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I. — ÇEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Uşak Milletvekili Âdil Turan, öğretmen ve 
memurların bazı sorunlarına dair gündem dışı 
bir demeçte bulundu. 

Yozgat Milletvekili Neşet Tanrıdağ'm, 
Emekli Sandığı Kanununa bir ek madde eklen
mesi konusundaki kanun teklifinin basın ve ka
muoyunda yanlış tefsir edildiğine dair gündem 
dışı demeci münasebetiyle Millet Meclisi Baş
kanı Sabit Osman Avcı açıklamada bulundu. 

Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca, ge
nel af, 

Samsun Milletvekili Bahattin Uzunoğlu, 
Parlamanterlerin emekliliği konusunda gündem 
dışı bir demeçte bulundular. 

Bitlis Milletvekili Mümtaz Akışık'ın; Bitlis 
deki Arıcılık Enstitüsüne dair gündem dışı de
mecine Tarım Bakanı İlyas Karaöz cevap ver
di. 

Malatya Milletvekili Hakkı Gökçe, Malatya 
Sigara Fabrikasının durumu ile ilgili gündem 
dışı bir demeçte bulundu. 

Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mut
lu'nun, yazılı soruların cevaplandırılmaması ko-
nusuyle ilgili gündem dışı demecine Başbakan 
Ferid Melen cevap verdi. 

Sayın üyelerden bazılarına başkanlık tezke
resinde gösterilen sebep ve sürelerle izin veril
mesi kabul edildi. 

Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 30 arka
daşının, uyguladığı tarım ürünleri taban fiyat 
politikası nedeniyle köylü ve küçük çiftçilerimi
zi geçim darlığına düşürdüğü iddiasıyle Ticaret 
Bakanı Naim Talû hakkında Anayasanın 89 
ncu maddesi uyarınca bir gensoru açılmasına 
dair önergesi (11/23) okundu, gündeme alınıp 
alınmaması hususunun 16 Ekim 1972 Pazartesi 
günü yapılacak birleşimde görüşüleceği bildi
rildi. 

Amasya Milletvekili Yavuz Acar'ın, 7129 sa
yılı Bankalar Kanununun 32 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesi baklandaki kanun teklifinin iç
tüzüğün 38 ncı maddesi gereğince gündeme alın
masına dair önergesi kabul olundu. 

1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bazı maddeler eklenmesine dair kanun 
(1/616) (S. Sayısı : 671) tasarısının tümü kabul 
edildi. 

Eski Eserler kanunu tasarısı ile Burdur Mil
letvekili Mehmet Özbey'in, Türkiye müezelerin-
den eşyayı dışarı çıkaranlara bir seneden beş 
seneye kadar hapis cezası verilmesi hakkında 
kanım (1/85, 2/428) (S. Sayısı : 672) teklifin 
görüşülmesine bir süre devam olundu. 

Kayseri Milletvekili Enver Turgut ve 13 ar
kadaşı ile Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar ve 30 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununa bazı maddeler eklenmesine da
ir kanun teklifleri ve Amasya Milletvekili Salih 
Aygün ile izmir Milletvekili Burhanettin Asu-
tayın, 506 sayılı Kanunun 73 ncü maddesinin 
(D) bendinin değiştirilmesine ve bu kanuna üç 
geçici madde eklenmesine dair kanun (2/597, 
2/598, 2/726) (S. Sayısı : 743) kanun teklifle
rinin tümü üzerinde bir süre görüşüldü. 

Çalışma süresi dolduğundan; 
16 Ekim 1972 Pazartesi günü saat 15,00'te 

toplanılmak üzere birleşime saat 19,05'te son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Sivas 

V. Bozatlı E. Akova 
Kâtip 

Tunceli 
K. Aral 
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II. — GELEN 

Tasan 
1. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemele

ri Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkın
da kanun tasarısı (1/717) (Adalet Komisyonu
na) 

Raporlar 
2. — Eski Siirt Milletvekili Süreyya öner, 

©ski Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, es
ki Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldoğan ve 
istanbul Milletvekili tlhami Sanear'm, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 12 .3 .1964 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 1316 sayılı 
Kararının Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergeleri ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi : 5/3; C. Senatosu : 4/66) (M. 
Meclisi S. Sayısı 171'e 1 nci ek ve 171'e 2 noi 
ek; C. Senatosu S. Sayısı : 442) (Dağıtma ta
rihi : 10. 5 .1971 ve 14 .10 .1972) (GÜNDEME) 

3. — Eski Amaisya Milletvekili Nevzat Şe
ner'in, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cet
velindeki 399 sayılı kararın Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma j 
Komisyonu raporları (M. Meclisi 5/2.; C. Se- | 
natosu 4/68) (M. Meclisi S. Sayısı : 172, 172'ye 
1 nci ek 172ye 2 noi ek) (C. Senatosu S. Sayı
sı : 523) (Dağıtma tarihleri : 10 , 5 . 1971 ve 
14 . 10 . 1972) (GÜNDEME) 

4. — Eski Mardin Milletvekili Talât Oğuz' 
un, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 30 . 4 . 1S64 tarihli Haftalık Karar Cetve^ 
ündeki 1494 sayılı kararın Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma 
Komisyonu raporları (M. Meclisi : 5/4; C. Se
natosu : 4/69) (M. Meclisi S. Sayısı : 173, 173'e 
1 nci ek ve 173'e 2 nci ek; C. Senatosu S. Sayı
sı : 522) (Dağıtma tarihleri 10 . 5 . 1971 ve 
14 . 10 . 1972) (GÜNDEME) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Veh
bi Erteü ve 3 arkadaşının, Dilekçe Karma Ko
misyonu Genel Kurulunun, 22 . 5 . 1961 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 2538 sayılı Kara
rın Genel Kurulda görüşülmesine dair önerge
si ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (M. 

KÂĞITLAR 

Meclisi : 5/6; C. Senatosu : 4/74) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 174, 174'e 1 nci ek 174'e 2 nci ek; 
C. Senatosu S. Sayısı : 784; 784'e 1 nci ek ve 
784'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 10 . 5 .1971 
ve 14 .10 .1972) (GÜNDEME) 

6. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'ın, Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1905 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3659 ısayılı Kararın Genel Kurulda görüşülme
sine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyo
nu raporları (M. Meclisi : 5/5; C. Senatosu : 
4/76) (M. Meclisi S. Sayısı : 175,175'e 1 nci ek) 
ve 175'e 2 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 898) 
(Dağıtma tarihleri : 10. 5.1972 ve 14.10.1972) 
(GÜNDEME) 

7. — Anayasa Mahkemesine yasama msclis-
lerinden seçilecek asıl ve yedek üyelikler için/ 
adaylığa başvurma, seçim esas ve usulü hak
kında kanun tasarısına df>ir C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan de
ğişiklikler hakkında Millet Meclisi Adalet Ko
misyonu raporu (M. Meclisi : 1/591; C. Sena
tosu : 1/71) (M. Meclisi S. dayısı : 514 ve 
514'e 1 nci ek: C. Senatosu S. Sayısı : 93's ek) 
(Dağıtma tarihleri : 4.4.1972 ve 14.10.1972) 
(GÜNDEME) 

8. — 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 
148 nci maddesinin (A) bendinin değiştirilme
sine dair kanun tasarısına dair C. Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan 
değişiklikler hakkında M. Meclisi Adalet Ko
misyonu raporu (M, Meclisi : 1/163; C. Sena
tosu : 1/98) (M. Meclisi S. Sayısı : 687, ve 
687'ye 1 nci ek: C. Senatosu S, Sayısı : 134) 
(Dağıtma tarihleri : 29 .5.1972 ve 14.12 .1972) 
(GÜNDEME)' 

9. — Üçüncü Beş Yıllık (1973 - 1977) Kal
kınma Planının 16 . 10 . 1962 tarihli ve 77 sa
yılı Kanunun 1 nci maddesine göre sunulduğu
na dair Başbakanlık tezkeresi ve Kalkınma 
Planı ile Cumhuriyet (Senatosunca kabul edilen 
değiştirgelere dair Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Plan Karma Komisyonu 
raporu (M. Meclisi 3/906; C. Senatosu : 3/170) 
(S. Sayısı : 747) (Dağıtma tarihi : 16.10.1972) 
(GÜNDEME) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Aşılma Saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Nurettin Ok 

KÂTİPLER : Şevket Doğan (Kayseri) Hüseyin Yenipmar (Tunceli) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 146 ncı Bir- leşmıini açıyorum. 

III - YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. Sayın üyelerin lütfen beyaz düğme
lere basmalarını rica ederim. 

(Yoklama yapıldı). 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müza

kereye başlıyoruz. 

IV - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Grup Başkanvekillerinin, 3 ncü Beş 
Yıllık Kalkınma Planı görüşmeleri münasebetiy
le Genel Kurulun çalışma gün ve saatleri ile 
grup sözcüleri, Hükümet, Plan Karma Komis
yonu ve milletvekillerinin konuşma sürelerine 
dair önergesi. 

BAŞKAN — Muihterem arkadaşlarım, uzun 
vadeli planın yürürlüğe konması ve bütünlüğü
nün korunması hakkındaki kanun uyarınca, 
Cumhuriyet Senatosunda kabul edilmiş bulu
nan Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı, Millet 
Meclisimizde Çarşamba gününden itibaren 
görüşmeye başlanacaktır. Plan bu akşam bas
tırılarak sayın üyelere yarın sabahtan itibaren 
dağıtılmaya da başlanacaktır. 

Uzun vadeli planın yürürlüğe konması ve 
bütünlüğünün korunması hakkında müzakere
leri düzenleyen kanun, planın tümü üzerindeki 
görüşmelerin Millet Meclisinde beş gıün cere
yan etmesini öngörmekte ve görüşmelerin ara
lıksız devamını uygun bulmaktadır. Daha son
ra, diğer üç giiin ise, plan modeli üzerinde veri
lecek olan değişiklik önergelerinin oylanma
sına tahsis edilmiştir. Buna göre, Çarşamba 
gününün sabahından itibaren başlayan müzake
re, Çarşamlba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, 
Pazar günü devam edecek, onu takibeden Pa
zartesi, Salı, Çarşamba günleri ise değişiklik 
önergeleri, kanun uyarınca, oylamaya sunula
caktır. 

Bu haliyle Meclis çalışmalarına, planın mü
zakeresine uygun bir ortam içerisinde cereyan 
etmek için yeni bir veçhe vermek gerekiyor. 
Parti grup yetkilileri konuyu görüşmüşler ve 
kendi aralarında bir esasa bağlamışlardır. Şim
di müsaade- ederseniz, Parti grup başkanvekil-
lerinin imzalamış olduğu çalışma programının 
önergesini Yüce Heyetinize takdim ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Gündemimize girmiş olup, 77 sayılı Kanun 
gereğince sekiz gün içinde, karara bağlanması 
ica'bedeıı Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı 
üzerinde, parti grubu sözcülerinin ve milletve
killerinin gereği gibi görüşmelerini sağlamak 
maksadıyla; 

1. Plan görüşmelerinin 18 Ekim 1972 Çar
şamba günü saat 15,00'te başlamasına, 

2. Plan görüşmelerinin devamı süresince 
Millet Meclisi toplantınlarmm hergün saat 10,00, 
13,00, 14,30, 19,30 ve 21,00 ilâ 24,00 arasında ya
pılmasına, 

3. Sekiz günlük sürenin beş gününün, pla
nın tümü üzerindeki görüşmelere, üç gününün 
de gerekçeli geriverme önergelerinin oylanma
sına tahsis edilmesine, 

4. Planın tümü üzerinde yapılacak görüş
melerde her parti grubu sözcüsüne veya sözcü
lerine beşer saatlik bir sürenin ayrılmasına, 

~ 364 
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5. Hükümetle birlikte Plan Karma Komis
yonuna 13 saatlik bir zamanın tefrik edilmesine, 
geri kalan sürenin, şahısları adına konuşacak 
milletvekillerine ayrılmasına ve görüşme süre
sinin, her bir milletvekili için yirmi dakika ol
masına karar verilmesini arz ve teklif ederiz. 

izmir Kocaeli 
Ali Naili Erdem Vehbi Engiz 

A. P. Grup D. P. Grubu 
Başkanvekili Başkanvekili 

Antalya Van 
Hasan Ali Gülcan Salih Yıldız 

C. H. P. Grup M. G. P. Grup 
Başkanvekili yerine Başkanvekili yerine 

İstanbul 
iSezai Orkunt 

C. P. Grubu Başkanvekili 

BAŞKAN — önergeyi takdim etmiş bulu
nuyorum. önerge üzerinde söz isteyen sayın mil
letvekili? 

Buyurun Sayın Mehmet Turgut. 

MEHMET TURGUT (Bursa) — Sayın Baş
kan, her ne kadar grup başkanvekilleri arala
rında böyle bir anlaşmaya varmışlarsa da, Çar
şamba günü görüşmelerin saat 10,00'da başla
ması daha uygun olacaktır. 

BAŞKAN — 10,00'da başlıyor Sayın Tur
gut. Yalnız ilk gün 15,00'te başlıyor. 

MEHMET TURGUT (Bursa) — Çarşamba 
günü de 10,00'da başlayalım. 

BAŞKAN — Mümkündür, ilk açılış olduğu 
için, planın dağıtılması ve üyelerce tetkiki im
kânı sağlanamaz, diye öylesine bir müddet kon
muş. Aslında, tahmin ediyorum bu anlaşmada 
mevcut günler, görüşme için kâfi gelecektir, o 
tahmin içerisindeyiz. Şayet bu kâfi gelmezse 
gece mesaileri devam edecek, ona göre ayarla
nacaktır. 

Buyurun 'Sayın Erdem. 

ALİ NAİLİ ERDEM (İzmir) — Sayın Baş
kan, Sayın Mehmet Turgut'un söylediği husus, 
Sayın Meclis Başkanının Başkanlığında yapılan 
toplantıda görüşülmüş, ancak Plan Karma Ko
misyonunda plan müzakeresinin bitirilmesi key
fiyeti ve zatıâlinizin konuşmalarınızda beyan 
ettiğiniz hususlar, metnin böylesine düzenlen
mesi zaruretini ortaya koymuştur. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kapısız. 
İSMET KAPISIZ (Yozgat) — Milletvekil

lerinin, şahısları adına yapacakları konuşmala
rın 10 ar dakika ile tahdidi daha uygun olur 
gibi geliyor. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen? Yok. 
Muhterem arkadaşlarım, bunu paragraf pa

ragraf oylamam da mümkün, tümü itibariyle de 
oylamam mümkün. Onun için bir değişik teklif 
ileri sürülmediğine göre, müsaade ederseniz,, 
grup başkanvekilleri tarafından imzalanmış 
olan işbu önergeyi tümü itibariyle Yüce Mecli
sin oyuna sunacağım. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Gereği buna göre icra edilecektir. 
Muhterem arkadaşlarım her halde bir nok

ta eksik kaldı, plan hakkında müzakerelerde 
söz almak isteyen arkadaşlarım şu andan itiba
ren müracaatta bulunmayacaklar, yarın sabah 
saat 9,00'dan itibaren Kanunlar Müdürlüğünde, 
bu hususu tanzim için memurlarımızı görev
lendirmiş bulunuyoruz, yarın saat 9,00'dan iti
baren, hangi arkadaşımız plan üzerinde konuş
mak istiyorsa ismini kaydettirecek. 

2. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Güm
rük ve Tekel Bakanı Haydar Özalp'a, dönüşüne 
kadar, Devlet Bakanı Doğan Kitaplm'nı, vekil
lik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/938) 

BAŞKAN — Bir Cumhurbaşkanlığı tezke
resi var, takdim ediyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Gümrük 

ve Tekel Bakanı Haydar Özalp'in dönüşüne ka
dar Gümrük ve Tekel Bakanlığına Devlet Ba
kanı Doğan Kitaplı'nm vekillik etmesinin, Baş
bakanın teklifi üzerine uygun görülmüş oldu
ğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN 
nulur. 

Yüce Meclisin bilgilerine su-

3. — Uşak Milletvekili Âdil Turanhn, Baş
kanlık Divanı Kâtip üyeliğinden istifasına dair 
öne?*gesi (4/320) 

BAŞKAN — Divan Kâtibi Sayın Âdil Turan, 
Divandaki kâtiplik görevinden istifa ettiğini 
bildirmiştir. Takdim ediyorum. 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
1. Parlamento üyelerinin emekliliği ile il

gili kanun tasarısını, grubumuz milletvekillerin
den kareker ve kafa yapılarına çolk güvendiğim 
bazılarının öncülüğünü, bazılarının da imzala
rını gördükten sonra imzalamıştım. Bugünkü ga
zeteleri okuduktan sonra hata yaptığımı bü
yük bir üzüntü ile anlamış bulunuyorum. Zira 
onlardan hiç birisinin ismini, imza atanlar liste
sinde görmedim. İmzalarını geri aldıkları anlaşı
lıyor. 

Bu durum karşısında benim imzamın anlam 
ve amacı kalmamıştır. Düştüğüm politik hata
dan kurtulmak için imzamı ben de geri alıyo
rum. 

2. Bir kanun tasarısı, biraz da teklif sahip
lerinin kişilikleri ile değerlenir. Millet Meclisi 
Başkanı Sayın Sabit Osman Avcı bu gerçeğe 
bağlı kalarak, «imzalarını geri alanlar» başlığı 
ile diğer 82 teklif sahibini de açıklaması gere
kirdi. Bunu yapmamış, üstelik verdiği demeç
lerle Başkanlık sıfatı ile çelişir durumlara düş
müştür. 

Bu nedenlerle de Sayın Avcı'nm, başkanı bu
lunduğu Millet Meclisi Divanı Kâtip üyeliğinden 
istifa ediyorum. 

Gereğini rica eder, saygılar sunarım. 
Uşak Milletvekili ve M. Meclisi 

Divan Kâtibi 
Âdil Turan 

BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine sunu
lur. Gereği ona göre icra edilecektir. 

4. —Maliye Bakam Ziya Müezzinoğlu'nun, 
parlamenterlerin emekliliği ile ilgili teklif müna
sebetiyle yaptığı açıklamanın yanlış aksettirüdi-
ğine dair gündem dışı demeci. 

(BAŞKAN — Söz mü istediniz Sayın Bakan. 
Ne hakkında Sayın Maliye Bakanı? 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
— Milletvekillerinin emeklilik haklanyle ilgili 
bir açıklamada bulunmak istiyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim, buyurunuz. 
MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 

— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Parlamento mensuplarının emeklilik hakla

nyle ilgili bir kanun teklifinin tekriri müzake
re suretiyle bugün Maliye Komisyonunda vaki 
görüşmesi sırasında sorulan bir suale cevaben, 

kanun teklifinin malî külfeti hakkında Yüksek 
Komisyona bilgi arz etmiştim. Radyo haberle
rinden öğrendiğime göre, verdiğim rakam yanlış 
olarak bildirilmiş bulunmaktadır. Bu vesile ile 
bunu açıklamak istiyorum. 

Komisyon toplantısında bana tevcih edilen 
soru, kanun teklifi bu şekliyle gerçekleştiği 
takdirde, Parlamento mensuplarına verilecek 
ikramiyenin tutarının ne olacağına taallûk edi
yordu. 

Soruya verdiğim cevapta, elimizdeki bilgi
lere göre bu kanun teklifinden faydalanacak mil
letvekili ve senatörlerin adedini bildirdikten 
sonra, kanun teklifinde öngörüldüğü gibi, bun
lara birinci dereceden emeklilik hakkı tanınması 
halinde, yapılan hesaplara göre ödenecek ikra
miye tutarının 9 396 000 lira olduğunu ifade et
miştir. (A. P. sıralarından «Adedi kaç?» ses
leri.) Söz konusu olan milletvekillerinin adedi 
191, senatörlerin adedi de 64'tür. Fakat. (A. P. 
anlaşılmayan anlaşılmayan müdahaleler). 

BAŞKAN — Lütfen müdahale buyurmayınız. 
Buyurun Sayın Maliye Bakanı. 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
(Devamla) — Takat, Komisyonda bulunan sa
yın milletvekillerinin takibettikleri şekilde, ben 
bunlardan 'bir kısmının esasen bu haklardan 
faydalanabileceğini, bu itibarla kesin rakamın, 
her ilgilinin teker teker durumlarının ancak 
tespitinden sonra anlaşılabileceğini.. (A. P. sıra
larından anlaşılamayan müdahaleler). 

BAŞKAN — Rica ediyorum muhterem ar
kadaşlar, müdahale buyurmayınız. Buyurun İSa-
yın Maliye Bakanı, devam (buyurunuz efendim. 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
(Devamla) — 'Tekrar arz ediyorum. 

İlgililerin teker teker durumu tespit edilme
dikten isonra kesin bir rakam - Komisyonda 
da ifade ettiğim gibi - tekellüm etmek mümkün 
değildir. Fakat, soruya cevaben, bildirilen ra
kamlara göre kanun teklifi aynen kabul edil
diği ve bütün ilgililere 1 nci derece üzerinden 
emekli hakkı tanındığı takdirde tutarının bu 
olacağının Emekli ISandığı 'tarafından hesabedil-
diğini arz ettim. (A. P. sıralarından «Yanlış» 
sesleri). Komisyon üyeleri bunu böylece müşa-
haide etmişlerdir. 
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Ben bu rakamın radyoda 9 milyar olarak 'bil
dirilmesi dolayısıyle keyfiyetin aslını Yüksek 
'Heyetinizin 'bilgilerine arz ediyorum. 

Teşekür ederim iSayın Başkan. 

5. — İstanbul Milletvekili Hasan Türkaıfın 
asgarî ücretlerin yeniden tespiti konusunda gün
dem dışı demeci ve Çalışma Bakam Ali Rıza 
Uzuner'in cevabı. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Türkay, asgarî 
ücretler hakkında kısa (bir konuşma yapacak
sınız, buyurunuz efendim. 

HASAN TÜRKAY (istanbul) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; iki milyon civa
rında Türk işçisinn ilgilendiren en mühim bir 
konu için huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

IBundan üç sene 'evvel millî seviyede, Tür
kiye çapında tespit edilen asgarî ücretlerin ye
niden tespit edilmesi için altı aydan fberi çalış
malarda bulunan komisyon, bugüne ikadar ça
lışmalarını bitirememiş ve üç sene evvel o gün
kü şartlara göre tespit edilen asgarî ücretleri, 
bugünkü geçim şartlarına göre, tanzim edeme
mektedir. Altı aydan beri devam eden komisyon, 
5 işçi, 5 işveren, 5 de Hükümet temsilcisi tara
fından çalışmalarına devam etmektedir. Hükü
meti ve işverenleri temsil eden '5'er kişiden mü
teşekkil 10 kişilik grup, bir türlü asgarî üc
retlerin tespitinde bir karar vermemektedir. 

ORHAN BİRGİT (Ankara) — Ticaret Oda
larından izin çıkmıyor ki. 

HASAN TÜRKAY ('Devamla) — Hükümetin 
tutumu, Türkiye çapında yeniden asgarî üc
reti tespit etmekten kaçınmakta gözükmektedir. 
Çalışma Bakanı, sık sık konuşmakta, asgarî üc
retlerin yeniden geçim şartlarına göre tespit 
edileceğinden bahsetmektedir. En son işçi kesi
mine vermiş olduğu müddet bu ayın 12'si idi; 
fakat şimdi öğreniyoruz ki, Çalışma Bakanı, 
Hükümetin kararıyle asgarî ücretlerin yıl so
nuna ikadar uzatılmasını istemiştir. Bu da gös
teriyor ki, sayın Hükümetimiz, çok önemli olan 
asgarî ücretlerin tespitinden kaçmaktadır. 

Arkadaşlar; üç seneden beri Türk işçisi yeni 
asgarî ücretlerin tespitini beklemektedir. Çok 
büyük ümitlerle Bakanlığa gelen İSayın Çalış
ma Bakanımız Ali Rıza Uzuner'den Türk işçisi 
büyük ümitler beklemekte idi; ama son zaman
daki beyanları gösteriyor ki, sadece konuş
maktan başka Ihiç ileriye gitmiyor. Halbuki, 

Türk işçisi konuşmak değil, karar bekliyor, ic
raat bekliyor. 

iSaym Çalışma Bakanımızın, sayın Hüküme
timizin iki milyon işçiyi ilgilendiren asgarî üc
retin tespitinde daha fazla işi savsatmamasını, 
biran evvel bunun karara bağlanmasını, iyi veya 
kötü, az çok ne ise, saym hükümetimizin ka
rarı hangi ölçüler içinde ise bunun mutlaka bir 
neticeye bağlanmasıdır. Yoksa, bizim Hüküme
timizin başından gitsin, bizden sonra gelecek 
hükümetler bu çok lönemli, biraz karışık konu
yu ele alsm, karara bağlasın diye toir düşünce
ye sahip ise haita içindedirler, hatalı yoldadır
lar. Sayın Çalışma 'Bakanımızdan sık sık konuş
ma değil, fazla konuşma değil icraat bekliyoruz, 
asgarî ücretin neticeye bağlanmasını bekliyo
ruz. 

iSaygılarımla. (A. P. sıralarından alkışlar.) 
BAŞKAN — iSayın Çalışma Bakanı, bu

yurunuz efendim. 
ÇALIŞMA BAKANI ALİ RIZA UZUNER 

(Trabzon) — İSayın Başkan, IMillet Meclisinin 
değerli üyeleri. 

Değerli arkadaşımız iHasan Türkay Bey, me
seleyi çok iyi bilmiş 'olmasına rağmen, tamamen 
gerçek dışı, olayın gelişmesiyle bağdaşmayan be
yanlarda bulundular, izin verirseniz meseleyi 
çok kısa olarak Yüksek Huzurunuzda belirt
mek isterim. 

Malûmunuz olduğu üzere, 1475 sayılı Ka
nunun 33 ncü maddesine göre her iki yılda bir 
asgari ücret tespit edilir. 1969 yılında tespit 
edilen asgarî ücret, tam 1,5 yıl müzakerelerin 
sonunda saptanabilmiştir. Hükümetimizin as
garî ücretleri belirli bir seviyede tutmak, belirli 
oranlarda tutmak gibi bir kararı yoktur, esasen 
böyle bir kararı da olamaz. Asgarî ücretin tes
piti hususunda teşkil edilen komisyonun 
terakküp tarzı yüksek malûmunuzdur; Hü
kümet kesimi vardır, işçi kesimi, iş veren 
kesimi vardır. Bu görüşmeler, yürürlükte olan 
yönetmelik (hükümlerine göre devam etmekte
dir. 

Değerli arkadaşlarım; sosyal devlet karak
teri olan Devletimizin Hükümet Programında 
da saptandığı üzere, işçi haklarını ne şekilde 
tahakkuk ettireceği, ayrıca planlarda da, _ yakın 
günlerde önünüze gelecek olan Üçüncü Beş Yıl
lık Planda da bütün ayrıntısıyle saptanmış bu
lunmaktadır. 
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Asgarî Ücret Komisyonunun Başkanı, Çalışma 

Bakanlığına bağlı Çalışma ıGenel Müdürüdür. 
Ve yönetmeliğe göre asgarî ücretlerin müza
keresi gMi olarak (devam etmektedir. Bu müza
kerelerin teferruatı hakkında burada bilgi ver
mem, bu gizlilik nedeniyle mümkün değildir. 

