduğu menfi hareket
ler dolayısiyle bir adaletsizlikle karşı karşıya 
kalacaklar, bu suretle dünya üstünde, dünya 

nimetlerinden istifade etmesi lâzım gelenler tam 
bir zindan hayatı içinde yaşıyacaklardır. 

işte Erzurum'un bahsetmiş olduğumuz yer
leri bu vaziyettedir, esaret altındadır. Yakında 
yollar kapanacaktır. Sayın Bayındırlık Baka
nı mütemâdi şekilde Karayazı'dan, Çat'tan, 
Tekman'dan, Ovacık'tan, Olur'dan, Şenkaya'-
dan, Narman'dan ve bütün Erzurum'dan, «Biz 
perişanız. Hastamızı hastanelere nakledemiyo
ruz. Açlık içindeyiz. Birtakım ihtiyaçlarımız 
vardır. Acilen yollar açılsın.» diyeceklerdir. O 
zaman Sayın Bayındırlık Bakanı alelacele ted
bir alma yoluna gidecek ve Devletin birtakım 
imkânlarını ve vasıtalarını seferber edecek, 
olağanüstü faaliyete geçecek, bu suretle yalnız 
yolları açabilecektir. Halbuki Sayın Bayındırlık 
Bakanları eğer bu yolların süratle yapılmasını, 
ihtiyaca göre süratle yapılmasının tedbirlerini 
vaktinde almış olsalardı kış kapıyı çaldığı va
kit böyle olağanüstü faaliyetler sarf etmeye lü
zum kalmıyacaktı. işte bu bakımdan ancak za
ruretler kapıyı çaldığı vakit tedbir almak cihe
tine gidiyoruz. Bundan dolayı büyük, telâfisi 
imkânsız zararlar meydana geliyor. Ezcümle 
1965 senesinde Tekman kazasında bir kızamık 
âfeti olmuştu. Oraya, bütün imkânlar seferber 
edildiği halde gitmek imkânını Devlet memur
ları bulamamışlardı. Bu bir hakikattir. 

Muhterem arkadaşlarım, ikinci bir husus da; 
Saym Bakanın vermiş olduğu cevaplar yine 
tatmin edici değildir. Ovacık - Erzurum yolu 
iltisak yoludur, dediler. Evet, fakat bir de Ova-
cık'm köyleri var. Asıl Ovacık nahiye merkezi 
var, bir de köyleri var Ovacık'm. Bu köyler 
nahiye merkezinden daha büyüktür. Binaena
leyh, bu benim kasdettiğim şey Ovacık köyle
ridir, oraya kadar yol yapılmamış, vatandaş
lar büyük bir sıkıntı çekmektedirler. 

Söylemez ve Karayazı yoluna gelince : O da, 
1964 senesinden itibaren programa alınacağı 
vadedilmiş ve yapılacağı ifade edilmiş olma
sına rağmen, bugüne kadar yapılmamıştır, Ka
rayazı'ya kadar gidememiştir, Karayazı'nın al
nının karası silinememiştir. 

Hınıs - Karaçoban yolu da muayyen bir ye
re kadar gelmiş, esasen fazla bir masraf yapıl
masına da lüzum yoktur. Maalesef bu Karaço
ban köyüne kadar uzatılamamıştır. Yine dik
katli çalışmamanın neticesidir. 
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Hacıömer - Tekman yolu, Hınıs - Gökoğlan 
yolu, Gökoğlan I, Gökoğlan I I köprüleri 1965 
senesinin programına alındığı halde maalesef 
yine gereken dikkat ve ihtimam gösterilerek bu 
köprülerin inşası cihetine gidilmemiştir. Yine 
Hamzan ve Meman diye bir köy vardır Tek
man'da. Bu köylerin yanında iki Çermik var, 
şh'alı su ihtiva etmektedir. Birisi alabildiğine 
sıcak, diğeri de alabildiğine soğuktur. Bu iki 
suyu birbirine karıştırıp yıkananlar tıbbın şi
fasını bulamadığı, devasını bulamadığı hasta
lıkların bu su ile devasını bulmuşlardır. Bunun 
için turistik bakımından 96 000 lira tahsis edil
miş ve yol olmadığı için bu hayırlı teşebbüs de 
akim kalmıştır. Sayın Bakana bu hususta sor
duğum sual açık olduğu halde üstü kapalı ge
çilmiş vaziyettedir. Bu köy yolu olarak müta
lâa edilemez. Köy yolu mütalâa edildiği takdir
de turizm geri kalır. 

BAŞKAN — Turizm yolu diye bir yol yok
tur, diyorlar. 

NİHAT DİLER (Devamla) — Turistik te
sis yapılacaktır. Sayın Başkan zatıâliniz eğer 
dikkatli dinlediyseniz turistik ehemmiyetini 
zikretmiştim. 

Üçüncü şey, Hunut - İspir yolu hakkında da 
açık bir malûmat vermediler. Hunut yolu ya
rıya kadar yapılmış, İspir'den Hunut'a uzatıl
mış, fakat ikmal edilememiştir. Ödenekleri bit
miştir. Bu hususta da bize sarih malûmat ver
mediler. Bilhassa Tortum - Narman yolu' hal-
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ledilmez bir mesele olarak daima önümüze çık
maktadır. Her Bayındırlık Bakanı buraya, bu 
kürsüye çıktığı vakit Tortum - Narman - Oltu 
yolunu yapacağını vadeder. Bunun programa 
alındığı ifade edilir. Fakat maalesef basit bir -
iki ameliyeden sonra kendi haline bırakılır. Kar 
yağdıktan sonra Narman kazası esaret altında 
kalır. Mütemadi şekilde bu perişan vaziyetteki 
halk orada kendi işinin halledilemiyeceğini 
görünce buraya gelir, bir heyet halinde sayın 
bakanları ziyaret eder, bakanlar yine kendile
rine lâzımgelen avutucu sözleri söyler, ikna 
eder, geri çevirirler, bu şekilde giderler. 