Ancak, şu kadarını arz etmek isterim ki, tu
tanaklarla da tespit edilmiştir ki, gerek işçi ke
simi ve gerekse işveren kesimi 1969 fiyatlarının 
üzerinde, 1969ya tespit edilen asgarî ücretin 
gazetelerde yazıldığı gibi değil, tamamen 
aksine, objektif bir değerlendirmeye tabi 
tutularak, yönetmelikteki bütün kıstaslar 
nazara alınarak saptanmaya çalışılmakta
dır. Bu müzakerelerde işçi ve işveren ke
simi arasında son zamanlara kadar büyük bir 
yaklaşım olmuştu ve fakat son günlerde her 
iki kesimin, özellikle işçi kesiminin ortaya koy
duğu bir rakam üzerinde araştırmalar yapıl
maktadır. 

Değerli arkadaşlarım; 1969 yılında tespit 
edilen asgarî ücretler, Türkiye'nin altı bölgeye 
bölünmesi sonucunda farklılık arz etmesi nede
niyle, geçim şartlarının, endekslerin farklılığı ne-
niyle, geçim şartlarının, endekslerin farklılığı ne
deniyle tespit edilmişti. Bu kez dört bölgeye in
dirilmiştir, işçi kesiminin de bu konuda mut
lak mutabakatı vardır, işçi ve işveren kesimi 
bu mevzuda anlaşmışlardır. Anlaşılmayan husus 
şudur, bunu da açıkça ortaya koymak isterim. 

Yürürlükte olan yönetmeliğe göre, 1969 as
garî ücretine bir atıf yoktur. Bir kesim der ki, 
1969 yılında hangi ölçüler esas alınmış ise bu
gün aynı (ölçüler esas alınacak ve 1969 yılı baz 
yapılacaktır. Biz deriz M, yürürlükte olan Dev
let Planlama Teşkilâtının, Maliye Bakanlığının, 
Danışjtay ve (Çalışma Bakanlığının oluşturduğu 
yönetmeliğe göre bunu yürütmek kararındayız. 
Henüz bu müzakereler sonuçlanmış değildir. 
Türk işçisinin bu gecikmeden dolayı müteessir 
olduğunu bilmekteyiz, Ancak, müzakerelerin 
tabiatından doğma, Hükümetin hatalı tutumu 
şeklinde tavsif ettiği bir şekille asla ve kata il
gisi bulunmayan, müzakerelerin tamamen ta
biatından doğma bir gecikme olmuştur ve her 
halükârda 1969 'daki gibi bir buçuk yıllık bir 
gecikme de bahis konusu değildir. 

Çok değerli arkadaşlarım; iki milyon işçiyi 
ilgilendirdiği hususundaki görüşlerine de asla 

katılmıyorum. Toplu sözleşmeler yapılmakta
dır. Asgari ücret, münhasıran ilk defa işe gi
renleri ilgilendirmektedir. Değerli Türkay ar
kadaşım da bilir ki, bugün yeniden işe girecek
lerin miktarı hiçbir zaman ik milyon diye bir 
rakamın yanında değil, onun çok uzağmdadır. 
Ben bu nedenle asgari ücretin iki milyon işçi ile 
ilgili bulunduğu iddiasının hiçbir mesnedi yok
tur. 

Muhterem arkadaşımın, benim tutumumla il
gili beyanlarından cidden müteessir oldum. Ve 
bunu da, anlamadığım bir nedenle ve hatta ce
vap vermediğim bir kongre konuşmasında da 
tespit ettiğim bir üslûpla Yüksek Meclisin Hu
zuruna gelip ifade etmesi ve asgari ücret gibi 
Türk ekonomisinin, Türk işçisinin ve işvere
ninin fevkalâde önemle üzerinde durduğu bir 
konuyu, siyasî bir tartışma konusu yapmasın
dan cidden üzüntü duymaktayım. Kendileri bu 
işin nasıl geliştiğini çok yakinen bilmektedirler. 

Bana müteaddit defalar bu konudaki görü
şüm sorulmuştur. Hükümet bu konuda tarafsız 
olduğundan ve arz ettiğim yönetmelik hüküm
leri dışında her hangi bir tutumun Çalışma Ba
kanı tarafından veya Hükümet tarafından ileri 
sürülemeyeceğinden bahisle konu üzerindeki gö
rüşlerimi genel haitlanyle belirttim. Hiçbir za
man bir oran, bir dondurma bahis konusu de
ğildir. Bu kürsüden değerli milletvekillerine, 
aziz işçi kardeşlerimize ve büyük Türk Ulusu
na şunu kesinlikle arz etmek isterim ki, Hükü
metin, asgari ücretin oranı konusunda tespit et
tiği bir karar yoktur, böyle bir karar zaten alı
namaz. 

Hükümet, genel ekonomik gelişmeleri takibe-
derek, memlekette fiyat istikrarım temin etmek 
bakımından, bazı konulan Ekonomik Kurulun
da değerlendirmektedir. Nitekim, bu nedenle as
gari ücret konusunda, mevcut yönetmeliğin 
tefsiri konusunda ve özellikle ücret - fiyat ilişki
leri konusunda çeşitli meseleler, Ekonomik Kurul
da görüşülmektedir. Elbetteki ücretler, elbetteki 
Personel Kanununun tahmil ettiği yükler, elbet-
tekiki fiyatlar Ekonomik Kurulda değerlendi
rilir. (Bunun ötesinde Hükümetin asgari ücreti 
tespit eden bir kararı katiyen yoktur, böyle bir 
karar zaten kanunsuz olur, böyle bir karar al
maya mesag yoktur. Sayın Türkay arkadaşımın 
burada bu meseleyi neden niçin ortaya attığını 
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ben kestiremiyorum. Kendileri teşrif ederlerse 
İm konunun nasıl yürütüldüğü hakkındaki do
kümanlarımızı değerli arkadaşıma takdim ede
bilirim. Ancak, Komisyonun toplantıları gizli 
olduğu için, yasa hükmü olarak gizli olduğu için 
bunun teferruatını burada Yüksek Huzurunuz
da, müzakerelerin devam ettiği bir kesimde, 
açıklama imkânını bulamadığım için müteessi
rim. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar). 

IBAŞKAN — Gündemimizde gensoru öner
gesinin müzakeresi bahis konusu olduğu için, 
diğer gündem dışı söz taleplerini yerine getire
meyeceğim, özür dilerim. 

6. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 30 
arkadaşının, tarım ürünlerinde uyguladığı ta
ban fiyat politikası nedeniyle Anayasanın 
89 ncu maddesi uyarınca Ticaret Bakanı Na-
fan Talû 'hakkında Gensoru açılmasına dair 
önergesi. (11/23) 

BAŞKAN — Şimdi bir önceki birleşimde 
Yüce Meclis huzurunda okunmuş bulunan gen
soru önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı 
konusunu tartışmak üzere müzakereye geçece
ğiz. 

önce, gensoru önergesini takdim ediyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Bu yıl tarım ürünlerine verilen taban fiyat

lar maliyetin altında veya maliyete yakın dü
zeyde kaldığı için köylü ve çiftçi çoğunluğu 
güç duruma düşmüş ve borçlarını ödeyemez 
hale gelmiştir. 

Düşük tespit edildiğinden ötürü, Devlet ke
simi ve kooperatifler dışındaki alıcılar için ta
ban fiyatlar, çiftçi lehine fiyatları ayarlayıcı 
bir unsur, olmak yerine alıcı ve aracılara Dev
letin tutumu hakkımda âdeta bir işaret olmuş 
ve onları piyasaya düşük fiyatlarla girmeye teş
vik edici bir rol oynamış, çiftçinin Devlete ve 
piyasaya karşı güvensizliğini artırmıştır. 

Taban fiyatların düşük ilân edilmesi, borç
lu olduğu için ürününü bekletme gücünden 
yoksun olan küçük çiftçileri ziyadesiyle etkile
miş ve onlar üzerinde bir panik havası yarata
rak ürünlerinin bazı çıkarcı çevreler tarafın
dan yok pahasına kapatılmasına sebep teşkil 
etmiştir* 

Türkiye'de bir yandan sanayi mamullerinin 
ve tarımda maliyeti ebkileyen unsurların fiyat
ları büyük ölçüde yükselir ve hayat pahalılığı 
görülmemiş bir hızla artar, bir yandan da Dev
letin cari harcamaları aşırı israf ölçülerine va
rırken, ekonomide istikrar sağlama çabaları
nın bütün ceremesini köylü ve çiftçi yurttaşla
rımıza çektirmek; Anayasa gereği olan sosyal 
adalet ilkesiyle ve sosyal devlet anlayışıyle 
bağdaşamaz. 

istikrar sağlamak için taban fiyatlarını dü
şük tutmaktan başka bir çare düşünülmemesi 
halinde bile, hiç değilse, bazı girdilerin çiftçi
lere daha makul fiyatlarla ulaşabilmesi için, 
ticaret düzeninde, köylünün büyük aracılar ta
rafından sömürülmesini önlemek için de kredi 
düzeninde bazı düzeltmeler yapılabilirdi. Bun
ların bale yapılmaması halinde ise, sosyal ada
let ilkesini benimseyen bir Ticaret Bakanın
dan, taban fiyatları, çiftçinin yoksulaşmasını 
önleyecek bir düzeye çıkartmak üzere ağırlığı
nı koyması beklenirdi. 

Çiftçi ve köylü vatandaşlarımızı da gözetici 
bir tedbirler manzumesini ahenkli bir şekilde 
yürütmek için çaba sarf edecek yerde köylü ve 
çiftçi çoğunluğunu, özellikle küçük çiftçileri
mizi ciddî bir geçim darlığına düşüren tarım 
ürünleri taban fiyat politikasının, esas itiba
riyle, planlayıcısı ve uygulayıcısı mevkiindeki 
Ticaret Bakanı Naim Talû hakkında Anayasa
nın 89 ncu maddesi gereğince gensoru açılma
sını saygılarımızla öneririz. 

Manisa 
M. Ok 

Tekirdağ 
Y. Alpaslan 

izmir 
K. önder 

Urfa 
N. Aksoy 
Çanakkalo 

M. Çalıkoğlu 
Çankırı 

N. Ç. Yazıcıoğlu 
Malatya 
H. Gökçe 
Ankara 

İ. Oüoeoğlu 

Manisa 
V. Bakirli 

Urfa 
V. Melik 
Amasya 

V. Meşhur 
içel 

T. özgüner 
MuŞla 

A. Dönerli 
Ankara 

A. S. Hicerimez 
istanbul 
H. Dolun 

Kars 
T. Artac 
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içel 
Ç. Yılmaz 

Afyon 
iS. Mutlu 
Adıyaman 

Y. Z. Yılmaz 
Tunceli 

H. Yenipınar 
Silvıao 

A. Durakoğlu 
Ankara 

K. Ataman 
Samsun 
Y. Akal 

Kars 
K. Güven 
istanbul 

0. Eyüboğlu 
Artvin 

A. N. Budak 
Maraş 

i. özfcürk 
Burdur 

N. Yavuzkan 
Kars 

M. E. Erdinç 
Ordu 

F. Güley 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Ana
yasanın 89 ncu maddesi uyarınca en az 10 
milletvekilinin imzasını ihtiva etmesi şartı ile 
Hükümet hakkında gensoru önergesi verilebi
lir. Verilen önerge bu şartı da i'hti'va etmiş bu
lunmaktadır. Şimdi, gündeme alınıp alınma
yacağı konusunda tartışmaya geçiyoruz. 

Daha önceki tatbikatımız ve Anayasadaki 
ifadesini bulan gerekçe muvacehesinde önce 
önergenin sahiplerinden birisin* söz verece
ğim, o önergesini takdim edecek. Onu takiben 
siyasî parti grupları ad?:na grup sözcüleri ko
nuşacak. Ondan sonra Hükümet cevaplandıra
cak. 

önergeyi veren imza sahipleri arasında baş
taki imza sahibi olarak Manisa Milletvekili 
Mustafa Ok söz istemiş. 

Grupları adına ise şu ana kadar : Demok
ratik Parti Grubu adına 8ay?n Vedat önsal, 
Cumhuriyetçi Parti Grubu adına ise Sayın Se
zai Orkunt söz talebinde bulunmuş. Tahmin 
ediyorum diğer partilerde bundan sonra söz
cülerini Başkanlığa bildiricekler. 

SayınMustafa Ok, buyurunuz. 

MUSTAFA OK (Manisa) — Sayın Baş
kan, Büyük Meclisin sayın üyeleri; 

30 arkadaşımla birlikte, Ticaret Bakanı Sa
yın Naim Talû'nun uyguladığı tarım ürün
leri taban fiyat politikası hakkında vermiş 
olduğumuz gensoru önergesini dinlediniz. 

Gensoruyu huzurunuza getirmeden önce 
Hükümet ve Ticaret Bakanını, tarım ürün
leri taban fiyatları hakkında uyardık. Fiyat

ları yüksek olan tarım girdilerinin bu yû ma
liyeti etkilemeye devam ettiğini, taban fiyat
larım dikkatli bir şekilde ayarlanmaması ha
linde özellikle küçük çiftçilerin bundan za
rar göreceğini, borçlarını ödeyemez hale gele
ceklerini beyan ettik. Her partiden parla
menterler olarak Meclislerde tatile girmeden 
önce konuştuk. Tatil süresince yine uyarıları
mıza devam ettik; kongrelerde konuştuk, ba
sma demeçler verdik. Cumhuriyet Halk Par
tisi Genel Başkanı ıSayın Bülent Ecevit, 10 
Eylül 1972 günü izmir'de bir basın toplantısı 
yaparak, konuyu bir daha dile getirdi ve 
ilhracedilefn tarım ürünlerimiz için uygula
nan 13 liralık kurun resmî kur düzeyine çı
karılmasını istedi. 11 Eylülde Meclisler açıl
dı. ilân edilen hububat taban fiyatları üze
rinde senatör ve milletvekili arkadaşlarımız 
Meclislerde uyarılarına ısrarla devam ettiler. 
ıSonradan Muğla Milletvekili Saym Ahmet 
Buldanlı, Mecliste yaptığı konuşmasından 
üzüntüyle öğr-sndiğimise göre, Sayın Barba
kan yakından bildiğimiz ağır başlılığına ya
kışmayacak bir şekilde bütün bu çabaları seç
mene selâm olarak nitelendirmişlerdir. 

Sayın milletvekilleri; bu gensoruyu neden 
Hükümete karşı değilde Ticaret Bakanına 
kargı verdiğimizi soranlar oluyor. Bu hususa 
birkaç cümle ile açıklığa kavuşturmak isti
yorum. 

Bakanların içinde bulundukları Hükümet
ten tamamen tecride dilmiş bir tasarrufu ola
bileceği düşünülemez. Bakanın her tasarrufu 
değişik derecelerde olmak üaere Hükümeti 
ilgilendirir. Bu böyle diye Bakanın her tasar
rufunun denetiminde illaki Hükümeti de 
muhatap almak gerekmez. Aksi takdirde gen
soru müesseesi bakanlar için işlemez hale gelir. 
Kaldı ki, basında çıkan yazılardan bugünkü 
taban fiyat politikasını yürütmek pahasına 
Ticaret Bakanının istifayı göze aldığını öğ
reniyoruz. 

Sayın Doktor Halûk Cillov'un Milliyette 
çıkan bir yazısında, «... bu bakımdan ilk defa 
Ticarst Bakanındı dcsteklema fiyatlarının yer
siz ve zamansız yükseltilmesi talebi karşısı
na cesaretle çıkmasını takdirle karşılarız.» di
yor, 25 Eylül - 1 Ekim 1972 tarihli Yankı Der
gisinde Sayın Ticaret Bakanına yöneltilmiş 
soru bizim dikkatimizi çekti. 
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Yankı Dergisi Sayın Talû'ya soruyor : 
«Ta/ban fiyatların artırılmasına karşı çıktınız. 
Bunu yaparken Ticaret ve Sanayi Odalarının 
arzusuna göre hareket ettiğiniz ileri sürüldü. 
Tutumunuzun gerçek sebebi nedir?» Bu so
ruya karşı Talû, «Konuya siyaset karıştır
mak istemem.» cevabını veriyor. 

ıSayın Talû, ikinci Erim Hükümetine Ti
caret Bakanı olarak seçildiğinde, zamanım 
Başbakanı Sayın Erim tarafından kamuoyuna, 
«özel sektöre güven veren adam» olarak tak
dim edilmişti. Esasen sayın milletvekilleri, 
gensorumun kamuoyuna duyurulmasından ve 
özellikle Cumhuriyet Halk Partisi Meclis 
Grubunda karara bağlanmasından sonra TRT 
yayınlamanda ve gazetelerde yer alan demeç
lerde Ticaret Bakanı Naim Talû'ya bir isti
cal içinde sahip çıkanlar dikkatinizden kaç
mamıştır. Bu konuda ilk ses istanbul Sanayi 
Odası Başkanı Sayın Ertuğrul Sosyal'dan 
«geldi. Sayın Sosyal Milliyet Gazetesinde çıkan 
bir yazısında tarım ürünlerinde üretici ve 
onun tarafından görünenlerin taban fiyat
lara isyan ettiğinden ve Ticaret Bakanına 
çatıldığından yakınıyor. 

Hemen arkasından Ege Bölgesi Sanayi Oda
sı Başkanı Sayın Şinasi Ertajn TRT de ya
yınlanan ve gazetelerde çıkan demecinde Ti
caret Bakanı Talû'ya yöneltilen eleştirileri 
haksız buluyor ve Talû'ya başarılı bir Devlet 
adamı olarak takdim ediyor. 

Daha sonra gazetelerde izmir Ticaret Odası 
yönetim Kurulu,mm tarım ürünlerinin bu yıl-
ki taban fiyatını yeterli bulan bildirisini gö
rüyoruz. 

İzmir Pamuk ihracatçılar Birliği Başkanı 
Ömer Şakir Adaman, maliyetlerin artışına 
üreticilerin daha yüksek fiyat istemesinin 
sebebolduğunu açıkladıktan sonra gensoru öner
gesini mesnetsiz buluyor ve ihracatta plan he
deflerinin aşılmasını Naim Talû'nun başarısı 
olarak gösteriyor ve nihayet Ticaret Bakanına 
karşı son görevi tütün ihracatçılarının sözcüsü 
durumunda bulunan- değerli arkadaşlarım, son 
görev diyorum, hakikatte sondan iki önceki 
görev oluyor bu - istanbul Ticaret Odaları Sa
yın Başkanı Ağaoğlu yerine getirdiler. Bunun 
yanma Ankara Sanayi Odası Sayın Başkanı da 
katıldı. Tarım ürünlerinin taban fiyatlarının ve 

işçilerin ücretlerinin artırılmasına kargı çıkan 
Aryal gensoru önergesini maksatlı bulduğunu 
açıklıyor. 

Sayın Erim'in önceden belirttiği gibi, Tica
ret Bakanının sermaye çevrelerinin güvenini 
gerçekten üzerinde toplamış olduğu anlaşılı
yor. 

örgütlenmiş ticaret ve sanayi çevrelerinin 
güçlü kişilerinin yukarıya aldığımız konuşma
ları dikkatle tetkik edilirse, kullandıkları keli
meler bu çevrenin, Sayın Naim Talû için daha 
üst derecede bir görev düşündükleri intibaını 
verir niteliktedir. (C. H. P. sıralarından alkış
lar) Bekleyelim, zaman gösterecektir.. 

'Sayın milletvekilleri, sırası gelmişken bura
da bir hususu dikkatinize sunmak istiyorum. 
Ticaret ve sanayi erbanmın Ticaret Bakanına 
sahip çıkan bütün konuşmaları TRT'de yer 
alırken, üretici temsilcilerinin biraz sonra arz 
edeceğim, taban fiyatlar ve Ticaret Bakanı ile 
ilgili konuşmalarından hemen hiç birisi TRT'de 
yayınlanmaya değer bulunmamıştır. Ticaret ve 
sanayi çevrelerinin taban fiyat politikasını be
ğenmesine ve Naim Talû'ya sahip çıkmasına 
karşılık, ürünlerin asıl sahibi olan halk taban 
fiyat politikasını ve uygulamasını hatalı bulu
yor ve Ticaret Bakanının istifasını istiyor. 

23 Eylül 1972 günü yöneticileri Adalet Par
tili olan Manisa Ziraat Odası tarafından dü
zenlenen ve 5 bin kişinin katıldığı sessiz yürü
yüşte taban fiyatların maliyetin altında kaldı
ğı belirtilmiş, Naim Talû'nun istifası istenmiş 
ve Adalet Partisi il Başkanı Millet Meclisi Ada
let Partisi Grup Başkanlığına çektiği bir telg
rafla, meselenin Meclise getirilmesini istemiş
tir. 

Manisa'nın en iyi pamuk yetiştiren ovala
rından biri olan Saruhanlı'da, Aydın'm en ve
rimli pamuk ovası Söke'de pamuk üreticileri, 
taban fiyatları protesto etmek amacıyle pamuk
larına gaz döküp yakmışlar ve Ticaret Bakanı
nı istifaya çağırmışlardır. İzmir Ziraat Odası 
Başkanı Sayın Reşit Kurşun, Ticaret Bakanı 
Naim Talû'yu ekonomimizi 300 000 000 za
rara sokmakla suçlamış ve Türk çiftçisinin 
aleyhine çalışan Talû'nun Bakanlıktan çekilme
sini istemiştir. Daha sonraki bir konuşmasında 
izmir Ziraat Odası Başkanı, konunun Meclise 
getirilmesini İstemiş ve çiftçimin buğdayını 
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90 - 95 kuruşa satarken, kepeği 85 kuruşa al
mak mecburiyetinde kaldığını beyan etmiştir. 
Aydın Ziraat Odası da yaptığı bir toplantıda, 
Ticaret Bakanını istifaya çağırma kararını al
mış ve bu kararını basma açıklamıştır. Türki
ye Z'iraat Odalan Birliği Yönetim Kurulu Üye
si Ahmet Süter'de Naim Talû'yu istenmeyen 
kişi olarak ilân etmiştir. 

Sayın milletvekilleri; 
Taban fiyatlar konusunda TRT taraf tuttu

ğu için eşiti'iği bozulmuş iki yönlü kamuoyu 
oluşmasını burada bırakarak, partilerin taban 
fiyatlar konusundaki tutumlarını tespit etmek 
istiyorum. 

Sayın D. P., gensoruyu desteklemeye karar 
almış ve bunu kamuoyuna duyurmuştur. Taban 
fiyatlar konusunda M. G. P. nin tutumunda 
oldukça 'ilginç bir durum var: Şimdi, siz
leri 11 Ekim 1972 Çarşamba günkü Meclis gün
deminin - yari geçen Çarşamba günkü Meclis 
gündeminin - 13 ncü sıracında yer alan bir 
önergeden haberdar etmek istiyorum, önerge
yi okuyorum. 

«Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve 
2 arkadaşının çeşitli mahsullerin taban fiyat
larının tespit ve ilânında vukubulan gecikmele
ri önlemek ve alınması gerekli tedbirleri tespit 
etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi gere
ğince bir Genel Görüşme yapılmasına dair öner
gesi. (8/12)» 

Taban fiyatlar konusu aktüel olduğa için, 
daha evvel emsali olduğu gibi - yine M. G. P'nds 
emsali vardır - bir önerge ile bu Genel Görüş
me ilk sıraya alınmış olsa idi, acaba bu Çar
şamba günkü birleşimde Yüce Maclis nasıl bir 
önerge ile karşılaşmış olacaktı? önerge lasa ve 
ilginç olduğu için, okumama müsaadelerinizi ri
ca ediyorum. 

«Millet Meclisi Başkanlığına 
İmza: Güven Partisi Millet Meclisi Grubu 

adına Turhan Feyzioğlu (Kayseri), Vefa Ta
nır (Konya), Mehmet Nebil Oktay (Siirt). 

1. Ziraî mahsul fiyatlarındaki kararsızlık ve 
yetersizlik, ziraatten geçmen büyük vatandaş 
kitlesini ıstıraba sürüklemektedir. 

2. Paramızın iç ve dış değerinde yıllardan 
beri devam edfn düşme, ziraî maliyetleri artır
mıştır. Ziraî «ilet ve makinalar, ziraî ilâe'ar ve 
gübre pahalıdır. Taşıma masraf lan ve el örneği 

i ücretleri artnüştır. Ziraî kredi şartları ağırdır. 
TJylü vatandaşın günlük yaşayışı için muhtaç 
olduğa çegitli ihtiyaç maddelerinin fiyatları; 
bası hallerde gerilemiş, bazı hallerde sabit kal
mış, bası hallerde ise hayat pahalılığım ve ma
liyet artışlarını kovalayacak şekilde artmıştır. 

S. Paramızın gerçek dış değeri ile resmî 
•kar arasında fark olduğu inkâr edilemez bir ger-
çaktir. Bu durum, ihraç malı mahsuller yetişti
ren köylü ve çiftçi yurttaşlarımızın zarar görme
line yol açmaktadır. Uygun bir prim ve teş
vik usulü uygulanmazsa, paramızın dış değeri 
ile iîgiH politikanın yükünü, ziraattan geçinen 
yurtta^ arınış çekmiş olacaklardır. 

4, Saban fiyatlarının erken tespiti ve vak
tinde ilânı, ziraat mahsullerinin değerlenmesi 
için şarttır. Aksi halde, bu mahsullerin müs
tahsil elinden çıktıktan ve el değiştirdikten son
ra değerlenmesi yolu açılmış olur. 

Çeşitli mahsullerin taban fiyatlarının ilâ
nında vukubulan gecikmeler büyük huzursuz
luklara yol açmaktadır. Maksatlı kışkırtmala
rın ve yıkıcı faaliyetlerin tesirsiz kalması için 
de; ziraî ürünleri değerlendirecek ve köylüyü 
geçim sıkıntısından kurtaracak ciddî tedbirlerin 
süratle alınması şarttır. 

Bu hayatî konuda Millet Meclisinde Genel 
Görüşme açılmasını arz ve tekif ederiz. (M. G. 
I', sıralarından «Tarihi, tarihi» sesleri.) 11 Tem-
zau3 1971.» 

Değerli arkadaşlarım, farketmiş olacaksınız 
ki her iki ömeaıge metin olarak birbirine çok 
benzemektedir. Yani Gensoru öneılge metmi ile 
genel göriişraıe önerge metni birbirine çok ya
kındır. İM önerge arasında g'âze çarpan tek 
fark; birinin ĝ enel görüşme, ötekinin gensoru 
olmasından ibare!; kalıyor. 1971 Temmuzunda 
genel gijrüşme ile denetlenmesi mümkün olan 
taıban fiyatlar uygulamasının, bu yıl bir gen
soruyu gerektirecek ölçüde sıhhatimi kaybetti
ği hususunu dikkatinize arz etmek isterim. 

M. G. P. Grubundan ve sayın liderinden, da
ha bir sene önce verdikleri bu önergelerimin 
zıddına bir vaziyet alması 'beklenemez. Aksi 
takdirde, bu izahı güç bir çelişki lolur. 

Taban fiyatlar konusunda A. P.'nin geçmiş
teki duruımu tespit için elimizde daha bol ve 
ciddî dokümanlar var. 

Sayısı Sülaymna Demirel'in Başbakanlığı za-
I mamnda hazırlanımış ve imzasını taşıyan 1970 
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programının 144 ncü sayfasında; tarım. sektö
rümde, desteklemeye konu olacak ürünlerin, 
destek taban fiyatlarının yıllık ürünlerde eki
minden önce ilân edilmesi için bir sistemin ge
liştirileceğine yer verilmiş ve yine •Süleyman De
mire! imzasını taşıyan 1971 programının 678 nci 
sayfasında; 1970 yılında temel bazı tarım ürün
lerinin taban fiyatlamnda, üretici lebine sağ
lanan artışların sonucu, çiftçi nüfusun gayri sa
fî gelirinden yalnız fiyat farkından dolayı 1969 
yılına göre 1 600 000 000 liralık artış olduğu be
lirtilmiştir. Ayrıca Sayın Demirlerin 9.31970 
tarihinde Milkıt Meclisinde okuduğu Hükümet 
Programımın 11 nci sayfasında, taban fiyat po
litikası ile tarım ürünlerinin değerlendirilmesi
ne itina edilecek ve büyük üretici Mtleleıtimin 
korunmasına mâıtuf, destekleme alımlarıma de
vam olunacağı açıklanmıştır. 

A. P. Genel Başkanı Sayın Demirel'in, tarım 
ürünleri için uygulanan düşük dolar kurunu, 
iki yıl içim uygulanmak üzere karar aldıkları
nı ve çiftçinin bu haktan yararlanmasının, da
ha fazla geciktirilmeısinin. doğru olmayacağını 
açıkladığını hatırlıyoruz. 

A. P.'li birçok senatör ve milletvekili arka
daşlarımızın - şimdi bir çoğunu burada görüyo
rum - taban fiyatları konusunda yaptıkları gün
dem dışı konuşmaların tutanakları elimizde bu
lunuyor. Gensoru içjin alacakları vaziyet, bu ko
nuşmaları ile terıs düşerse, o zaman bu çelişkiyi 
izah ditmek onlar üçin oldukça güç .olacak ve Baş
bakanın yapılan gündem di'şı konuşmaları, seç
mene selâm niteliğide görmesine karşılık, par-
lamanterlerin sitemde bulunmaları haklılığını 
kaybedecektir. (O. H. P. sıralarmdan «Bravo» 
sesleri ve alkıişlar.) 

iSayın A. P.'nin Gensoru hakkında vaziyet 
alırken yukarıya çıkardığımız yazılı ve sözlü 
taahhütlerimi hatırlayacağını ve teşkilâtının 
genel eğilimini gfizden uzak tutmayacağını umu
yoruz. 

Sayın milletvekilleri; 
Meselelerin tahliline geçmeden önce, taban 

fiyatın, anlamı üzerinde bir açıklığa varma
mız gerekiyor. 

Sayın Ticaret Bakanı, Cumhuriyet Senato
sunda gündem dışı bir konuşmaya verdiği ce
vapta; taban fiyat üzerindeki anlayışını şöy
le açıklıyor: «Taban fiyatı sizlerin çok iyi 

bildiğiniz gibi blsr müdahale fiyatıdır. Yani 
Hükümet olarak eğer, fiyatlar muayyen bir 
seviyenin altına düşerse, biz şu fiyattan bunu-
almaya hazarız demektedir. Eğer bunun eko
nomik fiyatı, tespit edilen taban fiyatının üze
rinde ise, alakalılar bunu diledikleri şekilde 
satmakta serbesttirler ve bu böyle olagelmiş
tir. Bu bakımdan tespit edilen taban fiyatla
r ın , imalın fiyatıdiir şeklinde ifade etmek, bir 
kere daha ifade etmek isterim ki doğru değil
dir. «(Senato Tutarsak Dergisi 84 ncü Birleşim.) 

Millet Meclisinde yapılan gündem dışı ko
nuşmaya verdiği cevapta Sayın Talû, taban fi
yatların gerek sosyal adaletin dağıtılmasında, 
gerekse sanayileişmede en güzel araçlardan biri 
olduğunu, belirtiyor ve ilâve ediyor; «Ama maa
lesef ifade etmek mecburiyetindeyim ki, fevkalâ
de nıazik bir sene olduğu için bu güzel aracı 
- yani taban fiyatları -1972 senesinde kullan
ma imkânından mahrumuz. Bu bakımdan kul
lanamıyoruz.» (Millet Meclisi Tutanak Bengi
si 113 ncü Birleşim.) 

Sayın Bakamın ilkin Senatoda yaptığı ko
nuşma üzerinde durmak istiyorum. 

ilk bakışta doğru gibi görünen bu sıözler, 
uygulama ile değerini önemli derecede; haltta 
diye'billirim ki tümden yitirmiştir. Bölgeleri ile 
ilgili ürünlerde parlamanter arkadaşlarımın ya
kından bildikleri gibi gerçekte taban fiyat des
tekleme alımlarında tavan fiyatın, yani en yük-
ssk fiyatıa yerini almakta öyle uygulanmakta
dır. 

Kendi bölgemle ilgili bir örnek vermek is
tiyorum. 

9 numara çekirdeksiz kuru üzüme 1955 -1969 
yılları arasımda 227 kuruş taban fiyat veril
miş ; fakat bu miktar tavan fiyat olarak uygu
lanmıştır. Yani 9 numara çekirdeksiz kuru üzü
mün destekleme alımlarımda 228 kurmışa alındı
ğı görülmemiştir. Sayın Bakanın iddiasını teyi-
deimek üzere; bu yıllar arasıcıda 9 numara 
üzüm için, destekleme alımlarında 223 kuruşa, 
yani 1 kuruş fazlasına aircımış bir tek üzüm 
faturası bulabiBeceğine kani değilim. Taban fi
yatların, bu yıl küçük çiftçilere verdiği zara
rı, biraz sonra rakamlarla arz edeceğim. 

Talban fiyat müessesesi bugün için fiiliyat
ta özel teşebbüsü o fiyatın üzerinde alım yap
maya teşvik etme rolünü kaybetmiş, bilâkis 
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özel .teşebbüse, yani ihracatçılara Devletin o 
ürüne vereceği en yüksek fiyatı işaret ede
rek, piyasaya ona göre girmelerini sağlaamş-
tur. Tüccar ve özellikle taban fiyatı politika
sının yanlış uygulanışı sonucu yerden mantar 
biter gibi biterek, sayıları günden güne ar
tan ve ihracatçılarla işbirliği halimde çalışan 
aracılar, kcımisyoncular ve tefeciler, o aylarda 
sen derece müşkül bir darlık içinde olan kü
çük çiıftçâlerin elindeiki ürünü taiban fiyatın 
20 - 30 kuruş altımda bir fiyatla kapatırlar. Böy
lece, yanlış tespit edilmiş taban fiyatlar yü
zünden Devlet kendi eliyle küçük çiftçileri 
aracıların, komisyonculıarın ve tefecilerin insaf
sız elerine teslim etmiş olmaktadır. Ne za
man ki, ürün çoğunlukla küçük çiftçilerin elin
den çikar, o zaman fiyatlar kımıldamaya baş
lar ve tabam fiyatları geçer, hem de şaşılacak 
derecede geçtiğini biraz sonra vei3İ!lkalariyle arz 
edeceğim. Çeşitli ürünlerde taiban fiyat uygu
lamasını yerinde ve yakından izleme imıkânı 
bulamadıklarî için Sayın Bakan ile uygulamayı 
yakından izleyen parlamenterler arasında bir 
anlayış farkının olması tabiîdir. 

Sayın Talû'nun Millet Meclsinin 113 ncü Bir
leşiminde bir gündem dışı konuşmaya verdiği 
cevabı- samimî bir itıiraf niteliğinde buluyoruz. 
Taban fiyatların sosyal adaletin dağıtımında et
kin bir aralç «olanak kullanılması igerekt'iğine 
değinen Sayım Bakan, kritik bir yıl olması ne
deniyle 19T2 yılımda bu araçtan yararlanıla-
madığjmı İtiraf ediyor. Bu anlayış farkından çok 
siyasî bir temh meselesidir ve siyasî bir sonucu 
olmak gereirir. 

Sayın mlilietvakilleri,. ta'ban fiyatın saptan
masında g'özDnünde bulundurulacıak faktörleri 
kısaca sıraladıktan ve taban fiyatları dle ürün
lerin maliyetlerini karşılaştırdıktan sonra bu 
konuda Ticaret Bakanına düşen siyasî sorum
luluğun- tahliline geçeceğim. 

Taiban fiyatların saptanmasında aşağıdaki 
hususlar gözönünde bulundurulur: 

1. Ürünün o yılkı maliyeti, 
2. Başlıca tarım girdilerinin veya daha ge

niş 'deyimiyle başlıca üretim f aktörlerinin 
fiyatları, 

3. Dünya fiyatları, 
4. Pardter fiyat, 
5. Yurt içi serbest pazar fiyatları, 

6. Tarım ürünleri arasmd.uki fiyat denge
si, 

7. Tarım ürünleri fiyatlarının bir zaman 
periyodu içimdeki seyri, 

8. Millî gelir dağılımında sosyal adaletin 
s ağlanması. 

Simidi bunların hepsini sıra ile ele alıp, me
selenin akademik tahliline girişecek değilim. 
Ticaret Balkanının bu konudaki siyasî sorum
luluğunu ortaya çıkarmak için esasen böyle 
akademik bir araştırmaya gerek olmadığı ka-
Misındayım. 

Tarım ürünlerinin taban fiyatlarının sap
tanmasında göziönünde bulundurulacak önemli 
fakılörlerden bini ve birincisi ürünün maliye
tidir. Genellikle tarım ürünlerinin maliyetinin 
hesabımda, masa başı hesapçıları ile uygulama
dan gelenîsıraı hesapları birbirini tutmamak
tadır. Bu farklılık masa başı hesaplarının kü
çük çiftçilerin, çıkar çevrelerinin sömürü çar
kıma kendilerini tümden kaptırmış olduklarını 
bilmemelerinden ileri geHmıektedir. Bazı tarım 
ürünlerinin taiban fiyatları ile maliyet fiyat
lan arasındaki farkı arz etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Manisa'da Aydm'da 
ve İzmir'de yapılmış maliyet hesapları var. 
Manisa'da 3 yerde yapılmış olan maliyet hesabı- -
nı Iben Sayın Veli Bakirli arkadaşımla birlikte 
(geniş ihale topluluğu içinde bir bir ve üzerin
de titizlikle durarak yaptım, öbürleri uzman 
kişilerden gelmiştir. Ayrıca bu fiyatları Ziraat 
Odaları İBirliğinden ve Ziraat 'Mühendisleri 
Odasından almış bulunmak bayım. 

Değerli arkadaşlarım, Manisa'da 8 yerde 
yapmış olduğıım maliyet hesabında, yani Ma
nisa merkezde 2 yerde, Alaşehir'de '2 yerde, 
Saruh'anlı'da Akisar'da ve (Salihli'de 2 yer
de yaptığım maliyet hesaplarında şunlar üze
rinde kuruşu kuruşuna titiz davranarak sonu
cu bulmaya şahıstım. 

Tarla icarı, çift; bastırma, çift; ızgara sür
gü, - bastırmanın çeşitleri - mibzer, gübre, çe
kirdek, ot ilâcı, çapa, set veya bazı yerde tava 
diyorlar, tir diyorlar, ara sürme, sulama, su
da verilen gübre, hastalığa karşı ilâç, topla
ma, balya ücreti, tarladan eve nakil, kredi 
faizi, bekçi ve arazi vergisi... Bunları hesaba 
katarak bulduğum sonuç: Manisa'da 1 Kg. pa
muğun maliyeti 375 - 470 kuruş arasnda de-
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ğişmektedir. Dikkat buyurunuz, % 20 - 25, ye
rine göre % 3û'a kadar maliyete ilâve ©dilen 
müteşsibbis kârını koymuş değilim, kredi fai
zi derken, Zanaat Bankasının 1 dünüm pamuk 
için verdiği, eğer çare sayıyorsanız 75 liranın \ 
failini koyuycırısjiiı. Yoksa bir dönümün mali-' 
yeti 900 - 1 200 lira arasında değişmektedir. 
Çiftçi bu paranın hepsini hazır bulamaz, muh
telif bankalardan tedarik eder, hatta çok
ça» iki ayaklı bankadan tedarik eder ve o 
zam'an belini doğrultamaz. 

Değeri arkadaşlarım, Bayındır bölgesinden 
gelmiş olan bir maliyet hesabından 1 Kg. pa
muğun maliyetinin 365 kuruş olduğunu gö
rüyoruz. Bakırçay ha^zasundan gelen bir ma
liyet hesabında yine 1 Kıg. Pamuğun müteşeb
bis kârı hariç 'olmak üzere 364 kuruşa male-
dildiğini görüyoruz. Aydın'dan gelen bir ma
liyet 'hesalbmda, kredi faizi de katılmış olmak 
üzere 1 Kg. pamuğun maliyeti 418 - 462 kuruş 
abasında değişme'ktedir. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, daha uzman 
çevrelerim hazırladığı maliyet hesapları ile ta
ban fiyatlarının bazı ürünlerde karşılaıştırıl-
maısını yapacağım. 

Kütlü pamuk Ege Böylesinde 1 Kig. maliye
ti 391 kuraş, % 20 müteşebbis kân dahil edil-
diği takdirde 48*3 kuruş. Çukurova'da da aynı. 
Antalya bölgesinde 1 Kg. pamuğun maliyeti 
388 kuruş, müteşebbis kârı hsurıç. Halbuki or
tak dışı fiyatlar Ege Bölgesinde 352, Çukur
ova'da 332 ve Antalya'da 347 kuruştur. O hal
de hepsi de müteşebbis kârı dahil edilmemiiş ma
liyetin altındadır. 

Arkadaşlarım, çekirdeksiz kuru üzümün 
ortak dışı fiyatı 27ı5 kuruştur. Halbuki mali
yeti 303 kuruştur. % 25 müteşebbis kârı dahil 
edildiğinde 1 Kg. üzümün maliyeti 388,8 ku-
smştur. 

Fındıkta; 1 Kg fımdığın maliyeti, müteşeb
bis kâriyle btirlkte 9 liradır, taban fiyatı ise 
8 lira. , 

Ayçiçeği, 1 Kg. ayçiçeğinin maliyeti 214 
kuruş, % 20 mübeşeblbis kâriyle birlikte 257 
kuruştur, taban fiyatı ise 209 kuruştur. 

Şeker pancarı, maliyeti 23,4 kuruştur, mü
teşebbis kâriyle birlikte bazı hesaplara gö
re 27 kuruştur. 

'Tütün, 1 Kg. tütünün bu yılki maliyeti 
14,51 lira. 

Ekmeklik yumuşak buğday, maliyeti 90 ku
ruştur. Nadasada bırakıldığı için, yani bir sene 
ekilip, bir sene boş ibrcıakıldığı için, yanji bir mü
teşebbis kârı yüksektir. % 30 müteşebbis kâ
riyle birlikte 117 kuruştur. Halbuki taban fi
yatı 98 kuruştur. 

Çavdarda maliyet 90 kuruş, fiyat 75 ku
ruştur. 

Arpada maliyet 94 Inıruş, taban fiyat 80 
kuruştur. 

Uzun taneli çeltik maliyeti % 20 müteşeb
bis kâriyle birlikte 269 kuruş, taban fiyat 250 
ve diğer çeltik şekilleri.. 

Arz ettiğim çizelgede görüldüğü üzere he
men bütün ürünlerde taban fiyatlar maliyetin 
altında seyretmektedir. Taban fiyat politikası
nın yanlış uygulanışının piyasa üzerinde aracı
lara yardımcı olan etkisi hatırlanırsa, Özellikle 
küçük çiftçilerin elinden ürünleri taban fiyat
ların da altında alınmakta olduğu anlaşılacak
tır. Biraz sonra örneklerini arz edeceğim. 

Maliyetlin yüksek olmasını birinci derecMe 
etkileyen husus tarım girdileri fiyatlarının yük
sek oluşudur. Tarım girdilerindeki fiyat artış
ları durdurulmadıkça tarım ürünlerinin fiyat
larının dondurulmasında açık bir haksızlık ve 
isabetsizlik g'örülmektedir. Sayın Bakandan çı
kışını tarım girdilerinin fiyat artışına karşı yap
ması beklenirdi, onu yapmadığına veya yapa
madığına göre, tanm ürünleri taban fiyatlarını 
bu artışı karşılayacak ölçüde tespit etmesi ge
rekirdi. 

Şimdi, tarım girdileri fiyatlarına kısaca göz 
atalım. 

Değerli arkadaşlarım, bazı önemli kalemlerin 
fiyatlarını veriyorum : 

135 Massey Ferguson traktörü 1970'te 40 500 
lira, 1971'de 58 500 lira, 1972'de 85 800 lira. 

Motopomp; 1970'de 8215, 1971'ide 8230, 1972' 
de 8800. 

Pulluk; 1970'te 2900, 1971'de 2900, 1972'de 
3250. Yine üç soklu pulluk çeşidi 1971'de®900 li -
ra iken, 1972 ̂ de 4400 liraya yükselmiş. 

KuMvatör, 9 ayak; 1970'te 3750 lira 1971'de 
3750 Ura 1972'de 4200 lira. 

Traktör tırmığı; 1970te 1950, 1971'de 1950 
ve fakat 1972'de 3475 lira. 

Değerli arkadaşlarım, bu fiyatlar koopera
tiften alındığıma göre traktörlerin fiyatlarıdır. 
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Serbest piyasada bu fiyatlarla bu traktör ve 
parçalan satın almak mümkün değildir. Fiili
yatta traktör satışı köylülere şöyle yapılmak
tadır: Köylü evvelâ güder bir 20 000 lirayı ya
tırır. Bu 20 000 lira 8 ilâ 10 ay bekletilir. O hal
de, bakın şimdi arkadaşlarım, bıir traktör satı-
cısısnın bir traktörden çıkardığı post adedi kaç 
tanedir: 20 000 lirayı alır, 3 ilâ 10 ay bekletir. 
Demeyiniz 20 000 liradır, bekletilmiş de ne 
olmuş. ..1987 ilâ 1972 yıllan arasında Türki
ye'ye 50 400 küsur traktör girmiştir. Her biri 
için 20 000 lira bekletildiğini düşünürsek 1 mil
yar 9 ımiiyon lira bankalarda 8 ilâ 10 ay istifa
deye arz edilmiş demektir; bu birinci kazanç. 

Değerli arkadaşlanm, satıcı fabrikadan ek
seriya traktörleri bazı yedek parçalanyî'e bir
likte alır, ama köylüye verirken bu yedek par
çalan vermez, ayrıca satar; ikinci post. 

Arkadaşlanm, ekseriya 20 - 30 kiçiı sırada
dır. Bu sırayı beklemeye tahammülü olmayan 
bazı varlıklı kişiler iki ilâ üç bin lira açıktan para 
ödemek suretüyle sırada değişiklik yaptırarak 
önde yer alırlar veya açıktan gelen bir traktörü 
kapatırlar; etti üçüncü post. 

Nihayet, normal kânnı katarsak eder dört 
post. 

Değerli arkadaşlarım, "Bir kovundan iki post 
çıkarılmaz» sözü artık eskimiştir; dört postun 
çıkanldığmı görüyoruz. 

önergesi şayet gündeme alınırsa bundan başka 
ne konuşacaksanız durumu karşıya çıkmasın. 
Bilmiyorum demek istediğimi anladınız mı? 

MUSTAFA OK (Devamla) — Anladım sa
yın Başkan, arz edeyim: Gensorunun, 30 arka
daşımla birlikte verdiğimiz gensorumuzun gün
deme alınması için sadece bu dosyayı arz eteneyi 
düşüyorum, ama gündeme alındığı takdirde ya
nımda birde çanta var o zaman bunu arz ede
ceğim. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar, gülüşmeler) 

BAŞKAN" — Peki efendim, buyurunuz. 
MUSTAFA OK (Devamla) — Şimdi değer

li arkadaşlanm, tarım girdilerinden banlarını 
arz ettim, diğer bazılarını da yine bazı kalem
leri atlamak suretiyle arz edeceğim. 

1971'e göre 1972 yılında işçi yevmiyelerin
deki fiyat farkı yüzde 22,8, taşıma araçların
da fiyat farkı yüzde 30'un üzerinde, tarım 
araçlannda fiyat farkı yüzde 37, sunî gübrede 
fiyat farkı yüzde 31,9 ilâ yüzde 75'e kadar va
rır. 

Değerli arkadaşlarım, çoğunuz bilirsiniz 
gübreyi çiftçilerimiz rahatlıkla bulamaz, çoğu 
zaman gezerek dolaşarak ve hatta karaborsa
dan ancak tedarik edebilir. Akaryakıt fiyat far
kı yüzde 7,3 ilâ 9,6'dır. Madenî yağlarda yüz
de 56'nm üzerinde bir yükseliş var. Traktör ye
deklerinde yüzde 39, motopomp yedeklerinde 
yüzde 52, tohumluk buğdayda yüzde 20 ve su
lamada - sulamayı Ege bölgesi için arz ediyo
rum - yüzde 43. 

Taban fiyatlarının düşük tespit edilmesin
den çok küçük çiftçiler etkilenmiş ve geçim dar
lığına düşmüşlerdir. Nedir bu küçük çiftçiler, 
acaba miktan nedir, gelip gelip küçük çiftçiler 
üzerinde duruyoruz, acaba bu derece üzerinde 
duracak bir önemi haiz midir? Şimdi küçük 
çiftçi miktannı birkaç kalem halinde arz edi
yorum : 

Arkadaşlanm, 1 ilâ 5 dönüm araziye sahi-
bolan çiftçi ile 5 ilâ 20 dönüm arasında araziye 
sahibolan çiftçi kastediliyor küçük çiftçi söz
cüğünden. Şimdi, Eğede 1 ilâ 5 dönüm arazi 
sahibi tüm işletmenin yüzde 74,'ü, 5 ilâ 20 dö
nüm arasındaki işletme miktarı ise tüm işlet
menin yüzde 24,4'ü. ikisi birlikte mütalâa edil
diğinde yüzde 98,8. 

BAŞKAN — Saym Mustafa Ok, bir noktayı 
rica ediyorum, bana yardımcı olacağınızı umu
yorum. Aslında müdahalemi de bir başka 
nckfcai nazara bağlamamanızı rica ediyorum. 
Malum, usulü tatbikle görevli olduğunuz için... 
Bu g-ensoru önergelerimin görüşülmesinde Ana
yasamız iki tertip düşünmüş: Bilimcisi; gen
sorunun gündeme alınıp alınmayacağı tartı
şılacak. Şayet Yüce Meclis gensorunun gündeme 
alınacağına karar verirse o zaman bütün bu me
seleler daha derinliğine, daha ihatalı bir su
rette müzakere konusu olacak. 

Şiırndi, bunu tam bir tefrike tabi tutmanın 
güç olduğunu ben de takdir ediyorum, sizin de 
bu takdire uyacağınızı zannediyorum. O sebep
le sözümü müdahale olarak kabul etmemenizi 
ve mümkün olduğu kadar ileride gensoru öner
gesi gündeme alınırsa mutlaka görüşmemiz ge
rekecek noktaları bir yönüyle bugün açıkça 
beyan etmemenizi rica edeceğim; çünkü gensoru 
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Marmara bölgesini arz edeyim: 1 ilâ 5 dö
nüm yüzde 60,8; 5 ilâ 20 dönüm yüzde 37,5. 

Tipik olarak Karadeniz bölgesini arz ede
yim : 1 ilâ 5 dönüm arası yüzde 87,4; 5 ilâ 20 dö
nüm arası yüzde 12,27. Yani, ikisi birlikte mü
talaa edildiğinde yüzde 99,6. 

Türkiye sonucunu arz edeyim: 1 ilâ 5 dö
nüm arazi işleyen 2 132 288 aile mevcut. 5 ilâ 
20 dönüm arasında arazi işleyen aile miktarı 
da 853 425. Her ikisi birlikte mütalaa edildiğin
de 2 985 713 aile çıkar; bir ailede 5 nüfus ol
duğu kabul edilirse küçük çiftçi camiası ola
rak 14 928 565 vatandaş kastedilmektedir. 

Ürününü bekletme gücünden yoksun olan 
küçük çiftçilerimizin uğradıkları zararı şimdi 
son derece aktüel faturalarla arz etmek isti
yorum : Arkadaşlarım, elimde iki tip fatura var; 
üzüm ve pamukla ilgili. Üzümle ilgili olan fa
turalar Akhisar'dan, Kırkağaç'tan ve Alaşe
hir'den alınmıştır. 21 Ağustostaki üzüm fiya
tını arz ediyorum: Şimdi, taban fiyatlarda en 
çok zarara uğrayan küçük çiftçimizin hangi 
yolla ve ne derece zarara uğradığını misallere 
dayanarak arz etmek istiyorum. Akhisar'dan 
alınmış bir fatura var, 21 Ağustos tarihinde 
satılmış üzüm 260 kuruşa. Tarih değişiyor, 22 
Eylülde Kırkağaç'ta satılmış - aynı numara 
üzümdür bunlar onu arz edeyim - 295 kuruşa 
çıkmış. Tarih biraz daha değişiyor, 23 Ekimde 
satılmış olan bir üzüm faturası var elimde; 450 
kuruş. Şimdi, Alaşehir'den alınmış üzüm fatu
ralarını arz ediyorum: 17 Ağustosta ibrahim 
Avcı isminde Alaşehirdeki bir vatandaşımız 
245 kuruşa üzümünü, satmış; taban fiyat 
275'tir. 18 Ağustosta satılmış bir üzüm var; 240 
kuruş. 

Arkadaşlarım, 9 Ekimde satılmış bir üzüm. 
faturası var: 631 kilosu 390 kuruş, 903 kilosu 
4 liradan. 11 Ekimde satılmış bir başka üzüme 
ait fatura var elimde: 1486 kilosu 360 kuruş
tan satılmış, 100 kilosu 400 kuruştan satılmış, 
2 000 kilosu 410 kuruştan satılmış. 

Değerli arkadaşlarım, akşam aldığım tele
fon haberinden öğrendiğime göre Alaşehirdeki 
üzüm fiyatları 5 ilâ 5,5 liraya Cumartesi günü 
yükselmiştir. 

Şimdi, küçük çiftçinin küçük bağcıların bir 
faturaya, yani somut bir misale dayanarak ka
yıplarını arz edeyim: Arkadaşlarım, bu sene 

I üzümler aşağı - yukarı bir hafta erken oldu. 
Mubayaa başladığı zaman, yani TARİŞ ortak : 
dışı alımına başladığı zaman küçük bağcılar
dan çoğu üzümünü satmıştı. Küçük bağcılar 
üzümlerini eve taşımazlar. Bağ bölgesindeki ar
kadaşlarım bilirler, sergiden doğrudan doğru
ya tüccara taşınır. O halde, küçük bağcılar ge
nellikle TARİŞ'in mubayaa başladığı zaman 
elinden üzümlerini çıkarmışlardır. 

Ben bu sene yaz tatilimi Turgut'nun Gök-
kaya köyünde geçirdim. Bir ay çocuklarımla 
orada oturdum. Bağcı bir köydür. Sabahtan 

I akşama kadar üzümle meşgul olurlar. Mubayaa 
için müsaade geldiğinde ben, Salihli'den gelen 
bir tüccarın oradaki deposunu doldurduğunu 
gördüm. Her gün kontrol ediyordum. O halde, 
mubayaa için emir geç verildi. O zamana kadar 
küçük çiftçilerin elinden çıktı. Birinci aşikâr 
kusur bu. Sayın Feyzioğlu da esasen bu geç 
kalmadan şikâyet ediyor ve onun hesabını bir 
genel görüşme ile sormak istiyor. 