İşte Sayın Bakandan benim bilhassa istir
ham ettiğim noktalar bunlardır. Bunların üze
rinde eğer bizi açık bir şekilde tenvir eder ve 
Yüce Meclisi de tenvir ederlerse, kara bahtlı 
olan bu mıntakanm halkını kurtarmış olacak
lardır. 

Senelerden beri Rus zulmünün karşısında 
hiçbir taraftan emir ve kumanda almadan bu 
memleketin hayatı ve istikbali uğruna şehit ver
miş bir mıntakanm halkını son derece memnun 
kılacaklardır. Sizlere derin teşekkürlerimi arz 
ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Muhterem arkadaşlarım, vakit gecikmiş bu

lunmaktadır. Bu sebeple Birleşimi, 8 Aralık 1965 
Çarşamba günü saat 15,00 te toplanılmak üzere, 
kapatıyorum. 

Kapanma saati: 18,50 





Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

19 NCU BİRLEŞİM 

7 . 12 . 1965 Salı 

Saat : 15,00 

1 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in yasama dokunulmazlığının kaldırıl
masına dair dosyanın iadesi hakkında Başba
kanlık tezkeresi (3/93, 3/121) 

2. — İstanbul Milletvekili Teldn Erer'in, 
1960 yılı başından 1965 yılı Ekim ayına kadar 
Bakanlıklarda ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
ile iştiraki bulunan her türlü teşekküllerde 
idari vazife gören memurlara dair Başbakan
dan sözlü sorusunun geriverilmesi hakkında 
önergesi (6/28, 4/12) 

B - İKİNCİ DEFA OYA SUNULACAK 
İŞLER 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

1. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'un ilçe ve köylerinin muhtaeolduğu 
hububat ve hayvan yeminin temini hususunda 
ne düşünüldüğüne dair Ticaret Bakanından 
sözlfi sorusu (6/10) 

2. — Hakkâri Milletvekili Ali Karahan'm, 
29 Eylül 1965 tarihinden beri yolları kapalı bu
lunan Hakkâri'nin Beytüşşebap ve Uludere il
çelerinde önceden bâzı tedbir alınmasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/11) 

3. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ
de ili dâhilinde yapılması kararlaştırılan baraj
lardan hangilerinin 1966 icra plânına alınacağı
na dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/15) 

4. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu 'nun, 
Polatlı - Yunak - Akşehir - Yalvaç arasındaki 
yolun inşa ve bakımının hangi idareye aidoldu-

ğuna dair Bayındırlık Bakanından sözlü soru
su (6/16) 

5. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, köy
lülerin, eskiden beri malı bulunan toprakları
nın ipotek edilmemesi usulünün kaldırılması 
için ne düşünüldüğüne dair Köy İşleri ve Ti
caret Bakanlarından sözlü sorusu (6/17) 

6. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
1965 yılı başından itibaren, demir ve çimento
nun fabrika fiyatları ile piyasadaki satış fiyat
larının nasıl bir seyir takibettiğine dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/20) 

7. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'ın, 
arsa spekülâsyonunu önlemek için, mahallî ida
relerin ve Hazinenin mülkiyetinde bulunan ar
saların, vatandaşlara ucuz bedelle ve taksitle 
verilip verilemiyeceğine dair İmar ve İskân 
Bakanından sözlü sorusu (6/21) 

8. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
.Erzurum'un bâzı ilçe ve köy yollarının 1966 se
nesi programına alınıp almmıyacağma dair Ba
yındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/22) 

9. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'un bâzı ilçelerinde yapılan petrol ara
malarında daha büyük sondaj makinaları kul
lanılması gerçeğinin açıklanmasına dair Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/23) 

10. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
resmî ilkokullarda çalıştırılan muvakkat öğret
menlerin adedine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/25) 

11. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Ar-
san'm, Çankırı iline, yatırım yapılmasının ve 
yurt ekonomisine faydalı olacak tesisler kurul
masının düşünülüp düşünülmediğine dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/26) 

(Devamı arkada) 
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12. — Sinop Milletvekili Cemil Karahan'ın, I 

bâzı çocukların kısırlaştırılmış olduğu hakkın
daki neşriyatın doğru olup olmadığına dair 
Devlet, içişleri ve Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/27) 

13. —• Eskişehir Milletvekili Hayri Başar'm, 
Türkiye Şeker Fabrikalarının, pancar müstah
sili ndan yüzde yirmi noksan olarak ekim yap
ması isteğinin sebeplerine dair Sanayi Bakanın
dan sözlü sorusu (6/29) 

14. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'-
nun, son beş sene içinde tekniker okullarından | 
kae öğrenci mezun olduğuna dair Millî Eğitim I 
Bakanından sözlü sorusu (6/30) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
IKI DEFA GÖRÜŞÜLECEK IŞLER 

A - IKINCI GÖRÜŞMESI YAPILACAK IŞLER 
B - BIRINCI GÖRÜŞMESI YAPıLACAK 

İŞLER 