Arkadaşlarım, bir başka önemli konu var. 
TARİŞ, ortak dışı 275, ortak 292 olmak üzere 
33 bin ton. üzüm satınalmıştır, şimdi 292 or
tak, üzümlerin şu günlerde 5 ilâ 5,5 liraya sa
tıldığını görmektedir. O halde, götürüp TA
RİŞ'e taahhüdünü yerine getirmekten başka 
hiç bir kabahati olmayan bu bağcı büyük za
rara uğramıştır. Bu vesile ile Sayın Ticaret Ba
kanından ve sayın Hükümetten şunu sormak is
tiyorum: 

Küçük bağcıların bu kaybının karşılanması 
düşünülmekte midir? özellikle istirham ediyo
rum. Bu konu hakkında söz aldıklarında ne dü
şündüklerini açıklasınlar. Eğede 156 bin bağcı 
çekirdeksiz üzümle meşgul olmaktadır. Şimdi 
onların en azından 125 binine yakın bağcı bu 
açıklamayı bekliyor. 

Arkadaşlarım, şimdi küçük bir bağcının 
kaybını, hesaba dayanarak arz edeceğim. 

T972 rekoltesi ihracatçılara göre 128 bin ton
dur; fakat TARİŞ'e göre 80 bin tondu. Ne ga
riptir arkadaşlarım, ihracatçıların 128 bin tonu 
bütün Ege'de duyuldu, herkes duydu bunu. 
Ama, TARİŞ'in tahmin ettiği rekolte miktarı 
- ki 80 bin ton - o duyurulmadı. Neden? Çünkü, 

I yüksek rekoltede üzümleri daha düşük fiyatla 
I alma;k, bir derece mümkün. Tüccarın pazarlık 
| imkânını artırır bağcının karşısında. 
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Şimdi, rekolteyi 128 bin ton kabul ediyo
rum. Henüz satılmayan üzümlerin 28 bin ton 
olduğunu kabul ediyorum, 28 bin tonda kalma
dığını zannediyorum. 28 bin tonunu düşelim; 100 
bin ton, yani 100 milyon kilo üzüm 410 kuruşa 
bugünkü fiyatla satılabilecek iken, satabilmeyi 
bağcı umuyor iken 275'ten vermiştir, ortak dışı 
fiyatı. 135 kuruş fark vardır arada. 

Arkadaşlarım, 100 milyon kilo için 135 mil
yon lira küçük bağcıların kayba uğradığını 
görüyoruz. 13 Ekim yerine, 23 Ekim demişiz, 
düzeltiyorum, 

Arkadaşlarım, şimdi bir başka husus. 
Yeni mahsul için piyasa açıldı. Fakat, görü

yoruz ki, TARİŞ, eski üzümleri ihracatçılara 
satmaya devam ediyor. Yani, bir taraftan yeni 
üzüm, 1972 mahsulü alınırken TARİŞ ve ihra
catçılar tarafından, bir taraftan da ihracatçı
lar TARİŞ'ten 1971 ve 1970 mahsulünü almak
tadırlar. TARÎŞ satmaya devam ediyor. Niha
yet şikâyet oldu. Şikâyet sonunda TARİŞ Ge
nel Müdürü ihracatçılara üzüm satma işleminin 
durdurulduğunu açıkladı. Açıkladı ama, geç 
kalmıştı. 

Değerli arkadaşlarım, burada TARÎŞ ikin
ci Müdürünün bir açıklaması var. «TARÎŞ 
îkinci Başkanı, özel sektöre yapılan ucuz satış
lar yüzünden eldeki stoklardan yararlanılama
dığını açıkladı.» Diyor. Dr. Hüseyin Orhon özet
le şu konuşmayı yapıyor, basma demeç veriyor. 
Tarihi arz edeyim : 11 Şubat 1972 Milliyet Ga
zetesi. 

«TARİŞ'in depolarında 94 bin ton kuru üzüm 
' stoku bulunmaktadır TARİŞ, bu üzümlerin mu
hafazası için yılda 10 - 15 milyon lira kira öde
mektedir. Bu masraflar maliyete geniş ölçüde 
yansımaktadır. Tüccar piyasaya girmemekte, 
depo sıkıntısı çekmemektedir. TARÎŞ, Devlet 
parasıyle üreticiden aldığı üzümü, yanlış bir po
litika nedeniyle tüccara maliyetinden daha aşa
ğı fiyatla satmaktadır. Bu şekilde devletin pa
rasıyle tüccar daha da zengin edilmektedir.» 

Değerli arkadaşlarım, TARÎŞ îkinci Başka
nı Dr. Hüseyin Orhon'un, «Tüccar Devletin pa
rasıyle daha da çok zengin edilmektedir» sözü
ne bakarak, bizim partiden, yani Cumhuriyet 
Halk Partisinden olduğunu sanmayınız, Tur
gutlu Adalet Partisi îlçe Başkanıdır. 

17 Kasım 1971 yine Milliyet Gazetesinden 
arz ediyorum. «İhracatçıların isteği Bakanlıkça 
alınan karara göre TARÎŞ üzümleri mubayaa 
ettiği müdahale fiyatı üzerinden ihracatçıya in
tikal ettirecektir.» Müdahale fiyatı üzerinden, 
yani 275 ve 292. 

Arkadaşlarım, nerede bunun nakliye parası, 
nerede bunun 15 milyona' vardığı Îkinci Başkan 
tarafından iddia edilen depoların kira karşılığı1 

Buna göre destekleme alımı olarak TARÎŞ' 
in aldığı 1971 üzümlerinden 9 numara üzümün 
fiyatı 275, 1970 ürünü 9 numara üzümün fiyatı 
ise 260 kuruş olacaktır. Bir sene daha fazla 
bekletilmiş bir üzüm yine müdahale fiyatı üze
rinden veriliyor. Yapılan açıklamaya göre «İs
teyen ihracatçıya 1971, isteyene de 1970 ürünü 
verilecektir.» Diyor. 

Değerli arkadaşlarım, genellikle fiyatlar 
üç safhada gelişir. Üzümde olsun, pamukta ol
sun kendi bölgem için arz ediyorum, üç safhada 
gelişir - Birinci safhada fiyatlar, genellikle ta
ban fiyatları altındadır. Biraz evvel faturalara 
dan okuduğum üzere, genellikle ilk safhasında 
destekleme, taban fiyatlarının altında cereyan 
eder. îkinci aşamada destekleme, taban fiyatı 
düzeyine ulaşır. Üçüncü safhada onu da geçer 
ve yılına göre serbestçe yükselir. 

teu yıl üzüm 5 lirayı bulmuştur. Ama ihra
catçılarımız genellikle dış fiyatlardan şikâyetçi-. 
çildir, genellikle Ortak Pazar fiyatlarından şi
kâyetçidir. Biraz sonra fiyatlar hususunu da 
arz edeceğim. 

Arkadaşlarım, 5 liraya üzüm alınacak, bu
nun ihraç imkânı olacak. Ama, taban fiyatı 275 
kuruş değil de, 3 liraya ilân ettiğinizde ihracat
çılar kıyameti koparacak ve biz bu fiyatla al
dığımız üzümleri ihraç imkânından yoksunuz 
diyebilecekler. Ama, bugünkü fiyatlar, artık 
ihracatçıların bu iddialarının mesnetsiz oldu
ğunu ortaya çıkarmıştır. 

Ekseriya taban fiyatın altında fiyatların 
cereyan ettiği birinci aşamada küçük çiftçile
rim elinden masulü çıkar. O halde, destekleme 
fiyatları genellikle küçük çiftçiler için ya
rarlı olmamaktadır eğer düşük tutulursa. 
250 tutarsanız 230 ve 220 den almaya başlar 
tüccar. Taban fiyatları 275 tutarsanız, biraz 
evvel faturalarda okuduğum gibi 230 - 240 -
250 - 260 kuruştan alır. 
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Arkadaşlarım, bugün Ege'de ancak çok 
mahdut sayıda kişilerin elinde üzüm kalmıştır 
ve o kişiler şimdi 5 liradan üzümlerini satabil
mektedirler. 

Değerli arkadaşlarım, pamukta, yine küçük 
çiftçilerin uğradığı zararı bir örnekle arz et
mek istiyorum. 

«Vergi iadesi» diye bir müessese var hep 
bildiğiniz gibi. Vergi iadesinin geç ilân edil
mesi nedeni ile küçük pamuk üreticlerinden 
% 25'i ürününü elden çıkardığı için - Ege için 
arz ediyorum, diğer bölge parlamenterleri ar
kadaşlarım, kendi bölgelerindeki durumu daha 
yakinen bilir... 

FAZIL GÜLEÇ (Adana) — Adana'da daha 
fazla. Biz bir ay evvel topladık. 

MUSTAFA OK (Devamla) — Sayın Fazıl 
Güleç arkadaşım «Adana'da daha fazla» di
yor. 

Küçük pamuk üreticilerinden % 25'i ürü
nünü elden çıkardığı için vergi iadesinin ge
tireceği muhtemel zamdan yararlanamamışlar
dır. 

Arkadaşlarım, vergi iadesinin ilân edildiği 
Resmî Gazetenin tarihi 6 Ekim 1972 Cuma : 
«1972 yılı mahsulü çırçırlanmış ve balyalan
mış pamuk ihracına vergi iadesi yapılmasına 
dair karar.» 

«1972 yılı mahsulü çırçırlanmış ve balya
lanmış, pamuk ihracına» diye başlıyor «... Ba
kanlar Kurulu kararıyle yürürlüğe konulmuş 
olan (ihracatta vergi iadesi uygulamasına 
dair karar) hükümlerine göre % 5 oranında 
vergi iadesi yapılır» diyor. Tarihi : 6 Ekim 
1972. 

Şimdi, elimde pamuk faturaları var. 6 
Ekimde ilân ediliyor. Bir pamuk faturası var; 
22 Eylülde satışı yapılmış. Diğer bir pamuk 
faturası 12 Eylül. Alaşehir'deki pamuk fatu
ralarının tarihlerini arz ediyorum. Tarihleriyle 
fiyatlarını da arz edeceğim. Bu suretle vergi 
iadesinden sonra fiyatların biraz yükseldi
ğini göreceğiz. Aynı kalite pamuk. 

Arkadaşlarım, 22 Eylülde Mustafa öztürk 
isminde Alaşehirli bir pamuk müstahsili va
tandaşımız 1 122 kilo pamuğu 350 kuruştan 
satmış. 350 kuruştan, yani taban fiyatın altın
da bir fiyattan. 22 Eylülde Alaşehir'den Bekir 
Uncu ismindeki bir pamuk müstahsili vatan
daşımız 1 316 kilo pamuğu 3,5 liradan satmış. 

Şimdi, 6 Ekimde vergi iadesinden sonra 
durum değişiyor. 

9 Ekim 1972 tarihinde Aleşehir'den Halim 
Bozdağ ismindeki bir pamuk müstahsili vatan
daşımızın 3 422 kilo pamuğu 370 kuruştan 
alaınmıştır; 345, 350 ve şimdi de 370'e yüksel
miş oluyor. Bir başka fatura, yine Alaşe
hir'den Osman Karaduman isminde pamuk 
müstahsili bir vatandaşımız, 9 Ekimde 1 408 
kilo pamuğunu 370 kuruştan satmıştır. 
O halde görüldüğü üzere, vergi iadesi Resmî 
Gazete ile açıklandıktan ve kamuoyuna duyu
rulduktan sonra, o pamuk fiyatları biraz kımıl-
damıştır. Vergi iadesinin kararından evvel, 
küçük pamuk müstahsil yine elinden pamu
ğunu - biraz evvel okuduğum - 345 ve 350 ku
ruş fiyatla çıkarmıştır. O üalde, pamuk ala
nında da yine vergi iadesi müessesesinin kü
çük çiftçi yararına işletilmediğini görmekte
yiz. 

Arkadaşlarım; bu «vergi iadesi»nde eğlen
celi bir husus varmış; 1,2 milyon doların üze
rinde ancak ihraç yapanlar bundan yararlanı-
yormuş. Bir ihracatçı arkadaşım çok dert 
yandı. 1,2 milyon dolar miktarını tutturup 
da, vergi iadesini almak için ihracatçılar ara
sında öyle usuller bulunmuş ki; ben bunları 
nakletmeye muktedir değilim, çünkü son de
rece ince usuller geliştirilmiş,.. 

Değerli arkadaşlarım; daha etkili ve daha 
doğru olarak bilgileri arz ediyorum. Onun için, 
kendi bölgemle ilgili ve sahih olarak bildiğim 
hususları ve rakamları arz ediyorum. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Öner
geniz bölgevî oluyor öyle ise. 

MUSTAFA OK (Devamla) — Gensorunun 
gündeme alınması kabul edildiği takdirde, çe
şitli bölgelerden arkadaşlarım kendi bölgele
riyle ilgili sıhhatli rakamları burada dile ge
tirme imkânını bulmuş olacaklar. Ben, bunu 
söyleyen değerli arkadaşımdan gensorunun 
gündeme alınması hususunda, bu vesile ile 
yardımlarını rica edeceğim. 

Değerli arkadaşlarım; «çiğit» denen pamuk 
çekirdeğinde de ilginç bazı husular var, arz 
edeyim : 

Pamuk çekirdeği 85 kuruştur. Bu yıl fiya
tının ne olduğunu bilmiyorum; 105 kuruş de
diler. Fakat Ege Bölgesini hâkimiyeti altında 
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bulunduranı üçlü töreıst, bunu 85 kuruş civa
rında tutmaya çalışmaktadır. Arkadaşlarım, 
Ege Bölgesi pamuk çiğidine; 

1. Gomel, 
2. Giderler, 
3. Ünilever firmaları hâkimdir ve onların 

istediği fiyatla genellikle çiğit satılır. 

Çiğit 85 kuruştur. Ondan barut yapımında 
kullanılan ve «linter» dedikleri bir pamuk 
nevi çıkarılır ve yüksek fiyatla satılır. İkinci
si; Pamuk çekirdeği işlendikten sonra, «kap
çık» meydana gelir. 35 ilâ 50 kuruş arasında 
ve hayvan yemi olarak satılır. Üçüncü ürünü 
de, «küspe» dedikleri yağdan artan kısım, 
hayvan yemi olarak kullanılır ve kilosu 135 
kuruştur. Ondan sonra, nebatî yağ elde edilir, 
onun fiyatını - hep biliyorsunuz - 4;5 - 5 lira 
arasındadır ve nihayet aynı pamuk çekir
deği ilaçlandıktan sonra, pamuk müstahsılma 
tohumluk olarak 2 ilâ 2,5 lira üzerinden satıl
maktadır. 

Şimdi, tasavvur ediniz, bu ne doğurucu bir 
çekirdek oluyor. Ama bu doğurganlığından 
maalesef müstahsil yararlanamıyor. Onun eli
ne sadece 85 kuruş karşılığı geçiyor. 

Ekonomide istikrar sağlamak ve enf lasyonist 
baskıyı azaltmak, için, taban fiyatları doldur
mak suretiyle tedbir alınması,Trük Toplumunun 
geçim seviyesi en düşük olan kesimini etkilediği 
için isabetsiz olmuştur. Şimdi bu isabetsizliği 
rakamlarla arz edeyim. 

Değerli arkadaşlarım, vergi iadesinde ilginç 
bir vesika var. Biraz evvel arz ettiğim ko
nuya geçmeden evvel, bunu da huzurunuza ser
mek istiyorum. 1970 yılında 1 732 900 000 
liralık ihraç yapılmış; 228,6 milyonu vergi 
iadesi, muayyen ihracatçılara yapılmıştır. 1971 
yılanda 1 823 900 000 liralık ihracat yapılmış, 
bunun vergi iadesi 385,2 milyonu bulmuştur. 
Dikkat buyurunuz; 385,2 milyon liralık vergi 
iadesi vardır ve bunun çok az bir kısmının 
ancak müstahsile intikal ettiği, kesin kanısın
dayım. 

Arkadaşlarım; bu sene 190 milyon dolarlık 
pamuk ihracettik. Bu % 5 vergi iadesine tabi 
tutulduğu takdirde, ki. bu dolar miktarı 
2,470 milyar Türk Lirası ediyor, % 5 vergi 
iadesi olarak 123 500 000 lira Vergi iadesi 
yapılacak. Topu topu pamuk ihracatçısı 114 
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kişidir. Bunun da önemli bir miktarı, pamuk 
ihraceden miktarı 114'ün çok altındadır. 

Vergi iadesinin ilân tarihi olan 6 Ekim 
gününe kadar pamuk üreticilerinin % 25 inin 
pamuğu satmış olduğunu, biraz evvel arz et
tim. Adana'da da bu miktarın daha fazla ol
duğunu, bir arkadaşım söylediler. Şimdi 1972 
yılı rekoltesini 570 000 ton olarak kabul eder
sek, bunutn % 25'i 142 500 ton eder. O halde, 
küçük pamuk müstahsilinin elinden çıkan 
142 500 ton satılmış pamukta, eğer vergi iade^ 
sinden sadece 10 kuruş yararlanacağını düşün
sek küçük pamuk müstahsilinin, kaybettikleri 
meblâğ 14 250 000 lirayı buluyor. O halde, 
tarihinin 6 Ekini olarak ilân edilmesi, küçük 
çiftçilere 14 milyon liraya malolmuş görünü
yor. 

Şimdi biraz evvel arz ettiğim konuya dö
nüyorum. Enflâsyoıtıist baskıyı azaltmak, dur
durmak, ekonomide istikrar sağlamak gerek
lidir, biz de bu kanıdayız. Ama bu gereğin, 
Türk toplumunun geçimi en az olan çiftçi ve 
köylü kesiminden başlatılmasına karşıyız. Çün
kü takatsiz ve imkânsızdır Çünkü, taban fi
yatlardan, vergi iadesinden fayda görmemek
tedir ve kredi düzeninden gereği gibi yarar
lanamamaktadır. 

Arkadaşlarım, şimdi acaba bu kesimin ge
çim durumu nedir? 

Toptan eşya fiyatları genel .endeksini 
1963't3 100 kabul edersek, 1971 'de bu miktar 
169'a 1972'de de 201,9'a yükseliyor. 

Bir diğer endeks daha arz edeceğim : Daha 
çok çiftçi ve köylü vatandaşlarımızın kullan
dığı dokuma maddeleri, yakacaklar ve yapı 
malzemesinde, 1963'te 100 kabul edersek, 1971 
de bu miktar 101'e, 1972'de de 230'a yaklaşı
yor. 1972 rakamını kesin olarak bilmediğimi 
söylemeliyim. 

Şimdi, tarım ürünlerinin 1963'te endeksini 
100 kabul edersek, acaba 1971'de toptan eşya 
fiyatı geçim endeksine göre veya daha çok 
kendilerinin kullandıkları maddelerin endek
sine göre durumları ned'r, onu arz ediyo
rum : 

Buğdayda : 
Şimdi görülüyor ki, buğday, bütün Türki

ye'nin mahsulüdür. Kendi bölgemizde veya her
hangi bir bölgede kalmamaya çalışıyoruz. 
Buğdayda 1963'te 100 kabul edilirse, 1971 en-
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deksi 146; toptan eşya fiyatı genel endeksi 
169 onun gerisinde, daha çuk kullandığı mad
delerin endeksi 181, - 1971 içim arz ediyo
rum - onun daha da çok gerisindedir. 1972'de 
ise, bu endeksler 201 ve 230'a yaklaşmıştır. 

Pamukta : 
1963'te 100 kabul edilirse, 1971 endeksi 

165'tir. O da her iki endeksin gerisinde ka
lıyor. 

Ayçiçeğinde : 
1963'te 100 kabul edilirse, 1971 endeksi 

179'dur. Ayçiçeğinin toptan eşya fiyatı ge
nel endeks miktarı olan 169'dan daha fazla, 
fakat köylülerin ve çitfiçilerin kullandığı 
maddeler endeksi olan 181'den daha az oldu
ğunu görüyoruz. 1972 endekslerimden ise, her 
ikisinden de geride kalmıştır. 

Pancarda : 
1963'te 100 kabul edilirse, 1971 endeksi 

150'dir. 
Tütünde, 1963'te 100 olduğuna göre, 1971'de 

122'dir. Fasulyede 1963'te 100 kabul edildiğine 
göre, 1971'de 127 endeksine ulaşıyor. Bütün 
bu endeksler, toptan eşya fiyat endeksinin ol
dukça gerisindedir. 

O halde, bu kesim toptan eşya fiyatı genel 
endeksi ve kendilerinin kullandığı madde en
deksine göre, oldukça mahrumiyet içindedir. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi bundan başka 
üreticinin yetiştirdiği mahsullerde üretici, 
payı, dünya ülkeleri yanında acaba Türkiye'nin 
yeri neresidir? Birkaç ülkeyi misal vererek 
arz edeyim : Üretici payı; İsrail'de % 60, 
Kolanda'da % 60, Almanya'da % 50, Avustur
ya'da % 50 ve fakat Türkiye'de % 32 tür. 
Demek ki, üretici payı olarak da gerilerde 
kalıyor ve her hangi bir düzenlemeye takati 
olmadığı anlaşılıyor, 

Arkadaşlarım, konuşmamı kısa bir süre 
sonra bitirmeye çalışacağım. 

Acaba, bizdeki tarım ürünleri fiyatı, ya
bancı ülke tarım ürünleri fiyatıyla mukayese 
edildiğinde, durum nedir? 

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avus-
turalya, Ekvator, Arjantin'den başka bütün 
ülkelerin buğday fiyatları Türkiye buğday 
fiyatlarından yüksektir. Türkiye gibi ithalâtçı 
veya kendi kendine yeter ülkelerdeki hubu
bat fiyatları Türkiye fiyatlarının % 20 - 55 üs
tündedir. 

Avrupa Ekonomik Topluluğu ülkelerinde 
Fransa ve Batı - Almanya'da dekara verim 
Türkiye'nin iki buçuk katıdır. Traktör fiyatı 
% 125 az, gübre fiyatı % 240 düşük ve buğ
day ihtiyaç fazlası olduğu halde, hububat 
fiyatı Türkiye'deki fiyatların % 50 civarında 
üstündedir. 

Acaba pamuk fiyatları nasıldır? Bunu ra
kam olarak arz edemeyeceğim. Fakat İzmir'
de yapılan seminerde italyan Delegesi Dr. 
Carlo Bulgi'nin konuşmasından bir iki par
ça arz edeceğim. Adı geçen şahıs tebliğinde, 
Avrupa Ekonomik Topluluğunun Türk pamu
ğunun Avrupa'ya ihracını bir damping olayı 
olarak kabul ettiğini söylüyor ve sonra daha 
aşağıda; problemi, en büyük samimiyet ve 
açık kalplilikle ele almalı, herhangi bir ta
rafa egoistçe tutum varsa bunu ortadan kal
dırmalı ve en fenası uluslararası ticarette fena 
bir tatbikat şekli olan damping önemlidir 
diyor, italyan delegesi bir hayli endişeli gö
rüşüyor. 

Değerli arkadaşlarım; acaba çekirdeksiz ku
ru üzümün Türkiye'deki fiyatı ile diğer ülkeler 
arasındaki fiyatı mukayese edilirse sonuç ne 
olur? Bunu da yine Yeni Asır Gazetesinden ve 
izmirli ihracatçıların sözünden alıyorum. Ame
rika üzüm üreten bir ülke, ancak orada mali
yet yüksek. Meselâ, bizden alındığı zaman tonu 
350 dolar olan üzümün tonu onlarda 400. dolar. 
Bu sebeple üzümleri olduğu halde ithalâta gidi
yorlar. 

Demek ki, diğer ülkeler fiyatları ile muka
yese edildiğinde Türkiye'de tarım ürünleri fi
yatları öyle pek fazla yüksek değildir. 

Değerli arkadaşlarım; Sayın Ticaret Baka
nının bu yılM taban fiyat uygulaması Anayasa
nın 52 nci maddesi gözönünde bulundurularak 
köylüye ve çiftçiye ne kadara mal olmuştur, 
köylüye ve çiftçiye maliyeti nedir? 

Bunun hakkında yine bazı rakamlar arz ede
ceğim. Anayasanın 52 nci maddesine göre Tica
ret Bakanının taban fiyat uygulamasının köy
lümüze ve çiftçimize maliyetini arz ediyorum, 
1970 rekolte rakamlarım kullanıyorum. Buğ
dayda 10 milyon ton. Bunun 2 milyon tonu to
humluk, 6 milyon tonu da çiftçinin zati ihtiya
cı için ayrıldığında 2 milyon ton piyasada mu
amele görüyor. Buna Ziraat Odalarının veya 2i-

— 381•• — 



M. Meclisi B : 146 16 . 10 . 1972 O : 1 

raat Mühendisleri Odasının istediği 117 kuruş 
fiyat verilmiş olsa idi 200 milyon lira malî 
yük olacaktı. Çavdar için 20 milyon, Arpa için 
62,5 milyon, Çeltik için 24 milyon, ki 25 kuruş 
verilse idi, pamuk için 250 milyon, Şeker Pan
carı için 127,6 milyon, tütüncülere 138 milyon, 
Ayçiçeği üreticilerine 94 milyon, çekirdeksiz 
kuru üzüm üreticilerine 94 milyon, çekirdek
siz kuru üzüm üreticilerine 64 milyon, çaya 38-
76,5 milyon, Fındık üreticilerine 127 milyona 
mal olmuştur. Yani bu üreticileri topladığımız
da, bu üreticilerin meydana getirdiği çiftçi top
luluğumuz için sayın Ticaret Bakanının taban 
fiyat politikası 1,5 milyar liraya mal olmuştur. 

Sayın milletvekilleri; sözümün sonuna gel
miş bulunuyorum. Sonuç olarak taban fiyat uy
gulamasında sorumluluğu gerektiren hususları 
3 noktada toplamak mümkündür. 

Bunlardan 1 noisi üretim yılı başlangıcında 
verimi arttırıcı ve maliyeti düşürücü veya aynı 
düzeyde tutucu tedbirler alınmadan taban fi
yatların dondurulmasına gidilmiştir. Ticaret 
Bakanına ait olan bu tedbirsizliğin ceremesini 
köylülere ve çiftçilere çektirmek doğru değil
dir. 

2 ncisi, taban fiyat tespitinde ve uygulama
sında yapılan hata ve gecikmeler küçük çiftçi
lere ciddî ölçüde zarar vermiş ve onları geçim-
darlığına düşürmüştür; Biraz evvel rakamları 
ile ve vesikaları ile arzettism. 

3 ncüsü, enflasyonist baskıyı azaltma ve 
ekonomide istikrar sağlama hususlarının bir 
bütün olarak ve dengeli bir biçimde ele almak 
yerine bütün kusur âdeta taban fiyatlarda 
görülerek ekonomide istikrar tedbirlerini ger
çekleştirmeye Türk toplumu içinde geçim sevi
yesi en düşük ve takatsiz olan çiftçi kesiminden 
başlanmıştır. Bu hatalı bir siyasi tercihtir ve 
ciddî sosyal sarsıntılara sebep olabilir. Enflas
yonist gidişin durdurulmasına evet, ekonomide 
istikrar sağlanmasına evet, bu memleketin da
ha fazla pahalılığa tahammülü olmadığı husu
suna evet diyoruz. Fakat Ticaret Bakanından 
şu noktalarda ayrılıyoruz: Sağlam bir ekonomi 
için lüzumlu olan bu tedbirlerin alınmasına ne
den Türk toplumunun en düşük geçim düzeyin
de olan köylü ve çiftçi kesiminden başlıyoruz? 
Bu bir. 

Bakan, taban fiyatları dondurmayı düşün
düğüne göre neden tarım girdilerinin fiyat ar
tışında vaziyet almamış ve taban fiyatlarda ol
duğu gibi ağırlığını koymamıştır. Bu İM. 

Tarım girdilerindeki fiyat artışını durdura
madığına, verim artırıcı herhangi ciddî bir ted
bir getiremediğine göre sayın Bakanın taban 
fiyatlarının dondurulmasında bu derece cela
detle direnmeye hakkı var mıdır? 

Sayın milletvekilleri, çiftçimiz ve köylümün 
sahipsizlik haleti ruhiyesine girmiştir. Sayısı 
gittikçe kabaran köylüler kusuru siyasî partile
re ait görerek politikacıları köylere sokmama 
ve seçimde sandığa gitmeme eğilimine girmiş
lerdir. Köylünün bu haleti ruhiye içinde kaldık
ça demokrasiyi kurtarmanın güçlüğüne işaret 
ederek, sözlerimi siyasi partiler olarak parla
menter rejimi ancak halka sahip çıkmakla kur
tarabileceğimizi belirterek tamamlamak istiyo
rum. 

Değeri milletvekilleri, halka sahip çıkma
nın bir fırsatının yaratıldığı kanısındayım. 
Yok, demokratik rejim kritik biranda imiş, Hü
kümetin üzerine fazla varmamak lazımmış, bu 
bir görüş şeklidir. Ama bunun bir sonunun ol
ması lâzımdır. Artık kanaatımca parlamanter 
usulleri işleterek, prosedürü işleterek halkımı
za, buraya kadar gelmiş halkımıza sahip çıkma
ya mecburuz. Aksi takdirde Parlamentomuz, 
çiftçimizle, köylümüzle o derece yabancılaşmış 
bir hale gelir ki bu memleketi yönetmek gücü
nü kaybeder. Onun için yüce Heyetinizden 
önergemizin gündeme alınması hususunda oyla
rınızı esirgememenizi saygılarımla istirham edi
yorum. Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — DP grupu aadına sayın Vedat 
önsal, buyurunuz efendim. İşbu gensoru öner
gesinin gündeme alınıp alınmayacağı konusun
da beyanda bulunacaksınız. 

D. P. GRUBU ADINA VEDAT ÖNSAL (Sa
karya) — Muhterem Başkan, değerli milletve
killeri ; 

Tarım ürünleri taban fiyat politikası dola-
yısıyle Ticaret Bakanı Naim Talû hakkında 
C. H. P.'si Grubunun vermiş olduğu gensoru 
önergesi konusunda D. P. Grubunun görüşlerini 
arz ve ifade edeceğim. 

Gensoru önergesinin gündeme alınıp alınma
ması hususu müzakere edileceği için görüşleri-
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mizi Sayın Başkanın da ikazına uygun olarak 
anahatları ile ifade etmeye çalışacağım. Genso
runun gündeme alınması Yüce Meclisçe kabul 
buyrulduğu takdirde, konu ile ilgili görüşlerimiz 
daha geniş ve teferruatılı bir şekilde arz edile
cektir. 

Gensoru hakkındaki maruzatıma başlamadan 
evvel, büyük önemi dolayısıyle bir hususu tespit 
etmekte fayda mütalaa ediyorum. 

Tarım ürünleri taban fiyatları politikası sa
dece Ticaret Bakanlığının değil, Hükümetin po
litikasıdır. Nitekim tarım ürünleri taban fi
yatları Ticaret Bakanı tarafından değil, Hükü
metçe hazırlanan kararnamelerle tespit ve tayin 
edilmektedir. Kararnamelerin yürürlüğe gire
bilmesi için ise Başbakan ve bütün bakanlar ta
rafından imzalanmış olmasının gerektiği yüksek 
malumlarınızdır. Nitekim bu kararnamelerin 
altında da Hükümete güven oyu ve bakan veren 
partilere mensup bütün bakanların imzaları var
dır. 

Sayın Başbakanda Ticaret Bakanının tarım 
ürünleri taban fiyat politikası hakkındaki be
yanlarını destekler mahiyette beyanlarda bulun
muştur. 

Bizzat Başbakan tarafından savunulması ya
pılan, Hükümet kararnanıeleriyle tespit ve tat
bik edilen ve bütün bakanların müşterek sorum
luluğunu taşıdığı bir politika dolayısıyle, sadece 
bir bakan hakkında gensoru açılması kanaati
mizce yanlıştır. Burada sorumluluk bütün Hü
kümete aittir. Bu sebeple gensoru önergesini 
sadece Ticaret Bakanına değil bütün Hükümete 
müteveccih olarak kabul ettiğimizi ifade etmek 
isterim. Esasen Sayın Başbakanda aynı husu
su teyit etmiş ve gensorunun Hükümetçe karşı
lanacağını ifade etmiştir. 

Bu noktada bir hususu daha açıklığa kavuş
turmak icabediyor. 

Gensoru önergesinde Hükümetin tarım ürün
leri taban fiyatları politikasının yanlışlığı be
lirtildikten sonra, alınması gerekli tedbirler zik
redilmekte ve «Bunların bile yapılmaması ha
linde ise, sosyal adalet ilkesini benimseyen bir 
Ticaret Bakamdan, taban fiyatları, çiftçinin 
yoksullaşmasını önleyecek bir düzeye çıkarmak 
üzere ağırlığını koyması beklenirdi» denilmekte
dir. Bu ifadeden de anlaşılacağı üzere Ticaret 
Bakanı hakkında gensoruyu icabettiren suç, 

tarım ürünleri taban fiyatları konusunda Hükü
met politikası karşısında ağırlığını koymaması 
oluyor. 

Şimdi önerge sahibi gruba sormak isterim: 
Çiftçinin yoksullaşmasını önlemek için Ticaret 
Bakanının ağırlığını koyması bekleniyor da, 
sosyal adalet ilkesine gönülden bağlı olduğunu 
her vesileyle tekrarlayan C. H. P.'nin bakan
larından, kararnamelerin altına imza koymama
ları niçin beklenmiyor? Sadece bir tek Bakanın 
dahi imzasını koymaması halinde çiftçiyi bu de
rece mağdur eden kararnamelerin yürürlüğe 
girmeyeceği niçin unutulmuş görünüyor? 

BAŞKAN — Sayın önsal, bir noktayı lütfen 
tavzih edin. Biliyorsunuz gensoru önergeleri 
grup adına verilmiyor. Milletvekillerinin mün
ferit imzalarıyle verildiği için; «Bu önergeyi 
hazırlayan imza sahiplerinden soruyorum» deyi
niz. 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Devamla) — 
Sayın Başkan, bu gensorunun grup olarak hazır
landığı efkârı umumiyeye ilân edildi; onun için 
ben de bu ifadeyi kullandım. 

BAŞKAN — Tabiî resmen grup değil... 
MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Devamla) — 

Hatırladığıma göre Cumhuriyet Halk Partisi 
grup olarak karar verdi. 

TALÂT ASAL (Samsuı^) — Görülmüş şey 
değil bir başkanın bir şeyi, sürçi lisanı düzelt
mesi. 

BAŞKAN — Efendim?... 
TALÂT ASAL (Samsun) — Eğer özel bir 

maksadınız varsa o başka.. 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Devamla) — 
Sonra, Anayasada yeni yapılan değişikliğe göre, 
gensoruları gruplar veya 10'u mütecaviz millet
vekili verebilir. Bu hususu da Sayın Başkana 
hatırlatıyorum. 

TALÂT ASAL (Samsun) — Sayın Başkan, 
üslubu değiştirmek size ait bir keyfiyet değil... 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Sayın 
Başkanının bir şeyi düzeltmesi doğru değildir, 
diyor, sayın arkadaşımız; acaba hatibin bilerek 
bir şeyi tahrif etmesi mi doğrudur? 35 imza ile 
verildi ve grup olarak da destekliyoruz. O ayrı. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... Şimdi 
bu önerge grup adına mı verildi? 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Devamla) — 
Sayın Yağcı, siz değil misiniz grup olarak ilân 
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eden gensoru önergesi verileceğini? Şimdi söy
lediğiniz tutmuyor bu sözünüzü... 

YUSUF ZtYA YAĞCI (Ankara) — Evet... 
Grup olarak destekliyoruz. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım... Sa
yın önsal... 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Devamla) — 
Grubunuzun sözlerini şu anda siz tahrif edi
yorsunuz, tahrif eden sizsiniz. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bir 
dakika efendim.. 

Benim burada görevim, grupların menfaa
tini himaye veya grubları bartaraf edici bir 
fikre saplanma değil. Benim burada görevim, 
usulü tam manasiyle tatbik etmek. Şimdi, eğer 
bu önerge Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adı
nı verilmiş olsa idi, beyanın muhatabı doğru 
idi. Diyorum ki arkadaşıma; bu sözünüzü 
«grup adına» şeklinde kullanmayın da, «Bu 
önergede imzası bulunan bütün arkadaşlarım
dan soruyorum», şeklinde beyanda bulunun. 
İleride grup adına çıkıp da, bir konuşmayı bu
rada doğrulamak veya düzenlemek cihetinde 
bulunmasınlar diye söylüyorum. 

Buyurunuz Sayın önsal, mesele budur, de
vam edin. 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Devamla) — 
Sayın Başkan, ben de bu sözünüze mukabil şu
nu söylüyorum: Cumhuriyet Halk Partisi Gru
bu toplantı yapmıştır ve gensoru açılmasını ka
rara bağladığını efkârı umumiyeye ilân etmiş
tir. Onun için muhatabım Cumhuriyet Halk 
Partisi Grubudur. 

BAŞKAN — Peki efendim, buyurunuz. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sa

yın Başkan, Cumhuriyet Halk Partisinin grup 
içyönetmeliğine göre, grup kararı olmadan gen
soru önergesi verilemez... 

BAŞKAN — Peki efendim. 
MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Devamla) — 

Efkârı umumiyeye karşı taahhütleri var, ilân
ları var, ifadeleri var. 

BAŞKAN — Peki efendim, öyle ise öyle. 
Şimdi, bize gelen önergede «Cumhuriyet Halk 
Partisi Grubu adına», dense, ama öyle denme
diği için... 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Devamla) — 
Onda olmayabilir Saym Başkan, ama efkârı 
umumiyeye angaje olmuş durumları var. 

TALÂT ASAL (Samsun) — Anayasa var, 
içtüzük var... Maksatlı yapıyorsunuz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Asal, niçin tehevvür bu
yuruyorsunuz; Anayasanın olduğunu ben de bi
liyorum. iki türlü önerge var... 

TALÂT ASAL (Samsun) — Bir Başkanın 
üslûbuna karıştığı görülmemiştir. Maksatlı ya
pıyorsunuz. 

BAŞKAN — Maksatlı yapmıyorum, hiçbir 
maksadımın olmadığını beyan ediyorum... 

TALÂT ASAL (Samsun) — üslûba hiç mü
dahale edemezsiniz. 

BAŞKAN — Sinirlenmeyiniz, sakin olunuz. 
Ben bana verilen önerge muvacehesinde beyan
da bulunurum. 

TALÂT ASAL (Devamla) — Sinirlenmiyo
rum, siz tağşiş ediyorsunuz. 

BAŞKAN — iki türlü önerge verilir Meclis 
Başkanlığına: Biri grup adına dive tanzim edi
lir, bir diğeri münferit imzalan ihtiva ©der. 

TALÂT ASAL (Samsun) — O gruba düşen 
bir şey, zatıâlinize değil. 

BAŞKAN — Verilen önerge Cumhuriyet 
Halk Partisi Grubu adına düzenlenmiştir, Cum
huriyet Halk Partisi Grubuna mensup birçok 
milletvekili tarafından imzalanmıştır. Eğer me
seleyi sükûnetle kendi kafanızla tahlil ederse
niz, benim tutumumun doğru olduğunu kabul
lenirsiniz. 

TALÂT ASAL (Samsun) — Başkanın üs
lûba karıştığı görülmemiştir. 

BAŞKAN — Siz iyi tetkik edin, ne kadar 
doğru hareket ettiğimi daha sonra idrak ede
ceksiniz. 

Buyurun Sayın önsal. 
MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Devamla) — 

Teşekkür ederim. Devam edebilir miyim Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Evet efendim, buyurunuz. 
MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Devamla) — 

Sayın Başkan da durumu bir defa daha tetkik 
ederse yanıldığını anlayacaktır. 

önerge sahibi C. H. P. Grubu, Hükümetin 
tarım ürünleri taban fiyatları politikasında 
müşterek sorumluluğa sahip kendi bakanları 
hakkında takınacağı tavrı açıklıkla ortaya koy
malıdır. Aksi halde önergenin samimiyetine 
kimseyi inandırmak mümkün olamaz. 
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Sayın milletvekilleri, Hükümetin tarım j 
ürünleri konusunda izlediği taban fiyatları po
litikası hakkında grupumuzun görüşleri müte
addit defa kamuoyuna ve Yüce Meclise arz 
edilmiştir. 

Demokratik Parti, bu politikayı yurt eko
nomisi ve sosyal denge bakımından büyük öl
çüde mahzurlu mütalaa etmektedir. 

Bu politika, İkinci Beş Yıllık Planın temel 
amacına da aykırıdır, ikinci Beş Yıllık Plan 
temel amaç olarak, «Fizikî refahın artırılma
sından çok, sosyal adalet ve fırsat eşitliği ilke
lerine uygun olacak şekilde gösterilecek gay- I 
retlerle Türk ekonomisinin hızlı gelişmesini de
vam ettirebilir bir güce kavuşturulması» ilke
sini kabul etmiştir. 

Köylü ve çiftçinin maliyetine ve hatta bazı 
durumlarda maliyet altında ürettiği mahsulü el
den çıkarmak mecburiyetinde bırakılması, önü
müzdeki yıllarda üretim üzerinde menfî tesir
ler tevlidederek, ekonomimizin gelişmesini ters 
yönde etkiler. 

İhracatımızın % 80'ini tütün, pamuk, fın
dık, kuru üzüm gibi tarım ürünleri teşkil et
mektedir. Geri kalan % 20 içindeki birçok 
kalemler de ziraî karakterde olup, gerçek sa
nayi ürünü sayılmaları güçtür. 

Ziraî üretimdeki düşüklük, ihracatımızın 
azalmasına sebebolarak dış ödemeler dengesini 
büyük ölçüde sarsacak Türk ekonomisinin hız
lı gelişmesini devam ettirebilir bir güce kavuş
masını engelleyecektir. 

Üçüncü Beş Yıllık Plan, tarımı diğer sek
törlere net kaynak aktaracak bir güce kavuş
turmayı ilke olarak tespit etmiştir. Tarım üre
timindeki gerileme bu planın muvaffakiyeti 
için gerekli önemli bir kaynaktan mahrumiyet 
tevlidedecektir. Bu ise kalkınma hamlelerimizi 
aksatır ve üçüncü Beş Yıllık Planın hedefleri
ne ulaşmasını engeller. 

Ülkemizde işgücünün % 65 'i tarımda çalış
makta, buna mukabil millî gelirin sadece 
% 28'ini sağlamaktadır. Bu rakamlar ziraî ge
lirlerin yurt vasatisine göre çok düşük olduğu
nu açıklıkla ortaya koymaktadır, ikinci Beş 
Yıllık Planın temel amacı olarak sosyal adalet 
ve fırsat eşitliğine uygun kalkınma tespit edil
diğine göre Hükümetin düşük gelir gruplarına 
dahil köylü ve çiftçiyi daha da ezerek fiyat is- ) 

j tikrarı sağlamaya çalışmasının izahı yoktur. 
Bilâkis tutulacak yol, planın temel amacına uy
gun olarak köylü ve çiftçinin aslında düşük 
olan gelirlerinin yükseltilmesi suretiyle sosyal 
adaletin sağlanması olmalıydı. 

Halbuki Hükümetin tarım ürünleri taban 
fiyat .politikası tamamen ters istikamette te
celli etmiştir. 

Çiftçi ve köylünün üretimde kullandığı her 
nevi araç ve gereç fiyatları büyük ölçüde art
mıştır. Gerekli tedbirlerin zamanında ve ye
terli ölçüde alınmamış olması dolayısıyle temin 
ve dağıtımdaki aksamalar, üreticiyi sunî güb
reyi ve mücadele ilâçlarını karaborsadan yük
sek fiyatlarla temin mecburiyetinde bırakmıştır. 

Çeki hayvanı, traktör ve her nevi ziraî alet 
ve yedek parça fiyatlarıyle akaryakıt fiyatla
rı bir evvelki yıla göre yükselmiştir, işçi ücret
lerinde tohumluk fiyatlarında artışlar olmuş
tur. 

Maliyete tesir eden bütün bu unsurların fiyat
larındaki artışlar, köylü ve çiftçi tarafından 
üretilen her nevi mahsul maliyetinin yükselme
sine sebebolmuştur. 

Çiftçinin elinde olmayan sebepler dolayısıy
le ürettiği mahsul maliyetinin artması, elbette 
satış fiyatlarının da artmasını gerektirir. İlgili 
meslek kuruluşlarının dünya fiyatları, maliyet 
fiyatları, başlıca üretim faktörleri fiyatları, 
serbest pazar fiyatları gibi kriterlere dayana
rak ilmî bir şekilde hazırladıkları tarım ürün
leri fiyat etütleri vardır. Bu etütler, çiftçinin 
bugünkü hayat seviyesini muhafaza ve üretimi 
teşvik için hububat, pancar pamuk ve diğer ta
rım ürünleri satış fiyatlarına % 30 - 50 zam ya
pılması gereğini ortaya koymaktadır. 

Ancak Hükümet bütün bu ilmî gerekçeleri 
bir kenara itmiş, fiyat istikrarını korumak nok
tasından hareketle, maliyeti büyük ölçüde ar
tan tarım ürünleri fiyatlarını sabit tutmak yo
lunu tercih etmiştir. 

Bu politikayı haklı göstermek için de gerek 
Başbakan ve gerekse Ticaret Bakanı «Taban 
fiyatların makul ölçüler içerisinde kalmasına 
çalışacağız, bu ölçüyü aşarsak enflâsyon olur» 
demiştir. Yine Ticaret Bakanı «Ziraî mahsûl fi
yatlarını yükseltmemiz halinde fivatlar umumî 
olarak yükselir. Müstahsil satınalacağı her şeyi 

I pahalıya almak mecburiyetinde kalacağı için 
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zarara uğrar» demek suretiyle bu kararlarla 
âdeta köylü ve çiftçiyi koruduğunu ifade etmek 
istemiştir. 

Gerekli ekonomik ve malî tedbirler alınma
dığı takdirde ziraî mahsul fiyatlarındaki yük
selmelerin, fiyatlar umumî seviyesine bir nispet 
dâhilinde tesir edeceği düşünülebilir. 

Ancak Sayın Bakanın işaret ettiği tehlikenin 
gerçekleşmesi için ziraî mahsûl fiyatlarına ya
pılan zam nispetinde, bütün fiyatların yüksel
mesi gerekir, bazı kalem mallarda fiyatların 
yükselmesi halinde, her inalın fiyatının aynı 
ölçüde yükseleneceğini iddia etmek elbette ka
bil değildir. O halde ziraî mahsul fiyatlarının 
artmasından, üreticinin bir şey elde edemeye
ceğini, elde edeceği fazla gelirin tüketeceği mal
lardaki fiyat artışları dolayısiyle tamamen elin
den çıkacağı iddiasında ciddiyet bulamadığı
mızı ifade etmek isterim. 

Hükümet tarım ürünleri fiyatlarını sabit 
tutmak suretiyle köylü ve çiftçiyi ezerek fiyat 
artışlarını önlemek istemektedir. Bu politika 
zaten düşük gelir sahibi köylü ve çiftçinin aley
hine sosyal dengeyi iyice bozmaktadır. 

Buna rağmen Hükümet fiyat istikrarını te
min etmeye muvaffak olamamıştır. Sayın Tica
ret Bakanının ve Başbakanın fiyat artışlarını 
kontrol altına aldıklarını ifade eden beyanları
na rağmen, fiyatlar umumî seviyesi tehlikeli ve 
kontrolsuz bir şekilde yükselişini devam ettir
mektedir. 

Fiyatlardaki bu anormal artışlar köylü ve 
çiftçinin bir kere daha mağduriyetine sebebiyet 
vermektedir. Ürettiği mallardaki maliyetin yük
selmesine rağmen, satış fiyatlarının değişmeme
si dolayısiyle yıllık geliri azalan üretici, eline 
geçen paranın satmalma gücünün de düşmüş 
olması karşısında en zarurî ihtiyaçlarını dahi 
karşılamak hususunda acze düşmüştür. 

Bu ise üretimi artırmak yolunda yeni yatı
rımlara girişmek imkânını tamamen ortadan 
kaldırmakta, hattâ borcunu ödemek veya zaru
rî bazı ihtiyaçlarını karşılamak için traktörü
nü, çeki hayvanını veya diğer üretim vasıta
larını elden çıkartmak mecburiyeti doğurmak
tadır. Yanlış bir politika neticesi doğan bu du
rum daha fazla üretim ve prodüktiv çalışma 
isteklerini frenleyerek, üretimin düşmesi ve zi-
raiî alanda kalkınma hedeflerinin gerisinde ka
lınması neticesini doğurabilir. Üçüncü Beş Yıl

lık Planın gerçekleşmesi için diğer sektörlere 
tarımdan aktarılacak kaynaktan ekonomimizi 
mahrum bırakır, önümüzdeki yıllarda Türk 
ekonomisi bu yanlış tutumun zararlarım çok 
çekecektir. 

İşbu kadarla da kalmamış buğdayını, mısırı
nı ve diğer ürünlerini ucuz fiyatla elinden çı-
çıkaran çiftçi hayvan yemi olarak kullanacağı 
kepek, küsbe gibi artıkları satmalmak için ana-
ürününün satış fiyatı kadar ve hattâ daha yük
sek ücret ödemek zorunluluğunda bırakılmış
tır. 

Hükümetin alâkasızlığı ve gerekli tedbirleri 
zamanında almamış olması dolayısiyle buğday, 
pamuk gibi tarım ürünlerini çiftçi taban fiya
tından da çok aşağıda satmak mecburiyetinde 
kalmıştır. 

Pamuk ihraç politikasında katı bir tutumun 
içine girilmiş olması ve dünya piyasasının ya
kından tâkibedilerek gerekli tedbirlerin zama
nında alınmamış olması, cazip, yüksek fiyatların 
kaybına sebebiyet vermiş ve daha düşük fiyat
larla ihracat yapma mecburiyetini doğurmuş
tur. Bu ise büyük ölçüde döviz kaybına sebebi
yet vermiştir. 

.»wr». 

Zamanında ve iyi fiyatlarla ihracatın yapıl
mamış olması dâhili sirkülasyonu önlemiş, fi
yatların düşmesi neticesini tevlidederek pamuk 
üreticilerini maliyet altı düşük fiyatlarla ma
lını elden çıkarmak mecburiyetinde bırakmış
tır. 

Üreticinin malî dengesinin bozulması, önü
müzdeki yıllarda üretimin düşmesi ve en bü
yük döviz kaynağımızda ciddî kayıpların mey
dana gelerek ekonomimizin dar boğazlara sü
rüklenmesi neticesini tevlidedebilir. 

Haksız bir vergi mahiyetinde olan pamuk
ta farklı döviz tatbikatı da çiftçinin mağduri
yetine sebebiyet vermiştir. Bu tatbikata artık 
son verilmelidir. 

Burada bir sual hatıra geliyor. Türk çiftçi
si de Avrupa ve Amerika çiftçisi gibi teşkilât
lanmış olsa veya memleketimizdeki diğer mes
lek kuruluşları seviyesinde sesini duyurur hale 
gelmiş bulunsa, Hükümet bugün yürütmekte 
olduğu tarım ürünleri politikasını, aynı rahat
lıkla sürdürmek imkânını bulabilir mi? 

Bu suale müspet cevap vermek mümkün de
ğildir. Çiftçimizin henüz ağırlığını hissettire-

— 386 — 



M. Meclisi B : 148 16 . 10 . 1972 0 : 1 

cek derecede teşkilâtlanamamış olması, Hükü
mete bu tek taraflı ve gayriâdil politikasını 
yürütmek imkanını veriyor. 

Ancak, ağırlığını duyuramadığı için Icöylü 
ve çiftçinin sesine kulak tıkamak, dertlerine 
bigâne kalmak son derece tehlikeli bir yoldur. 
Halen mevcut nispî sükunete aldanıp gösteri
len alâkasızlık, ilerde bütün cemiyeti temelle
rinden sarsacak sosyal patlamalara sebebiyet 
verebilir. 

Değerli milletvekilleri, yukardan beri izaha 
çalıştığım üzere Hükümetin tarım ürünleri fi
yat politikası yanlıştır ve tek taraflıdır. 

Bu politika ikinci Beş Yıllık Planın temel 
amacına tamamen aykırıdır. Ziraî üretimde ge
rilemeler meydana getirebileceğinden, millî eko-
nimimiz için zararh, kalkınma hamlelerimizi 
aksatıcı ve Üçüncü Beş Yıllık Planın muvaf
fakiyetini şimdiden tehlikeye düşürür mahi
yettedir. 

Sadece köylü ve çiftçinin sırtına basarak 
fiyat istikrarını sağlamaya çalışan, sosyal den
geyi düşük gelir grupları aleyhine daha da bo
zan bir politikadır. 

Bütün bu sebepler dolayısıyle, Demokratik 
Parti Grubu olarak gensoru önergesinin gün
deme alınması istikametinde oy kullanacağız. 
Ancak, konuşmamın başında da belirttiğim üze
re, gensoruyu sadece Ticaret Bakanına değil 
Hükümete de müteveccih olarak mütalaa et
mekteyiz. 

Bu gensoru münasebetiyle bir defa daha açı
ğa çıkan bir hususa dikkatlerinizi çekerek söz
lerimi tamamlayacağım. 

Eğer normal nizama süratle dönmek, mem
leket meselelerine çözüm yolu bulabilmek, Par
lamento ile Hükümet ilişkilerini normal hale 
getirmek istiyorsak bu çelişkili duruma son 
vermek mecburiyetindeyiz. 

Kendi icadımız, dünyada benzeri bulunma
yan bir Hükümet tarzında İsrar ederek, Türk 
Milletinin meselelerini askıda bırakmaya hakkı
mız yoktur. 

Bu yolu üç defa denedik. Kurulan üç Hü
kümet de başarısız olmuş ve çözüm bekleyen 
dertlere el atmak imkânını bulamadan yerini 
başka bir Hükümete devretmek mecburiyetinde 
kalmıştır. Bu defa da öyle olacağa benziyor. 
Kuvvetini Parlamentodan almayan bu Hükü
metler zamanında idare tam bir başıboşluğun 
içine girmiştir. Vatandaş işlerin yürümediğin
den şikâyetçidir. 

Vatandaş rüşvet, iltimas, adam kayırma 
ve partizanlık olaylarının her geçen gün daha 
ia arttığından şikâyetçidir. Hukukun üstünlü
ğü ve kanunların herkese eşit olarak uygulan-
iığı hususunda ciddî tereddütler __ doğmuştur. 

3u halin devamını Devletin geleceği bakımın-
lan büyük bir tehlike olarak görüyoruz. 

Devlete israf mütemadiyen artmakta, fakir 
milletin müsrif Devleti her gün dahi* ağır bir 
/ok olarak vatandaşın sırtına yüklenmektedir. 

Parlamanter bir rejimde, Parlamento deste
ğini sağlayamayan bir Hükümetin bu dertlere 
deva bulmasını beklemek boş bir hayaldir. Hü
kümete vücut veren partiler «ne içindeyim ne 
dışında» zihniyetiyle hareket etmekte en kritik 
ve desteğe muhtacolduğu anda Hükümeti yal
nız bırakmakta ve hatta şimdi olduğu gibi kar
lısına geçebilmektedirler. Bundan ise rejim, 
ııemleket ve Devlet zarar görmektedir. 

Kanaatimizce bu durumdan kurtulmak ve is
tikrarı sağlayabilmek için, bütün demokratik 
ülkelerdeki cari usullere dönmek gereklidir. 
Bugün Mecliste bir çoğunluk partisi vardır. 
Hükümetin bu partiye mensup bir üye tarafın
dan kurulması'normal demokratik rejimin işler 
hale gelmesi için şarttır. 

A. P. Genel Başkanı Millet Meclisinde 226 
üyeye sahiboldukları gün Hükümeti, kuracak
larını söylemişti.A. P. nin bugün Mecliste 226 
üyesi vardır. Millet huzurunda söylenmiş bu 
sözün yerine getirilme zamanı gelmiştir. 

Bu husus, kendisine partilerüstü unvanını 
yakıştıran Hükümetin demokratik sistemimizin 
işleyişi ve memleket hizmetlerinin görülmesi 
bakımından ne kadar büyük tutarsızlıklara, ak
samalara ve zaman kaybına sebebiyet verdiği 
hususudur^ Bu tarz kurulan Hükümetlerin Par
lamentoda ne derece sahipsiz ve mesnetsiz kal
dığı bir defa daha ortaya çıkmıştır. 

Bu parti Hükümete üye veriyor, güven oyu 
da veriyor; ama kendi partisine mensup bakan
ların da mesuliyetini paylaştıkları Hükümetin 
tümünü alâkadar eden bir politika dolayısıyle 
Hükümet hakkında değil de bir bakan hakkın
da gensoru verebiliyor ve Hükümetin karşısına 
geçebiliyor. 
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Kongrelerde vatandaşa demokrasi dersi ver

mek, ne rejimin ne de memleketin herhangi bir 
meselesini halleder. Demokrasiye hakikaten ina
nıyor ve onu yaşatmak istiyorsak, bunu lafla 
değil, hareketlerimizle ispatlamak mecburiye
tindeyiz. 

Aksi hareket edenler, vatandaşın kafasında 
yaratılmaya uğraşılan çirkin politikacı imajını 
müşahhas hale getirirler. 

Demokratik Parti Grubu adına Yüce Mecli
se saygılar sunarım. (D. P. sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — C. H. P. Grubu adına sözcü 
Saym Şinasi Çolakoğlu görevlendirilmiş, buyu
runuz Sayın Çolakoğlu. 

C. H. P. GRUBU ADINA SİNASİ ÇOLAK
OĞLU (Gaziantep) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; Türk toplumu olarak, tüm ça
lışmalarımıza ve çabalarımıza rağmen, az geliş
miş ve geri kalmışlığın, başlıca gerçekleriyle 
karşılaşmanın sancılan içinde kıvranmaktayız. 
Uygar ve Batılı toplumlarla aramızdaki mesafe 
büyüktür. Hızlı artan nüfusumuza oranla ulu
sal gelir hızımızdaki büyümeler büyük farklar 
yapamadığı için, gelişmiş ülkelerle aramızdaki 
mesafe gittikçe daha da büyümektedir. Örne
ğin : 

Kişi başına düşen millî gelir açısından bakı
lınca : 

Şili'den 
İtalya'dan 
İrlanda'dan 
Norveç'ten 
Rusya'dan 
Almanya'dan 
Danimarka'dan 
Fransa'dan 
Holanda'dan 
İngiltere'den 
A. B. D. den 

50 yıl, 
53 yıl, 
55 yıl, 
71 yıl, 
73 yıl, 
76 yıl, 
95 yıl, 

110 yıl, 
115 yıl, 
125 yıl, 
130 yıl, 

geride kalmış bulunmaktayız. 
Başka bir deyimle, saydığımız bu uluslar, 

bugün kişi başına ulaşmış bulunduğumuz geli
re; örneğin, Holanda 115 yıl önce ulaşmış bu
lunmaktaydı.. 

Ekonomimiz, yarım yüzyıllık çabalara kar
şın geniş oranda tarıma, tarım köylüye ve çift
çiye dayalı, köylü ve çiftçilerimiz de yoksul, 
örgütsüz ve mutsuzdur. 

Türk ulusunun geri kalmışlıktan daha doğ
rusu, geri bırakılmışlıktan (kurtulması, köylü ve 
çiftçilerimizin, gerçekten kalkmdırılmış refah 
ve mutluluğa ulaştırılmış olmasına bağlıdır. 
Çünkü; köylü yoksul kaldıkça, onun tüketim 
gücü, yani satınalma gücü de düşük kalır. Bu 

• durumda Türkiye'nin iç pazarları genişleyemez, 
iş hacmi canlanamaz. Köylünün tüketim gücü 
ile birlikte üretim gücünü de yükseltmek, onun 
üretime, ekonomik gelişmeye katkısını artır
mak gerekir. Bir ülkenin nüfusunun üçte ikisi
nin, tüketim gücünün düşük kalmasının sakın
caları kadar, tüketici niteliği, üretici niteliğin
den daha ağır basan bir topluluk olması da, 
ulusal ekonomiyi kısırlaştınr. 

Büyük halk çoğunluğunu meydana getiren 
köylünün, üretim gücünü artırma yanında, mey
dana gelen değerin, köylü ve çiftçiye yansıması, 
köklüde kalması, toplumsal adaletin de bir ge
reğidir. Köylümüz büyük gelir dilimlerine ka
vuştukça, artırdığını iste o zaman sanayie ak
tarmak olanakları doğacak, ekonomik gelişme 
ve büyüme yanında, toplumsal ilerleme ve kal
kınma, siyasal huzur ve kararlılık, demokrasi
nin gerçek güvencesi de sağlanmış olacaktır. 

Türkiye'nin özlemini duyduğu, sanayi toplu
muna geçişte, tarım elbette tek kaynak değil
dir. Ama bizim için şimdilik en büyük ve sağ
lam kaynaktır, sanayinin hammaddesini üretme
si bakımından da ayrıca önemlidir. Bu açıdan 
bakılınca, tarım sektöründe çalışanların, üre
tim ve tüketim ilişkisinde, fiyat mekanizması
nın adaletli ve sağlıklı çalışması, özel bir önem 
taşımaktadır. 

Diğer taraftan, çok hızlı artan nüfusu bes
lemek, dünya çapında bir sorun olmakla bera
ber, gerî kalmışlıktan kurtulma çabası içinde
deki bizim gibi toplumlarda, ileri toplumlara 
ulaşmak için aradaki büyük mesafeleri kapat
mak zorunluğu ile karşılaşılması, sorun üzerine 
sorun yaratmaktadır. -Bu yüzdendir kî, Anaya
samız, planlı kalkınmayı öneren hükümler ge
tirmiş, kalkınmanın dengeli ve sosyal adalet il
kelerine bağlı olmasını emretmiştir. İşte bizim 
üzerinde durduğumuz, denetim görevimizi yap
mak gereğini önemle duymuş olmaklığımız, kal
kınma sürecinde, sosyal adalet ilkelerinden 
uzaklaşılmış olmasıdır. 

Nitekim, tarımsal üretimde, maliyeti etkile
yen unsurlarda büyük fiyat artışları olmuş-
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ken, bu fiyat artışlarının etkisini azaltıcı, özel
likle küçük çiftçiyi koruyucu tedbirlerin alın
maması, tarım ürünleri için izlenen fiyat poli
tikası, önemle üzerinde durulması gereken bir 
sosyal sorun haline gelmiştir. 

Haksızlık, bu çatının altında, Senatoda ge
niş ölçüde kamuoyuna yansıtılmıştır. Meclisle
rimiz kürsüsünden, her partiden değerli arka
daşlarımızın demeçleri, ilgi çekicidir. Bunlar
dan sizlere satırlar okumak isterim : 

Daha Temmuz ayında bir sayın senatör ar
kadaşımız, fındık taban fiyatlarının, Ticaret 
Bakanlığının denetim ve gözetiminde bulunan 
Fiskobirlik tarafından, bu yıl için 9 lira olarak 
saptandığı haberinin çıkarıldığını, Ticaret Ba
kanının sustuğunu, 15 gün içinde gelip konu
şacağına Senato huzurunda söz verdiği halde 
konuşmadığını belirterek, konuşmasının bir 
yerinde aynen: «Müdahale edilecekse, müda
hale fiyatlarının, himaye edilecekse taban fi
yatlarının şimdi bildirilmesinde, müstahsilin 
emniyeti bakımından büyük faydalar vardır» 
diye feryat etmektedir. 

Şimdi, ne olmuştur? Karadeniz köylüsü-
, nün başka geçim kaynağı olan fındık; daha 

dalında ve henüz tomurcuk iken, spekülâsyon
lara konu olmaktadır. Oysa Temmuz sonunda 
veya Ağustos başında toplanabilecektir. Rekol
te ise aşağı yukarı Mayıs başlarında belli ol
makta, tüccar ise iç ve dış piyasada alivre sa
tışlara başlamakta, bağlanmaktadır. Bu sıra
larda fındığın taban fiyatları belirlense, tüccar 
bağlantılarını bu tabana göre yapacaktır. Bu 
yılki, uygulamaya göre, Fiskobirlik taban fi
yatlarını, ortaklan için 850 kuruş, ortak olma
yanlar için 800 kuruş olarak tespit etmiştir. 
Eğer Ticaret Bakanlığınca, tedbir olarak fi
yatlar erken, yani zamanında belirlenmiş olsa 
idi, toplama işçi ücretlerinin 35 liraya çıktığını 
gören üretici, 3-4 ay öncesinden, fındığını 750 
kuruşa satmayarak, aradaki 1 liralık fark üre
ticinin kesesine düşecekti. 

Antepfıstığında da yine Bakanlığın gözetim 
ve denetiminde bulunan Güneydoğu birlikle
rince önce 13 lira ilân edilmişken, sonradan 15 
Mraya çıkarılmış, aynı sakıncalar orada da aşa
ğı yukarı tekrarlanmıştır. 

Oysa; Senatoda sayın senatörün feryatları
na Hükümet adına verilen karşılık aynen: «ilân 

edilecek fiyatlar arkadaşlarımızı tatmin edecek 
seviyede olacaktır. Çünkü, geçen seneye naza
ran bir hayli farklı fiyat olacaktır». Ticaret Ba
kanlığınca, ilân edilen fiyatlar ise, geçen yıl
dan farksızdır. 

Şimdi anladığımız bir şey var: Hükümet 
adına yapılan konuşma ile Ticaret Bakanlığının 
ilân ettiği fiyatlar birbirini tutmamıştır. Hükü
mete göre, üreticinin hakkı verilecektir. Ticaret 
Bakanlığının ilân ettiği kararına göre, verilme
yecektir. Verilirse, sayın Bakan istifa edecek
tir. Şimdilik bu kadariyle, neden Hükümet hak
kında değil de, Ticaret Bakanı hakkında, gen
soru önergesi verilmiş olduğu aydınlığa çık
maktadır; ama gensorunun yalnız sayın Bakan 
hakkında verilmiş olması konusunda söyleye
ceklerimiz bundan ibaret değildir. Biraz sonra 
bu konu ile ilgili başka söyleyeceklerimiz de 
olacaktır. . 

Konu üzerinde Meclislerimizdeki demeçleri 
izlemeye devam edelim. Bir sayın milletvekili

miz şöyle söylüyor: «Türlü oyunlarla ürünün, 
üretici elinden piyasaya arz edileceği zamanlar
da iç ve şiş piyasalarda fiyatlar sunî olarak dü
şürülmekte, ürün müstahsilin elinden çıktıktan 
sonra, dünya fiyatları seviyesine yükselmekte
dir.» 

«Kuru üzüm piyasaya çıkmadan önce bü
tün kamuoyu istihsal hakkında yanıltılmıştır. 
128 bin ton civarında, kolay kolay ihraç imkâ
nı olmayan bir piyasa tahmini, bir istihsal tah
mini ortaya atılmıştır. Bu, aslında doğru de
ğildi; ama müstahsilin mukavemetini kırmak, 
malını ucuz fiyatla elinden çıkarmasını temin 
etmek için, her zaman gösterilen oyunlardan 
biri idi. Üzüm piyasaya gelmeye başladıktan, 
müstahsilin elinden çıkmaya başladıktan son
ra, kesin olarak anlaşılmıştır ki, istihsal 80 bin 
ton civarında kalacaktır.» 

Üreticinin malını yetiştirmek için, ihtiyacı 
olan mallar üzerindeki spekülâsyon, insafsız ve 
merhametsiz bir düzeyde cereyan etmektedir. 
Tarım âletleri, makinalar, traktörler yüksek fi
yatlara malolmakta, satışları da bir spekülâs
yon mekanizması içinde cereyan etmektedir. Bu 
spekülâsyona; kamu kuruluşlarından, imalât
çılara, bankalara kadar herkes katılmaktadır.» 

Değerli milletvekilleri, söz bankalara gel
mişken, önemli ve asıl tedavi edilmesi gereken 
bir yaraya da dokunmak isterim. 
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Bugün, Ticaret Bakanlığının geniş ölçüde 
gözetim ve denetimi altında bulunan T. C. Zi
raat Bankasının kredi dağıtma işlemlerindeki 
yetersizliği ve adaletsizliğini bir konuşmamızda 
ifadeye çalışmıştık. Nitekim; Ziraat Bankası 
819 252 vatandaşa 665 milyon, yani kişi başına, 
324 TL., 283 kişiye de 81 milyon, yani kişi ba
şına 287 200 TL. kredi dağıtmaktadır. Küçük 
çiftçinin kendi bankası olması gereken bir kre
di kurumundan yararlanma olanakları da işte 
bu denli bir adaletsizlik içinde bulunmaktadır. 

Bankalar konusunda söyleyeceklerimiz bu 
kadarla bitmeyecektir. Bugünkü tutumu ile 
bankalar, hayat pahalılığının başlıca körükleyi-
cisi durumuna girmişlerdir. Kârlarını artırmak, 
hem de «ödünç para verme nizamnamesine» 
açık açık ters düşen işlemlerle havat pahalılığı
nın Sayın Ticaret Bakanının; «Üreticiye yüksek 
taban fiyatı verilirse enfilasyon olur» diye bize 
takdime çalıştığı olayların başlıca yaratıcısı 
bankalar olmaktadır. 

Şimdi size, bu konuda ciddî bir araştırma 
ürünü olan bir belgeden maddeler halinde bil
giler aktarmaya çalışacağım. Bunları metinden 
aynen izleyelim : 

«Bankaların ticarî kredi işlemlerinden meş
ru olarak alabilecekleri belirleri yükseltmek için 
başvurdukları dolaylı yollar aşağıda açıklan
mıştır : 

A) Dahilî kredi işlemleri : 
1. Krediye çok ihtiyacı olan firmalara kre

di tespiti veya mevcut bir kredinin limit üze
rinden kullandırılması, o firmanın muayyen ve
ya muhavyel şahıs ve müesseseler üzerine dü
zenlenmiş geçici teminat mektubu alınması şar
tına bağlanmakta ve bu suretle kredi kullandı
rılan firmanın hiç ihtiyacı yok iken ilgili ban
ka şubesi kullanılmayacak bir teminat mektubu 
düzenlemek ve gereğinde bunu tekrarlamak su
retiyle, % 0,5 nispetinde komisyon alabilmekte
dir. 

2. Herhangi bir firmaya kredi tespit edi
lirken, 'kredinin kullandırılışı başka mahaller
deki muhayyel şahıs veya müşteriler adına ha
vale edilip, havale, lehtara ihbar edilmeden, ip-
talen iade edilmesi, önşartma bağlanmakta ve 
bu suretle kullandırılan kredi dolayısıyle hem 
müşteriden faiz ve komisyon alınmakta, hem de 
hiç gereği olmayan ve sırf bankanın gelirini 

I artırma gayesi ile yapılan havale işleminden 
i acyo alınabilmektedir. 

3. Banka şubelerinde normal iskonto işlem
leri hemen hemen yok denecek bir düzeyde kal
makta ve bankalar faize ilâveten komisyon ve 
muhabere masrafı alınmasına imkân sağlayan 
iştira işlemlerini tercih etmektedirler. Hatta; 

a) iştira edilen senet, tahsil için ilgili ma
halline gönderileceği yerde, esasen hatır senedi 
olduğu bilinen iştira senedi şube portföyünde 
muhafaza edilerek vadesinde bedeli, müşteriden 
tahsil edilmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Çolakoğlu, bu noktala
ra pek fazla girmeseriiz de bu taban fiyat poli
tikası ile ilgili hususlar dikkate alınıp alınma
yacağı konusunda tartışmaya tabi tutabilsek... 

SİNASİ ÇOLAKOĞLU (Devamla) — Sayın 
Başkan, tam sizin beklediğiniz yöne ve konuya 
geleceğim için lütfederseniz bunları açıklamaya 
devam edeyim. 

b) iştira edilen senet, - ki, faiz haddi % 24'e 
kadar çıkmaktadır - borçlusunun bulunduğu 
mahalle gönderilmekle beraber, vadesinde senet 
bedeli, müsteniden iştirayı yapan şubece muha
tabın veya borçlusunun bulunduğu mahaldeki 
şubeye havale çıkarmak suretiyle tahsil edil
mekte ve ikinci bir defa havale acyosu alınmak
tadır. 

4. Ticari kredi müşterilerinden, krediye ko
nu her işlem ve senet için, faiz, komisyon ve ha
berleşme masrafına ilâveten^ ayrıca ihtihbarat 

I ücreti alınmaktadır, örneğin; bu işlem için iş 
Bankasınca 25 TL., Yapı ve Kredi Bankasınca 
100 TL. alınmakta ve miktarı bilinmemekle bera-

I ber Türkiye öğretmenler Bankasınca da bu yol-
I da ücret alındığı işitilmektedir. 

5. Kredi işlemlerine konu teşkil eden senet
lerle ilgili olarak, makul ve gerçek bir haberleş
me ücreti yerine, çok yüksek miktarlara ulaşan 
haberleşme ücreti müşterilerden tahsil edilmek
tedir. 

6. Teminata, iskontoya veya iştiraya alman 
senetler, bir defada tahsil senetleri portföyüne 
intikal ettirilmek suretiyle iştirak, faiz ve ko
misyonuna ilâveten bir defada % 03 ilâ % 06 
arasında senet tahsil komisyonu alınmaktadır. 

7. Marjlı kredi işlemlerinde marja uyula
rak teminatın tamamı kadar veya pek yüksek 

I miktarlarda teminat alınmak suretiyle grup kre-
I dilerinin üzerinde kredi kullandnılmakta ve fa-
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kat taşkınlıklar, aslında kredi hesaplarında kul
landırılan kredi olarak gözülonekle birlikte, müş
terinin ticarî mevduat hesabına intikali konu
sunda müşteri zorlanarak, hem müşteriden ken
disine nakit olarak intikal etmeyip, ticarî mev
duat hesabına aktarılan marj fazlasının faiz ve 
komisyonu alınmakta, hem de zahrî olarak, mev
duat hesaplarında şişkinlik yaratılmaktadır. 

8. Kredi işlemlerinde lüzumundan fazla 
olarak, değişik konularda, - örneğin, senet ve ipo
tek bir arada - teminat alınmak suretiyle, kredi 
miktarı üzerinden hem senet tahsil komisyonu 
alınmakta, hem de yine kredi miktarı üzerinden, 
tesis olunan ipotek için, % 01 - % 06 arasında 
değişen ekspertiz, tetkik ve kontrol ücreti alın
maktadır. İpotek olunan gayri menkul, bina ise 
ayrıca sigortası yaptırılmak suretiyle, müşteri 
için diğer bir masraf kapısı açılmaktadır. 

9. Müşteri ile daha önceden varılan anlaş
ma gereğince, krediye konu senet ve teminat 
mektuplarına, damga pulu yapıştırılmadığı hal
de, müşterilerden pul bedeli tahsil olunarak ban
ka gelirlerine aktarılmaktadır. 

10. Sınaî Kalkınma Bankası orta vadeli kre
dilerde (îş Bankası da bu eğilimdedir), diğer 
bankalar bütün borçlu carî hesaplarda, valorü 
kredinin bizzat kullanılmaya başladığı gün yeri
ne, kredi kuşat tarihini esas almak suretiyle tes
pit etmek ve bu suretle kredinin küşadmdan iti
baren, bazan belki 6 ay sonra, müşteri tarafın
dan kullanılmaya başlayan kredi için, kuşat ta
rihinden itibaren fuzulen faiz, komisyon vesa-
ir ödenmektedir. 

11. 121 ve 91 gün vadeli senetler, müşteri 
ile vadesinden ence ödenmesi gereğinde muta
bakata varıldıktan sonra, normal vadeleri faize 
esas alınmak suretiyle iskonto vsya iştira edil
mekte ve zımnr anlaşma neticesi ve gereği ola
rak, vadesinden önce ödendiği halde, işlemeyen 
günlere ait faiz, müşteriye iade edilmeyerek 
banka geliri oîarak kalmaktadır. Keza faiz he
sabında, iki protesto günü de dikkate alınmasına 
rağmen vade hitamında ödenen senet dolayısıy-
le bu iki güne ait faiz de müşteriye iade edilme
mektedir. 

12. Emtia karşılığı avans hesabının temina
tını teşkil eden ve özelliği icabı depoda uzun 
müddet beklemeye tahammülü olan mal, ildnci 
ve üçüncü aylardan itibaren, zahiri bir hareket 

göstermek suretiyle müşte: ilerden bu girdi ve 
çıktılar için % 05 ekspertiz ücreti, ardiye ücre
ti ve aktarma ve maniplasyon ücreti alınabil
mektedir. 

13. Kredi hesaplarında, adeta bilerek banka 
lehine hata yapılmak suretiyle müşteriye fark 
ettirilmeyerek veya farkına varılsa bile, çeşitli 
baskılarla, itirazına mahal bırakılmadan, banka 
gelirleri haksız olarak artırılmaktadır. 

14. Krediye olan ihtiyacı dolayısıyle, müşte
rinin itiraz edemeyeceğinin bilindiği hallerde, 
fasla mesai (kredi ile ilgili) acyo adı altında, 
muhtelif şekillerde para tahsil edip bilâhara 
kendi muhasebe sistemi içinde bu meblâğları ge
lirlerine intikal ettirmek suretiyle kredi mali
yetini artırabilmektedir. Bu tür tatbikata daha 
ziyade Yapı ve Kredi Bankasında yer verildiği 
söylenmektedir. 

15. Sanayici reeskontu için Merkez Banka
sına ibraz edilecek senetlerin mesnedi, sanayicile
re bankalarca açılan mahsul ve emtia karşılığı 
avans hesabı olması gerekirken, asmda bu sana
yicilere, senet karşılığı avans krerlisi kullandırı
lıp, Merkez Bankasına reeskonta giderken kul
landırılan kredi, sanki mahsul ve emtia karşılığı 
avansmış gibi (rehin senedi, malın ekspertiz de
ğeri, nev'i, rehin bordrosu senedi, vade, yediemin 
senedi vesair belgeler, müşteri ile anlatmalı şe
kilde) gösterilip sanayici reeskontu sağlanmak 
suretiyle % 7,5 öngörülen sanayici reeskont 
haddinden yararlanmakta ve fakat senet karşı
lığı avans kredisine, % 11,5 faiz tahakkuk et
tirmek suretiyle hem daha fazla faiz alınmak
ta, hem de senet tahsil komisyonu vesair adları 
altında müşteriden para tahsil edilebilmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Çolakoğlu, bir noktayı 
tekrar rica etmeye mecburum. Şimdi bankacı
lık ve kredi meselelerindeki bozukluk, karışık
lık da bu taban fiyat politikasında hulasaten çok 
müessir olmaktadır dersek acaba neticeye ulaşa
bilir miyiz? 

Çünkü bu, gündece alınıp, alınmaması tartış
ması. 

SİNASİ ÇOLAKOĞLU (Devamla) — Sayın 
Başkan, lütfen müsaade ediniz do Yüce Meclis 
bunları bu kürsüden bir kere daha duysun efen
dim. Belki bilen çoktur. 

Ayrıca, yukarıda muvazaalı olarak yapılan 
işlem, sanayici için getirilen selektif kredi fonun
daki sübvansiyondan da yararlanabilmektedir. 
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Sayın Başkanım, mamafih sizi kırmamak için 
kambiyo işlemlerini geçiyorum. 

Değerli milletvekilleri, 
Bu açıklamış olduğum haksız ve de yasa dışı 

Banka işlemleriyle, Türkiye'de hayat pahalılığı, 
dolayısıyle enflâsyonu meydana getiren başlıca 
ve asıl nedenlerden biri ortaya çıkmış olmakta
dır. Şimdi, eski bir bankacı olan Sayın Ticaret 
Bakanının bunları bilmediği, bilemeyeceği kabul 
edilemez. Bu gerçekler ortada iken, taban fiyat
lara yapılacak zamların enflâsyon yaratacağı 
itirazı haklı olamaz. 

Bir sayın milletvelrilinin bu kürsüden, «Hu
bubata, pancara, köylünün mahsulüne, zam den
di mi ticarî denge bozuluyor diyor Sayın Bakan; 
üreticinin yanındayız, destekliyoruz diyorlar, 
üreticinin yanında olmak, desteklemek demek bu 
mudur? Bu köylünün yanında olmak mıdır? Üre
ticinin desteği olmak mıdır? Bugün bir yevmiye 
35 - 40 liradır. Bu köylü perişandır. Köylü, 
traktörünün taksitini veremiyor, banka borçları
nı ödeyemiyor, icra kapısında sürünmekte, trak
törünün mazot parasını bulamamaktadır.» 

Bu feryatlarını kimse haksız bulabilir mi? 
Köylüye düşük taban fiyatı uygulaması, bun

ların hakları olan geliri azaltırken, bunun karşı
lığı olan paralar yine piyasaya tüccara ek gelir 
sağlamak suretiyle - hem de demin açıkladığım 
banka sistemi ile - çıkarılmaktadır. Bu durum 
enfîâsyonist baskının tüccar eliyle yapıldığını 
gösterir. Sayın Ok'un bildiği gibi, bu efiâsyo-
nist fazlalık her bir üründe 200, 300, 400 milyon 
liray?. bulmaktadır. 

Tarımsal üretimde, bugünün bankacılık iş
lemelerinin, büyük oranda etkilediği girdiler yü
zünden, maliyet artışları elbette önlenemez. Bu 
böyle olunca da Sayın Ticaret Bakanı nasıl olur 
da taban fiyatları artırmak, ekonomideki ka
rarlılığı bozar ve enflâsyon olur diyebilir. Bu 
haklı ve geçerli olur mu? Sayın Bakanın, gündem 
dışı demeçlere verdiği cevapları da inceledik. 
Kendileri de tarımsal üretimdeki girdilerin etki
sini kabul ediyor ve bunların düşürülmesi gerek
tiğini savunuyorlar. Bu nedenle girdiler konu
sundaki, yetldli kurumların açıkladıkları rakam
ları sıralamayı değerli vakitlerinizi almamak için 
okumayacağım. 

Fakat; programa alınmış tedbirlerin, gerçek
leştirilme ve uygulamaları üzerinde de durulma

ya değer, örneğin; 1972 programında Bakan
lıklarına veya bağlı kuruluşlarına görev ola
rak verilmiş tedbirlerin alınmış olduğundan da 
kuşkumuz var. 

1972 programının, tarım bölümünde ve ted
birler kesiminde öngörülen tedbirlerin ne oran
da gerçekleştirilmiş olduğu belli değil. Ticaret 
Bakanlığının ilgisi bulunduğu kanısında oldu
ğumuz (g) fıkrasında; ihracata dönük yaş mey-
va ve sebzenin üretim ve pazarlama maliyetleri
ne ve bu amaçla kurulu kooperatif ve belge şir
ketlerinin, ihracat kredisinden yararlandırılma
sında bunların ihraç edilecek ürünü üreten üre
ticilerle bağlantı yaparak kredi sağlamaları ön
koşul olarak aranmış mıdır bilmiyoruz. 

Yıllık programlarda, planın Önerdiği tedbir
leri, Ticaret Bakanlığına b3ğlı Toprak Mahsul
leri Ofisi almakta, daha doğrusu programı uy
gulamamaktadır. 

Oysa bakınız, Ticaret Bakanlığı bu Meclisin 
resmî arşivlerine girmiş bütçe programlarında 
nasıl nitelendirilmekte, görevleri nasıl altı çizi
lerek belirlenmek ve tanımlanmaktadır. 

«Ticaret Bakanlığı, Türkiye'yim her türlü 
ekonomik faaliyetleri ile iç ve diş ticareti, ya
tırımlar, üretici ve tüketici arasında koordinas-

Yine, D. P. T.'nm 1136 yayın sayılı dokü
manında; Toprak Mahsulleri Ofisi, çalışma ala
nı içindeki bütün ürünleri üretei; çiftçililerle, 
tarla kontrollü, tarla işleme araçları ve aynî 
girdi konularını kapsayan, sözleşmeli tarım ya
pılması konusunda hazırlanması öngörülen pro
je de hazırlanmış değil. Oysa bu, Sayın Baka
na bağlı Toprak Mahsulleri Ofisine verilmiş bir 
plan görevidir. 

Değerli arkadaşlarım, 
Ülkede, bankacılık perdesi arkasında, tüm 

tefecilik yapılmaktadır. 
Senatoda Hükümet; «Hükümetimiz çalışma

larını ikmal etmiştir. Zannadiyorum bu akşam 
veya yarın sabah, şimdiye kadar desteklemeye 
tabi tutulan, tüm maddelerin taban fiyatları ilân 
edilecektir. Ve zannediyorum ki, bu ilân edile
cek fiyatlarda, arkadaşlarımızı tatmin edecek se
viyede olacaktır. Çünkü, geçen seneye nazaran 
bir hayli farklı fiyat olacaktır.» şeklinde, res
men açıklamalarda bulunulmuş ve fakat Tica
ret Bakanlığının ilân ettiği fiyatlar geçen yıl
lardan farksız olmuştur. Bunda çelişki yok mu? 
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yon sağlama, ekonomik kalkınmamızı gerçekleş
tirecek her türlü iktisadî tedbirleri alma ve uy
gulama görevleriyle yükümlüdür.» 

Ticaret Bakanlığı, soyut olarak, tescil, lisans, 
permi, benzeri ithal ve ihraç gibi klasik ve bü
rokratik işlemlerle uğraşmakla kendini görevli 
ve yeterli kabul eder ve gerçek olumsuz etken
leri bir tarafa iterek, «Taban fiyatlar artırılır
sa enflasyon olur, istikrar bozulur» gibi gerek
çeleri ileri sürerse, ekonomik kalkınmamızda bi
rinci derecede koordinatör olarak görevlendi
rildiği halde, bu gerekleri yerine getirmediği 
için elbette sorumlu tutulacaktır. 

Değerli milletvekilleri, 
C. H. P. Grubu olarak, biz sorumlunun Hü

kümetten onca, Ticaret Bakanı olduğu kanısın
dayız. Bu kanı iledir ki, gensoru önergesini ve
ren arkadaşlarımıza katılıyor ve önergenin gün
deme alınması taraflısı oluyoruz. 

Yüce Meclisi selâmlar, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Cumhuriyetçi Parti Grubu adı
na Sayın Sezai Orkunt, buyurunuz efendim. 

CUMHURİYETÇİ PARTİ GRUBU ADINA 
SEZAİ ORKUNT (istanbul) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Huzurunuzu fazla işg'al edecek değilim. Ko
nuya girerken peşinen ifade etmek isterim ki, 
üretici veya diğer bir deyimle küçük çiftçi, or
ta halli çiftçi ve tüm köylümüzü D malının bu
günkü ücret artışları karşısında yeterli derecede 
değer bulmadığı bir gerçektir. 

Ürettiği ve sattığı malm fiyatı sabit kaldık
ça, buna mukabil geçimi, yaşamı ve işlediği ta
rım kesimi için zarurî olan tüketim ve aramal-
ları fiyatları arttıkça üreticinin sıkıntıya maruz 
kalması tabiîdir. 

Elbetteki fiyat ve ücret artışlarındaki ağır
lık karşısında üreticinin ürettiği ürünün taban 
fiyatını sabit tutmakla bir haksızlık yapılmış 
olacaktır. Buna Hükümetin de, partilerimizin 
de elbetteki müspet kanaatleri ve müspet görüş
leri olduğu bir gerçektir. Aksini düşünmek de 
mümkün değildir. Siyasî partilerin de, özel şart
lar içinde kurulmuş hükümetlerin de baş görev
lerinden biri, üreticiyi bu sıkıntıdan kurtarmak
tır. 

Bu bakımdan, taban fiyatlarının sabit tutul
ması konusu yalnız bir bakanın veya bakanlı
ğın mücerret bir kararı değildir ve böyle gös

terilmesi de yanlıştır. Böylesine yaygın bir ko
nu Bakanlar Kurulunun meselesidir. 

Filvaki, gerek Hükümet, gerek Ticaret Ba
kanı ve gerekse Sayın Başbakan gerekçelerini ve 
maruz kaldıkları sıkıntıları bu kürsülerden ifa
de etmişlerdir. Ancak, ortada üreticinin sıkın-
tısıyle Hükümetin büyük bütçe açıkları karşısın
da malî kaynak bulmak sıkıntıları mevcudolma-
sına rağmen, P akanlar Kurulu da bütçe açığını 
kapatma zorımluğunun ağırlığını, tarım ürünle
rinin taban fiyatları üzerine yülûememek, üre
ticinin, köylümüzün malını değerlendirmek çare
lerini aramak zorundadır. 

Bütçe açığmın daha da büyümemesi ve enfi-
lâsyonist baskının artmaması için aranan ted
birlerde tek bir kesime ağırlık yükleme yerine, 
bunu daha dengeli bir uygulama alanına kaydır
mak gereklidir. Mesele yurt çapındadır ve ge
nel bir fiyat ve ücret politikası, ile yakinen alâ
kalıdır ve ancak birlikte mütalâa edilecek bir 
konudur. 

Görüşümüze göre, tek yönlü bir gensoru mü
essesesiyle bu büyük meseleye bir çözüm getir
mek mümkün değildir. Bu meseleye, Büyük 
Millet Meclisi müdahale etmek arzusunu göste
rirse, bunu bir genel görüşmeyle veya bir Mec
lis araştırması ile de çok geniş bir çapta pekâlâ 
mütalâa edebilir. Bu şartlar altında gensoru, so
runlara bir çözüm getirmeyecek, bir Hükümet 
bunalımına yol açacak istidat göstermektedir. 

12 Mart 1971 sonrasının özel şartları içinde, 
kendisinden evvelki iki Hükümet gibi partilerüs-
tü tarafsız bir Hükümet olarak kurulan Melen 
Hükümeti de bir partiyle, bir koalisyona dayan
ma şartına bağlı değildir. Bu hükümet, Yüce 
Meclisten, özellikle Hükümete Bakan veren par
tilerden bir destek ve anlayış beklemektedir. 

Önümüzde Üçüncü Beş Yıllık Flan, Anayasa 
değişiklikleri, reform tasarıları ve bütçe gibi, 
toplumun sosyal ve ekonomik yapısını ve ihti
yaçlarını yakinen ilgilendiren çok önemli mese
leler varken ve bütün bunlar Meclis içinde ve 
dışında bir sükûnet ve istikrar ortamı isterken, 
bir gensoru ile Hükümet bunalımı yaratmayı 
doğru bulmamaktayız. 

Meydana getirilmeye çalışılan istikrarın bo
zulmasını hiç bir sağduyu sahibi kabul etmeye
cektir. Türk kamuoyu bizden sorumluluklarımızı 
müdrik olarak ve sükûnet içinde bu ortamı boz-
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madan bu intikal dönemini asmamızı beklemek
tedir. Bunu dikkat nasara alarak gupumuzun 
gensoru önergesine olumsuz oy vereceğini arz 
eder, saygılarımızı sunarız. (C. P. sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAM — Adalet Partisi Grubu adma Sa
yın Sadık Tekin Müftüoğlu, buyurun efendim, 

A. P. GRUBU ADINA SADIK TEKİN 
MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 

Önce Cumhuriyet Halk Partisi gruplarına 
getirilen, sonra da Cumhuriyet Halk Partisi 
Grubunca benimsenerek Yüce Meclise intikal 
ettirilen, üreticinin mahsulüne tatbik edilen ta
ban fiyat politikası nedeniyle gensoru açılıp 
açılmaması hususundaki takrir, malumuâliniz 
olduğu üzere, bu celsede müzakere konusu ya
pılmaktadır. 

Bendeniz de bu münasebetle Adalet Partisi 
Grubunun görüşlerini Yüce Heyetinize bildir
mek üzere huzurunuza çıkmış bulunmaktayım. 

Kanaatimizce bu konuda salim bir hükme 
varabilmek için öncelikle bir hususu sarahatle 
tespit icabetmektedir, o da şudur : 

Taban fiyat politikasını bir bakanlık mı, 
veya bir Bakan mı tespit etmektedir, yoksa bir 
Hükümet politikası olarak mı tatbikata intikal 
etmektedir?.. 

Hepinizin ve hepimizin bildiğini ümidetti-
ğim bir gerçeği huzurunuzda tekrar ifade etmek 
mecburiyetini hissettiğim için beni mazur göre
ceğinizi ümidetm'ökteyim. Bu gerçek şudur : 
Muhtelif zirai ürünlere tatbik edilen taban fi
yat politikası ne bir Bakanlığın veya Bakanın 
politikasıdır ve ne de üçlü kararname dediği
miz alâkalı Bakan, Başbakan ve Sayın Devlet 
Başkanının imzalariyle tekemmül eden bir ka
rarname mevzuudur. Aksine taban fiyat politik 
kası, Bakanlar Kurulunun müşterek kararna
mesi ile tespit ve ilân edilen ve üreticinin, üret
tiği mahsulleri herhangi fiyatlarını tayin ve ilân 
eden bir Bakanlar Kurulu kararıdır. Nitekim, 
bu sene de taban fiyat Hükümetçe tespit edi
lirken, öğrendiğimiz kadariyle, meselâ sadece 
bir kararnamenin dolaştırılarak imzalanması 
şeklinde tekemmül etmeyerek, konu, Bakanlar 
Kurulu toplantısında enine, boyuna müzakere 
ve münakaşa edildikten sonra tespit ve ilân 
olunmuştur. 

İS . 10 . 1972 O : 1 

Gerçek bu olduğuna göre, acaba C. H. P. 
Grubu bu gerçeği bilmediği için mi yalnız Ti
caret Bakanı hakkında gensoru açılması için 
takririni tanzim etmiş ve Hükümeti bir kenara 
itmiştir; yoksa, C. H. P. riin sayın yöneticileri 
bu gerçeği bildikleri halde yalnız Ticaret Ba
kanı hakkında bir gensoru açmayı, kendi poli
tikaları yönünden daha faydalı gördükleri için 
mi bu yolu tercih etmişlerdir? 

Zannediyorum konuya gerçekçi bir açıdan 
yaklaşabilmek ve meseleyi bütün ayrıntılarıyle 
ortaya koyabilmek için bu hususun aydınlığa 
'kavuşturulmasında verilecek reylerin isabetle 
tayini yönünden büyük faydalar vardır. Bu 
fayda bir taraftan korunduğu ve himaye edil
diği intibaını veren müstahsilin gerçek menfaati 
bakımından, diğer taraftan, siyasî istikrarın 
muhafazası veya bozulması, memleketin şu dö
nemde yeni bir hükümet buhranına sürüklenip 
sürüklenmemesinin fayda ve mahzurlarını tes
pit yönünden ve nihayet tüm millet menfaatle
rine tespit ve tayini bakımından, iktisadî oldu
ğu kadar, siyasî bir önem taşıdığını bilerek du
rumun değerlendirilmesi icabetmektedir. 

Biz, Adalet Partisi Grubu olarak meseleyi 
bu yönü ile taştışmadan önce, Adalet Partisinin, 
müstahsilin alınterinin değerlendirilmesi olarak 
kabul ettiğimiz taban fiyat politikası üzerin
deki görüşlerimizi birtakım yanlış anlaşılmala
ra ve siyasî muarızlarımızın, konuyu bugün ve 
yarın aleyhimizde bir istismar vasıtası olarak 
kullanmalarına fırsat ve imkân vermemek için 
bir kere daha taban fiyat politikası hakkındaki 
görüşlerimizi, kısa da olsa, izah ve ifade etmek 
istiyoruz. 

Adalet Partisi, müstahsilin altmteri ve eme
ğinin karşılığı olarak ürünlerini gerçek değeri 
üzerinden değerlendirmek için tatbik edilen ta
ban fiyat politikasını ve destekleme alımlarının 
gerçek sahibi ve şaşmaz tatbikatçısı olmuştur. 
Adalet Partisi iktidara gelinceye kadar destek
leme alımlarının gayesinden uzak, istikrarsız ve 
isabetsiz bir şekilde tatbik edildiği bir vakıadır. 
Nitekim bunun yakın mazide en canlı örnekle
rini C. H. P. koalisyonlarında görmek ve tes
pit etmek mümkündür. Zira, bu dönemde ne 
üreticinin zirai mahsulünün değeri tespit edi
len fiyatlarla hakikî bedellerini bulmuş ve ne 
ne müstahsilin ürünleri, daha önceki yıllarda 
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taban fiyatı tespit edilen ürünlerine yeniden 
taban fiyat politikası uygulanmıştır. 

Nitekim, bir misal olsun diye ifade ediyo
rum, Ege bölgesinin yetiştirmiş olduğu kuru 
incir, destekleme alımlarının dışında bırakıldı
ğı için o güne kadar muhtelif ziraî mahsullere 
tatbik edilen ziraî ürünlerdeki destekleme alımı 
politikası da şu espri içerisinde tatbikat gör
müştür. Destekleme alımına tabi tutulan bir zi
raî mahsul şayet o sene bol ve verimli bir şe
kilde idrak edilmişse, köylü mahsulünü kaça 
satarsa.satsın, elinde nasıl olsa bol mahsul var
dır, kendisini kurtarır denmiş ve o sene o mah
sule taban fiyat tatbik edilmemiştir. 

Ne zaman ki, Türk köylüsünün yetiştirdiği 
muhtelif tarım ürünlerinde arzu edilen verim 
alınamamış, hava şartları muhalif gitmiş, bir 
nevi kıtlık olmuş, o zaman, «Aman, köylü ara
dan çıkmasın.» diye, az - çok bir taban fiyat 
tatbik edilmiştir. Aslında taban fiyat ve destek
leme alım politikasını bu şekilde tatbik eden ve 
revaçta tutanlar, bugün taban fiyat politikası
nın bir nevi şampiyonluğunu yapan bazı zevat, 
o zamanlar bir taraftan C. H. P. nin en yetkili 
organlarında ve en müessir yerlerinde vazife 
gördükleri gibi Hükümette de sosyal güvenlik 
ve sosyal adaletin gerçekleştirilmesi hususunda 
görevli olan bir Bakanlıkta, Bakan olarak icra
nın içinde vazifeli bulunuyorlardı. Ama, o za
manki politika, biraz evvel ifade ettiğimizden 
değişik bir mâna ve manzara arz etmiyordu. 

Bugün, «Niyetimiz Hükümeti yıkmak değil, 
köylüyü yıkıntıdan kurtarmaktır.» diyenler yet
kili ve sorumlu makamlarda vazifeli iken, bu 
kanaatlerinde samimî iseler, o zaman niçin bu 
kanaatlerine sahip çıkmadıklarını sormak, zan
nediyorum gensorunun veriliş gayesini ve mak
sadını ortaya koymak bakımından enteresan 
bir husustur. 

Sayın milletvekilleri; bir konuda daha ha-
fızalarmîzı tazelemek ve dikkatlerinizi kısa sa
yılacak bir maziye çekmek istiyorum. 

Sayın Erim hükümetleri zamanında bilhassa 
hükümetteki^ bir kanat (jki, ekonomik işleri yü
rütmekle görevli idi, bu kanat) hükümet ettik
leri dönemde muhtelif vesilelerle hayat pahalı
lığı nedeni olarak tarım sahasına tatbik edilen 
destekleme alımları ve taban fiyatı politikası ile 
ziraî mahsulün bolluğunu başlıca sebeb olarak 

ileri sürmüşlerdir. Bilâhara Hükümetten istifa 
eden bu kanadın, iktisadî politika ve görüşlerini 
şu anda burada uzun boylu izaha lüzum görmü
yorum. Ama, bu demek değildir ki, bugün mü
zakeresini yaptığımız gensorunun temelinde 
Erim Hükümetinden istifa eden bu kanadın 
dahli yoktur. 

Sayın milletvekilleri; bu kanadın iktisadî 
politikasına set çeken ve Türk ekonomisini bü
yük bir krizden kurtarmak için mevkilerini fe
da etme pahasına, memleket için faydalı gör
dükleri fikirleri sonuna kadar savunan ve başa
rıya ulaşma faziletini gösteren o günün teknis
yenlerinin bu davranışlarının dahi gensorunun 
verilmesine tesiri olduğunu ifade etmek yanlış 
olmayacaktır. Aslında gensorunun altında ya
tan gerçek nedenlerden birisi budur. 

Sayın milletvekilleri; ilerde yapılacak pole
miklere ve istismarlara meydan vermemek için 
şu hususu bilhassa belirtmek isterim : Adalet 
Partisi ve onun mensupları, hiçbir zaman köy
lünün ve çalışanların almterinin değerlendiril
mesinin karşısında olmamıştır ve olmayacak
lardır... 

ORHAN BİRGİT (Ankara) — Rey, rey; 
reylerinizle belli ediniz. 

SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Devamla) 
— Oraya da geleceğim beyefendi, oraya da ge
leceğim... 

VELİ BAKİRLİ (Manisa) — Oyunla belirt, 
oyunla. 

SADİ KTEKİN MÜFTÜOĞLU (Devamla) 
— Oraya da geleceğim; hem oya geleceğim, 
hem oyunuza geleceğim. (A. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Orhan Birgit, Sayın Veli 
Bakirli, rica ediyorum, Meclis müzakeresinde-
yiz, rica ediyorum... 

ORHAN BİRGİT (Ankara) — Biliyoruz 
Meclis müzakeresinde olduğumuzu... 

BAŞKAN — Müdahale etme o halde, yerine 
otur, dinle. Rica ediyorum, her an konuşma yeri 
bu kürsüdür, orası değil. Size sükût düşer, sus
mak düşer, dinlemek düşer, o kadar, görevinizi 
bilin!,. 

ORHAN BİRGİT (Ankara) — Benim göre
vim milletin vekilliğidir, sen de görevini bil!.. 

BAŞKAN — Sayın Birgit, kendinize gelin, 
rica ediyorum, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
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Millet Meclisi kanadında müzakere ediyoruz, 
kendinize gelin,.. 

ORHAN BİRGİT (Ankara) — Kendimizde-
yiz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Kendinize gelin, bu Mecliste 
oturmanın âdabı var, konuşmanın âdabı var, 
görüşmenin âdabı var, o âdaba riayetkar ola
cağız. 

ORHAN BİRGİT (Ankara) — Başkanlığın 
da âdabı var. 

BAŞKAN — Rica ediyorum. 
ORHAN BİRGİT (Ankara) ı — Dünyanın 

hangi meclisinde milletvekiline susmak tavsiye 
edilir Sayın Başkan? Millet susacak, vekili su
sacak, çıkar çevreleri konuşacak..i Olmaz böyle 
şey!.. 

BAŞKAN — Milletvekilinin konuşma yeri 
kürsüdür. Orada konuşursa usul dışıdır, Ana

yasa dışıdır, kanun dışıdır. Orada konuşmak 
müdahaledir, yasaktır, oturun yerinize, bu Mec
lisin âdabını bozmayın, muaşeretini bozmayın.. 
Rica ediyorum efendim, kendinize geliniz... 

ORHAN BİRGİT (Ankara) — Ben kendim-
deyim. 

BAŞKAN — Dinlemesini bilmeyen insanla
rın Millet Meclisinde bulunmaları mümkün de
ğil, dinleyeceğiz evvelâ, rica ediyorum. Ben bu 
Meclisin Başkanıyım şu anda, ben milletvekili
yim aynı zamanda. Rica ederim efendim, Hatip 
serbest konuşacak, söz hürriyeti budur. O ka
dar, 

Buyurun Sayın Müftüoğlu. 
SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Devamla) 

— Muhterem arkadaşlarım; 
Ben zannetmiyorum ki, şu ana kadar yap

tığım konuşmada gensorunun açılması veya 
açılmaması lebinde grubumuzun kanaatini ifa
de ettim. Ama, arkadaşlarımız şayet bir oyun 
içerisinde iseler ve şayet bu oyun tarafımızdan 
ortaya konuyor ve bozuluyor ise bunun infia
line kapılmanın manası yok. Onun için benim 
ricam, biz kendilerini nasıl sükûnetle dinlemiş 
isek, lütfetsinler sükûnetle dinlesinler, biz de 
burada sakin sakin konuşmamıza devam edelim. 

Adalet Partisi ve onun mensupları hiçbir za
man köylünün ve çalışanların alınterinin değer
lendirilmesinin karşısında olmamıştır ve olma
yacaktır. 

Ama, yine Adalet Partisi; küçük politika 
hesapları içine girerek, devleti ve memleketi 

ne hükümet krizlerine ve ne de siyasî ve ekono
mik buhranlara sürüklemek isteyenlerin vası
tası da olmayacak ve hiç kimse tarafından bu 
maksat için kullanılamayacaktır. 

Adalet Partisi, icabettiği zaman kendi hür 
iradesi ile ve kendi programı ve tüzüğü içeri
sinde istediği kararları almak ve neticeye ulaş
tırmak hususunda da tabiî ki, kararlılığını mu
hafaza etmektedir. 

Bu hususu bu şekilde tebarüz ettirdikten 
sonra şimdi de bugün değil, bundan çok daha 
önce bir genel görüşme münasebetiyle, 
15 . 3 . 1972 tarihindeki celsede, her şey olup 
bittikten sonra değil ve fakat her şeyin yapıl
masına imkân verecek bir süre önce destekleme 
alımları ve taban fiyat politikası hususunda 
bu kürsüde ve yine benim ağzımdan şu hususları 
sarahatle ve hiçbir politik yatırıma kaçmaksızm, 
gerçekçi ve fakat inanarak ve bilerek Meclis 
zabıtlarına aynen intikal ettirmiş/izdir : 

«Aziz arkadaşlarım; 
Yine hayat pahalılığının bir nedeni olarak 

destekleme alımları gösterilmektedir. Bildiğiniz 
gibi destekleme alımları; Türk köylüsünün, 
Türk çiftçisinin almteri ile ekip biçtiği mahsu
lünün değer bedeli üzerinden satılmasını temin 
için tatbik edilen bir iktisadî tedbirdir. Eğer 
biz, şikâyetçisi olduğumuz hayat pahalılığını 
destekleme alımlarına bağlarsak, o takdirde bu
nun mefmimu muhalifinden, hayat pahalılığı ol
maması için destekleme alımlarından sarfınazar 
edilsin manasını çıkarmak icabeder. 

Aziz arkadaşlarım; 
Buna ne Hükümetin, ne de hiç birimizin 

hakkı yoktur. Zira; bu mülâhazanın bir an için 
geçerli olduğunu kabul ettiğimiz takdirde, o 
zaman hayat pahalılığının bütün yükünü, bü
tün sıkıntısını, kalkınmanın bütün yükünü 
Türk köylüsünün, Türk çiftçisinin omuzlarına 
yüklemek icabeder ki, buna hiç kimsenin hakkı 
olmadığını burada Adalet Partisi Grubu adına 
bilhassa ifade etmek isterim. 

Bilhassa 1971 senesinde mahsulün bolluğu 
sebebiyle destekleme alımlarının fiyat artışla
rına sebebolduğu yolundaki iddianın altında ya
tan diğer mâna da şudur : Şayet 1971 yılında 
destekleme alımları yapılmasaydı, ziraî mah
sulde bu kadar bolluk olmasaydı demek ki, ha
yat pahalılığı olmayacaktı. Bu hükmü kabul et-

— 396 — 



M. Meclisi B : 148 16 . 10 . 1972 O : 1 

tiğimiz takdirde, o zaman şöyle bir garip du
rumla karşı karşıya kalıyoruz : Kıtlıktan şikâ
yetçi değil, kıtlığı kabul eden, onu teşvik ve 
tahrik eden bir zihniyeti asıl olarak kabul ede
ceğiz, bunun yanında bolluk ve bereketten şi
kâyetçi olan bir duruma geleceğiz. Bu mümkün 
değildir. 

Bu hususu kalkınmanın esprisi ile bağdaştır
mak ve Türk köylüsünün hayat standardını, 
sosyal devlet ilkesinin temel prensibi olarak ka
bul eden Anayasamız muvacehesinde makbul ve 
geçerli bir izah tarzı olarak kabul etmek doğru 
olmayacaktır.» 

15 . 3 . 1972 tarihinde Yüce huzurlarınızda 
zapta geçen ifadeler bunlardır, muhterem arka
daşlar. 

Sayın milletvekilleri; 
Destekleme alımları ve bu meyanda köylü

nün mahsulünün gerçek değeri üzerinden satıl
masını, iktisadî görüşünün temel prensibi ka
bul eden Adalet Partisi niçin bu gensoruya il
tifat etmemektedir? Biraz da bu hususu izah 
edeyim. 

Yalnız bu noktada takriri sahibi olarak ko
nuşan Sayın Mustafa Ok arkadaşımızın bize 
müteveccih bir beyanına değinmek istiyorum : 
Sayın Ok, konuşmasının bir bölümünde bizim 
hazırlamış olduğumuz, oy verdiğimiz 1971 prog
ramından bahsederek o programda Türk köy
lüsü ve Türk çiftçisi lehine ortaya atılmış olan 
fikirlere bizim bugün de sahip çıkmamızı iste
diler. 

Biz açık olarak söylüyoruz, o günkü fikir
lere bugün de sahibiz. Bu bir. Ama bir gerçek 
var ki; Sayın Ok, bugün o fikirlere bizim sa
hip çıkmamızı isterken, o gmı kendisi o fikir
lerin karşısında olarak kırmızı rey vermişti. 
(A. P. sıralarından bravo sesleri.) 

Aziz arkadaşlarım; 
Geliniz hep beraber bir hususu büyük bir 

gerçekçilik ve bütün açıklığı ile bir defa daha 
tespit ve tescil edelim: Destekleme alımına ta
bi tutulan ve taban fiyatı tespit edilen ziraî 
mahsullerin bu tespit ameliyesi ne zaman yapıl
mıştır ve ne zaman yapılmalıdır? Destekleme 
alımına tabi tutulan muhtelif ziraî mahsullerin 
taban fiyatları resmî dokümanlara göre aşağı
daki tarihler içinde seyretmiştir. 

Taban fiyatlarına dair kararname tasarıla
rının Ticaret Bakanlığından Başbakanlığa sevk 

tarihleri, kararnamelerin istihsal ve yayınlanma 
tarihleri şöyledir : 

Birinci Bölüm : Taban fiyatı tatbik edilen 
ürün. 

İkinci Bölüm : Ticaret Bakanlığından, Baş
bakanlığa yazılan kararname taslağının tarih 
ve numarası. 

Üçüncü Bölüm : Kararnamenin tarih ve nu
marası. 

Son bölümde de : Bu kararnamenin Resmî 
Gazetedeki tarih ve numarası. 

Hububat : Ticaret Bakanlığından yazılan 
18 . 5 . 1972 tarih, 10758 numara ile. Kararna
menin tarihi 29 . 5 . 1972, numarası 7/4468. 
Resmî Gazetede neşir tarihi 29 . 5 . 1972, numa
rası. 14199. 

Pamuk; 13 . 6 . 1972 tarih ve 7819 sayıyle 
Ticaret Bakanlığımdan yazılmış, 15 . 6 . 1972 
tarih ve 7/4545 sayıyle kararname haline geti
rilmiş, 24 . 6 . 1972 tarih ve 14225 sayılı Resmî 
Gazetede ilân edilmiş. 

Ayçiçeği; 20 . 7 . 1972 tarih ve 14496 sayıy
le Ticaret Bakanlığından yazılmış, 2 . 8 . 1972 
tarih ve 7/4793 sayıyle kararnameye bağlanmış 
16 . 8 . 1972 tarih ve 14278 sayılı Resmî Gazete
de ilân edilmiş. 

Zeytinyağı; 20 . 7 . 1972 tarih ve 9632 sa
yıyle Ticaret Bakanlığından yazılmış, 2.8.1972 
tarih ve 7/4792 sayıyle kararnameye bağlan
mış, 16 . 8 . 1972 tarih ve 14278 sayılı Resmî 
Gazetede ilân edilmiş. 

Çekirdeksiz kuru üzün; 8 . 7 . 1972 tarih ve 
8836 sayıyle Ticaret Bakanlığından yazılmış, 
15 . 7 . 1972 tarih ve 7/4703 sayıyle kararname
ye bağlanmış, 4 . 8 . 1972 tarih ve 14266 sayıy
le Resmî Gazetede ilân edilmiş. 

Kuru incir; yine aynı tarih ve 8834 sayıyle 
Ticaret Bakanlığından yazılmış,, aynı tarihli 
kararnamede 7/4704 sayıyle ilân edilmiş, kara
ra bağlanmış ve yine aynı tarihli Resmî Gazete
de ilân edilmiş. 

Antep fıstığı; aynı tarihte Ticaret Bakanlı
ğından yazılmış aynı tarihte kararnameye bağ
lanmış, aynı tarihli Resmî Gazetede ilân edil
miş. 

Fındık; yine aynı tarihli yazı ile Ticaret Ba
kanlığından yazılmış, aynı tarihli kararnameye 
bağlanmış, aynı tarihli Resmî Gazetede ilân 
edilmiş. 
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Tiftik; 27 . 4 . 1972 tarih ve 5954 sayı ile 
Ticaret Bakanlığından yazılmış, 11 . 5 . 1972 
tarih ve 7/4451 sayılı kararnameye bağlanarak 
23 . 5 . 1972 tarih ve 14194 sayılı Resmî Gaze
tede ilân edilip yürürlüğe girmiş. 

Şimdi de müsaade ederseniz, hiç bir parti 
farkı gözetmeksizin hepinizin vicdanlarına hi-
tabedereık bir gerçeği daha tescil etmek istiyo
rum. Biraz önce yukarda taban fiyatlarının 
tespiti üzerindeki karar tarihlerini teker teker 
ifade ettik. Bunların tetkikinden de görülecek
tir ki, birçok ziraî mahsul taban fiyatı bundan 
takriben 5 - 6 ay önce tespit ve ilân edilmiştir. 
Yine hatırlayacaksınız ki, bu tespit ve tesciller
den önceki günlerde, haftalarda ve hatta ay
larda birçok sayın arkadaşımız haklı olarak 
taban fiyatlarının geç tespit edildiği hususunu 
gündem dışı konuşmalarla ortaya atmışlar, şi
kâyetlerde bulunmuşlardır. Bu konuşmalar 
Meclis ve Hükümet tarafından haklı görülerek 
icabına tevessül olunmuştur. 

Sayın milletvekilleri; 
Şimdi taban fiyatlarının tespitindeki gerçek 

durum bu iken, acalba bu gensoru, tasvip gör
meyen taban fiyatların bu yolla yeniden tes
pitini mi öngörmektedir, yoksa bunun dışında 
birtakım politik maksatları mı ihtiva etmekte
dir? Yani maksadımız, üzümü yemek midir, 
yoksa bekçiyi mi dövmektir? 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Bek
çiyi dövmektir. 

SADIK TEKİN MÜPTÜOĞLU (Devamla) 
— Şayet tahan fiyatlarının yeniden tespitini 
değil de birtakım politik maksatların gerçek
leşmesini hedef almış ise, o takdirde bu politik 
maksatlar nelerdir? Bunları iyi görüp, iyi de
ğerlendirmek ve reylerimizi de buna göre kul
lanmak lâzımdır. 

Bildiğiniz gibi bu gensoru önergesi önce 
C. H. P. Grubumda görüşülmüş ve ekseriyetle 
kabul edilerek Grup namına Yüce Meclise inti
kal ettirilmiştir. Gruptaki müzakerelerden bası
na akseden haberlere göre maksadın; taban fi
yatlarını yeniden tespit etmek amacından çok, 
gelecek yıllardaki tespitlerde köylünün alınte-
rinin daha iyi değerlendirilmesine matuf oldu
ğu anlaşılmaktadır. 

Aziz arkadaşlarım; 
Eğer amaç bu ise, bunun için gensoru mües

sesesinin değil, aynı amaca daha isabetli ve da

ha faydalı bir yoldan ulaşmak için tespit edile
cek yolun genel görüşme olması icaıbederdi. O 
zaman konu, politik hislerden ve ihtiraslardan 
ıdaha uzak, aklı selimin ve iyi niyetin daha çok 
hâkim olduğu bir ortamda görüşülüp müzakere 
konusu yapılabilirdi. Biz de o zaman A. P. Gru
bu olarak bu husustaki görüşlerimizi, düşünce
lerimizi ve tecrübelerimizi daha mufassal bir 
şekilde ifade ederek bu husustaki mütalaaları
mızı bütün ayrıntıları ile ortaya koyma imkân 
ve fırsatını memnuniyetle değerlendirirdik. 

- Görülüyor ki, gensoru ile takibedilen maksat 
köylünün alınterinin değerlendirilmesi imkânı
nı veren taban fiyat politikasını bütün ayrıntı
ları ile tespit ederek köylüye hizmet etmekten 
öteye, bazı politik amaçlara ulaşma gayesinin 
önplanda tutulduğunu tespit ve ifade etmek 
zannediyorum yanlış olmayacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Gerçekte bir mânada Hükümeti düşürmeyi 

hedef alan böyle bir önerge ile acaba takrir sa
hipleri hangi siyasî amaçlarını gerçekleştirmek 
istemektedirler? Buradaki amaç iki yönlüdür 
kanaatimizce. Birisi münhasıran A. P.'ye müte
veccihtir, zira önerge sahipleri ve onlara iltihak 
edenler iyi bilirler ki,. böyle bir önergeye 
A. P.'nin iştiraki olmadan netice almak mümkün 
değildir. Bu takdirde ise hesap gayet açıktır. 
Adalet Partisi taban fiyat politikasında Hükü
meti destekledi, müstahsilin malının değerini al
masına mani oldu diye Türk seçmenine ve Türk 
köylüsüne şikâyet edilecektir. 

Yok şayet Adalet Partisi önergesinin yanında 
yer alırsa memlekette yalnız Hükümet buhranı 
olmayacak, onun yanı sıra siyasî ve iktisadî bu
nalımlarla memleket karşı karşıya kalacaktır. 
Bu ahvalde dahi Türk köylüsünün ve Türk müs
tahsilinin bu gensoru neticesinde malının değer
lendirilmesi yönünden ne menfaat sağlayacağını 
düşünmek zannediyorum hepimizin vazifesi olsa 
gerektir. 

Diğer taraftan, Hükümetin büyük bir titiz
likle üzerinde durduğu ve bizim de öteden beri 
savunduğumuz temel hak ve hürriyetleri kısıt
layan değil ve fakat müessir devleti kurup yaşa
tacak olan Anayasa değişiklikleri askıda kala
cak, bu değişikliklerin karşısında olan sol ve 
aşırı sol ve aşırı solcuların ekmeğine yağ sürü
lecektir. (A. P. sıralarından alkışlar ve bravo 

J sesleri.) 
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Muhterem arkadaşlarım; 
Ne Adalet Partisi, ne aziz Türk köylüsü ve 

Türk seçmeni bu oyuna gelecek basiretten yok
sun değildir. 

Şunu açıkça ifade edeyim ki, Adalet Partisi
nin sırtından post çıkarmak isteyenler, hiçbir 
zaman muvaffak olamamışlardır ve olamaya
caklardır ve Adalet Partisi hiçbir zaman, hiç 
kimsenin gizli emellerinin vasıtası yapılamaya
caktır. işte biz bu düşüncelerle gensoru açılma
sının aleyhinde bulunmaktayız. 

Sayın milletvekilleri; 
Konuşmamı taban fiyat politikasında Sayın 

Genel Başkanımızın dün Konya'da yaptığı ko
nuşmadaki şu sözlerle nihayete erdirmek isti
yorum : 

«Destekleme alınılan ve taban fiyat politikaları 
daha rasyonel esaslara bağlanmalı ve taban 
fiyat tespitinde ürünün gerçek değerinin hiçbir 
zaman altında olmayan, istihsalin gelişmesini 
teşvik edici bir fiyat tespiti esas alınmalıdır. 
Müstahsile hak ettiği gerçek değerin verilme
mesi ile kimsenin zenginleşmesi mümkün değil
dir. Böyle bir uygulama, aksine ülkeyi fakir
leşmeye götürür. Destekleme alımları Yeşil-
planda aynı zamanda âdil gelir dağılımını sağla
yıcı önemli bir araç olarak kullanılacaktır. 

Yüce Meclise Adalet Partisi Grubu adına ve 
şahsım adına derin saygılarımı sunarım. (A. P. 
sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Millî Güven Partisi Grubu 
adına sayın Emin Paksüt, buyurunuz efendim. 

M. G. P. GRUBU ADINA EMİN PAKSÜT 
(Ankara) — Değerli arakadşlanm; 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupuna mensup 
sayın Mustafa Ok ve 30 arkadaşı, sayın Tica
ret Bakanı hakkında taban fiyat politikası ile 
ilgili olarak bir gensoru önergesi vermiş bulu
nuyorlar. Bu'gün oturumu idare eden sayın Baş
kanımızın oturum başında belirttiği gibi, as
lında bu gensoru gündeme alınıp konuşulmalı 
mıdır, konuşulmamalı mıdır? diye görüş bildir
memiz gerekir iken, bu gensoru gündeme alınsa 
dahi sadet dışı telâkki edilerek kesilmesi gere
ken konuşmalarla dolu bir dört saat harcamış 
bulunuyoruz, Gerçek bu. Herhangi bir şeyi bu 
Meclis inançla, samimiyetle kürsüye getirir ko
nuşur. Ama dolambaçsız, ama apaçık. Hükümeti 
düşürmek mi istiyoruz? Yaparız. Görüşümüz bu 
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ise bu hükümetin hakkında gensoru verir dü
şünürüz. Kendi partimize mensup bakanların 
çekilmesini mi istiyoruz? Veririz kararını, si-
gaya çekeriz, çekilir. Ama milletin önünde, bir 
partiye mensup olmayan bir Ticaret Bakanının 

.ismi üzerinde spekülâsyon yapmaya mezun deği
liz. Ne hedefe varmak istiyorsak açık açık, 
milletten çekinmeden söyleyelim. Bugünkü otu
rumun başında dikkatinizden keçmamıştır; ne 
taban fiyatı?... Bir değerli arkadaşım, çok de
ğerli bir sendikacı arkadaşım, hem de milliyet
çi, Türk Toplumunun huzurunu savunan sendi
kalardan birinin yöneticisi kalktı, o da Cum
huriyet Halk Partisine mensup bir değerli Ba
kan arkadaşımız hakkında beyanda bulundu. 
Ona göre de taban fiyatından önce gelen bir 
asgarî ücret politikası var. Ondan ibaret mi? 
Pancar fiyatlanna zam yapılmasını savunan 
değerli arkadaşım gitsin köy kahvesine, ken
disine çay ikram edildiği zaman, bu şekerin ki
losunu bir lira fazla vererek almanız lâzımdır 
desin. Şekeri size bir lira fazlaya satacağız de
sin. Tahıl fiyatına, hububat fiyatına zam ta
lep eden arkadaşım çıksın, Altındağ'da oturan 
yoksul vatandaşımın, Ankaralımın' yanında; 
size ekmeği 10 kuruş fazlaya satacağız desin, 
savunsun veya; devletin 5 milyar, 8 milyar lira 
açığı vardır, vergileri üç misline çıkaracağız, 
yeni vergiler koyacağız desin, bunu savunsun. 
Bunları yapmayız, bunları savunmayız: Ya? 
Alınteri değerlendirilmelidir. Elbette Anayasa 
emri, sosyal devlet ilkesinin tabiî gereği. Bir tek 
isan aksini düşünemez bu Parlamentonun için
de. Bir tek siyasî kuruluş aksini söyleyemez bu 
toplum hayatında ve Anayasaya saygılı olan 
tek bir vatandaş mezhebi, meşrebi, kendisini 
sağda, solda ortanın solunda telâkki etsin, Ana
yasaya saygısı olan bir kimse Anayasanın 52 
nci maddesini inkâr edemez. Ben savunucuyum, 
sen savunucusun, ben yanındayım sen karşısın-
dasm edebiyatından millet ne kazanacak? Her-
kez bilmiyor mu? Hepinizin evinde hayat pa
halılığından şikâyet var ise, bu hayat pahalılığı 
ile mücadele gerekir. Bugün en büyük tirajlı ga
zetenize bakın, peyniri dahi doyasıya yiyeme
yeceğimiz manşeti var. Hepinizin evinde bu var
da zanraedermiyiz ki, herkes bu hesabı yapama
yacak kadar muhakeme kabiliyetinden yoksun
dur? Buna ben zam yaparım, pancara zam yapa
rım ama şeker fiyatları yükselmez. Buğdaya 
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zam yaparım, ama ekmek fiyatları yükselmez. 
Benzine zam yaparım ama nakîliye fiyatları yiik
selmez veya bütün bunlara zam yaparım ma
liyet yükselmez el emeğine zam yaparım sana
yi mamullerinin fiyatı yükselmez... Buna imkân 
olmadığı belli. Niçin köylüden başlıyor sunuz? 
Çok ağır bir söz. Büyük kitle, sahipsiz olan 
köylüye sahip çıkmaz... Arkadaşlar, kim kimin 
sahibi? Milletin çoğunluğu köylü olduğuna göre 
nasıl bir azınlık ona sahip olmağa çıkıyor? 
Millet kendisi zaten büyük kitlesi ile köylü işte 
ve aslında sizi buraya getiren o? O getirince 
buraya geleceksiniz, getirmezse zaten gelemeye
ceksiniz? (A. P. ve M. G. P. sıralarından alkış-
kışlar). Siz köylüye sahip olmayı bırakın da, asıl 
sahibi hep beraber hürmetle tanıyalım. Sahip 
kim? 

Şimdi değerli arkadaşlarım, milletin üzerin
de tapu, milletin üzerinde ona bir nevi himaye 
falan kanadı germek durumunda değiliz. Biz de 
bu milletin fertleriyiz, milletimiz bizi seçtiği, 
gönderdiği müddetçe onun adına söz söyleme 
hakkına sahipiz. Şimdi Büyük Milletimizin 
içinde bir büyük ıstırap çeken çevre var. Yok
sul olduğunu biliyoruz, sıkıntı çektiğini biliyo
ruz. Ama bizim vazifemiz,-siyaset adamları ola
rak ve siyasî partiler olarak, her sıkıntı çeki
len yere gidip onun sıkıntısını daha da müba
lâğalı bir şekilde söyleyerek, alınması birden 
bire kolay tedbirler "varken alınmıyor diye ifa
de 'etmek midir? yoksa hep beraber milletçe 
birtakım sıkıntıların içinden geçeceğimizi, dar 
boğazlardan aşacağımızı ve bunun için gayret 
sarfedenlere omuz vermek yardım etmek midir, 
yol göstermek midir? Köylüden başlayalım 
diyen buradan mı başlar. Başlar mısınız işçiden, 
sorarım ben size? Başlar mısınız, kendiniz dahil 
olmak üzere, Milletvekillerinden başlamak üze
re maaş alan insanlardan başlar mısınız? 

ORHAN BİRGİT (Ankara) — ithalâtçıdan 
başlarız. 

EMİN PAKSÜT (Devamla) — Ha ithalât
çıdan. ithalâtçı bu ihracatçı diye bir umacı ya
ratarak milletin içinde eğer, eğer.. 

VELİ BAKİRLİ (Manisa) — Kepeğin kilo
su 95 kuruş? 

EMİN PAKSÜT (Devamla) — Müsaade bu
yurun, dinleyin. Sizin kadar, buraya gelecek 
her arkadaşım istisnasız kepeğin fiyatını da, pa-
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muğun fiyatını da, ne ölçüde arttığını da, hep
sini biliyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Paksüt, bir dakikanızı 
rica ediyorum. Sayın Paksüt onu biliyor, siz de 
birtakım şeyler biliyorsunuz, bizim de burada 
bildiğimiz şey var. Benim bildiğim şey de; Mec
lis kürsüsünde hatip konuşur, milletvekili din
ler. Onun içinde müsaade buyurunuz da şu be
nim bildiğime evvelâ riayetkar olunuz. 

Buyurun Sayın Paksüt. 

EMİN PAKSÜT (Devamla) — Teşekkür 
ederim Sayın Başkan. 

Değerli arkadaşlarım, birbirimize tariz ede
cek, birbirimize hücum edecek durumda da de
ğiliz. Şimdi değerli arkadaşım Mustafa Ok, 
önergenin birinci imza sahibi olarak Anayasa
nın verdiği bir hakkı kullandı burada konuştu. 
Ama konşurken nedense: «Millî Güven Partisi
nin bu önerge muvacehesinde durumu ilginçtir» 
gibi bir kelime sarf etti. ilginç olan nedir, bu
nu anlatmak istedi ve bunu anlatırken; Millî 
Güven Partisi Genel Başkanının, bazı grup ar
kadaşları ile birlikte bir geçmiş tarihte haklı 
nedenlerle bir genel görüşme açılmasını İste
mesini ortaya koydu. Eski mantıkçıların bir de
yimi vardır, tâbir eski : «Kıyası maal farik» 
Birbiriyle münasebeti olmayan şeyi kıyaslama
ya kalkışmak derler ve çelişkikelimesi ile de 
bugün ifade edilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin çeşitli de
netim yolları vardır. Biraz evvel Sayın Adalet 
Partisi sözcüsü arkadaşımda söyledi; çeşitli 
denetim yolları vardır. Meselâ soru vardır, ya
zılı verirsiniz, sözlü verirsiniz. Gensoru da var
dır, doğru. Millet Meclisi bu yetkiyi de kulla
nır. Genel görüşme de vardır, araştırma da 
vardır. Bunların hepsi birbirinden farklı şey
ler. Şimdi sizin söylediğiniz şey, söylediğiniz 
gibi 1971'de de değil, 1970 yılında.. O zamanın 
iktidarı da bunun neticelerini görerek tedbirle
rini almaya çalışmıştır, devalüasyondan önce 
sıkıntının azamî hadde çıktığı bir ortamda, ge
ne de suçlayarak değil işbaşında bulunan hü
kümeti, bugünkü şartlar falan da yok, ama 
şartlar bu. Şunu Millet Meclisi olarak elimize 
alalım bir genel görüşmede herkes görüşünü or
taya koysun demiş. Ha bugün ne?. Bugün, şim
di sizin kullandığınız deyimi ben de kullana
yım, çok ilginç bir takdim tarzıdır, ilginç tak-
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dim, tarzı, çünkü burada müdahale oldu, Sayın 
Başkan da o yolda anladı, ama sonradan ortaya 
çıktı sayın sözcüyü de dinledikten sonra. Sayın 
Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarım düşün
müşler, taşınmışlar bir gensoru verelim demiş
ler. Grup adına verelim, bazı arkadaşlar versin, 
grup idarecileri versin veya başkaları versin... 
Ama kamuoyuna, bu gensoru önergesini vermek 
bir faziletli davranış olarak takdim edilmiş. 
Takdir meselesi, bir şey denmez. Ama aşikâr 
şekilde Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun be
nimsediği bir hareket tarzı olmuş, şüphesiz ço
ğunluğun benimsediği bir hareket tarzı olmuş. 
E ne söylüyorsunuz? Taban fiyatları politika
sından dolayı bugünkü Ticaret Bakanı hakkın
da gensoru. 

Değerli arkadaşlarım, gensoru bir siyasî so
rumluluk teşhisine dayanır. Bir şeyi aydınlığa 
çıkaralım bakalım, konuşalım efendim, mânâsı
na gelmez. Yalnız, Sayın Ok'un burada «Şimdi 
Hükümetten soruyorum, küçük çiftçinin, küçük 
bağcının durumu nedir, lütfen açıklansınlar?» 
tarzındaki bir merak için sorulmaz. O zaman 
soru sorarsınız. Şimdi gensoruda söyleyeceği
niz o soruyu, yazılı veya sözlü sorun. O değil. 
Burada teşhis; bu zat, bu bakan veya bu Bakan
lar Kurulu sorumludur, siyaseten sorumludur, 
iş başında kalmaması lâzımdır, milletin yararına 
hizmet görmüyorlar, cezaî sorumluluğu yok ama 
siyasî sorumlulukları vardır, kanaati ile verilir 
ve bundan dolayıdır ki Anayasanın 89 ncu mad
desinde düzenlediği üzere rastgele de verilmez. 
En az 10 tane milletvekili bir araya gelip dü
şünsün; bir grup, kamuoyunun etkisini düşün
sün, öyle versin diyor. Nitekim düşünülmüştür 
de; ama şimdi Demokratik Partili arkadaşları
ma hak vererek diyorum ki, canım efendim bu
nu veriyor iseniz, şunu açıkça; «Başbakan, Hü
kümet bütünü ile sorumludur» deyin ve verin. 
Ama bunu verdiğiniz zaman da apaçık gene ev
velâ kendi grubunuzda sahiden 5 tane değerli 
üyenizi sigaya çekin. Deyin ki, biz sizi bakan 
olarak orada görmek istemiyoruz; şu sebeple, bu 
sebeple. Onları çekin, çekilmezlerse ilişkilerini 
kesin, emsali olduğu gibi, kesin. Hükümetle 
alış verişimiz yok deyin. Demokratik Parti bu 
konuda şu Parlamentonun içinde Millî Güven 
Partisinden de daha tutarlı; bu noktada, Cum
huriyet Halk Partisinden de daha tutarlı, Ada

let Partisinden de daha tutarlı olur. Eğer tezi 
böyle ise, ama Demokratik Partinin katılmadı
ğım yerine şimdi geleceğim, ondan ibaret de
ğil. 

Kısacası bir siyasî parti, memleketin olağan
üstülüğünü kabul edegeldiğimiz şartları içinde 
kurulmuş ve bizi normal demokratik mekaniz
manın işleyeceği ortama getirmek samimî hede
fini güttüğünü biliyoruz, ondan dolayı güven 
oyu vermişiz katılmışız. Sayın Ecevit'in tabiri 
ile, geçen gün Sayın Başbakan ile yaptığı konuş
madan sonra yaptığı açıklama belirttiği, kul
landığı sözü söylüyorum, bir ölçüde ortak ol
duğu Cumhuriyet Halk Partisinin Hükümetinin 
içinde komuoyundan gizlememiş bir politika tes
pit edilecek ve bundan dolayı kalkacaksınız Ba
kanı sorumlu sayacaksınız. Bu olmaz. Ve bu 
bir hazırlık olacak şu veya bu maksatla, her kim 
ki, bu sizin, bu aslında Anayasaya uymayan, 
Hükümet sorumluluğuna uymayan, kesin ola
rak uymayan, çünkü Hükümetin temel politika
sına uymayan önergenize oy vermezse, işte efen
dim köylü ve çiftçi yerine, tabiî değerli arka
daşlarımın bir kısmını, imza sahiplerini tanı
yorum aslında kendileri de çiftçidirler, büyük 
çiftçidirler hattâ bir kısmı; ama küçük çiftçi 
adına yaptığımız bu medeni davranışa görüyor 
musunuz körü körüne Adalet Partisi karşı çık
tı, Cumhuriyetçi Parti karşı çıktı, Millî Güven 
Partisi karşı çıktı denecek. Buna kimse inan
maz, kimseyi inandıramazsınız. Evet bu nok
tayı böylece kestikten sonra tekrar ediyorum, 
hiç kimsenin kimseye teminat vermeye ihtiyacı 
yoktur. Biz vaktiyle şöyle yaptık, vaktiyle ko
alisyonda böyle yapılmadı, şu tarihte şöyle olma
dı, bu tarihte böyle olmadı tarzındaki suçlama
lardan vazgeçelim. Yani eskiye dönerek de bir 
savunma yapmaya lüzum yoktur. 

Arkadaşlar, bir şeyin mücerret doğru olması 
dahi yeterli değildir. Bu gerçeği içimize sindi
relim. Bir hasta düşününüz, doktor olan arka
daşlarım var ama, benim de başımdan geçtiği 
için yarı doktor sayılırım; safra kesesinde taş 
var. Ameliyat lâzım, doktorların hepsi ameliyat 
diyor. Ama sorarlar; hastanın ateşi çok yüksek
se, lökosit miktarı şu kadarsa veya anesteziye 
tahammül edemeyecek bir bünye zaıfı içerisin-
deyse, «gelin, evvelâ şu tedbirleri alalım da, 
ameliyatı ondan sonra yapalım» derler. 
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Şu halde, yüzdeyüz yapılması icabeden bir 
iş bile şartlan içinde değerlendirilir. Bunu ge
nel olarak söylüyorum, Şu kanun olur mu? Olur. 
Yapalım öyle isa. Hukuk tekniği bakımından 
doğru olur da, memleketin genel siyasî şartları 
bakamından doğru olmaz. İşte fark bu. Kimseyi 
kınamak için söylemiyorum, hafife almak için 
söylemiyorum ama, g-u sıralarda oturan arkadaş
larımıza bir üstün tarafımız var. iftiharla söy
lüyorum; teknokratlarla, teknik elemanlarla si
yaset bilen adamların farkı da bu. işte bunu 
ölçtüğümüz zaman bir şeye yarar. Efendim ma
dem ki, doğru her zaman doğru, madem ki, bir 
ay sonra olacak, yarın olsun diyemezsiniz. Şart
ları içinde mütalâa edeceksiniz, ondan sonra, 
Aksi halde, yapmak istediğiniz hayrat büsbü
tün bozulur. 

^Binaenaleyh, kimse kimseye «Ben köylüden 
yanayım, ben taban fiyatının samimî savunucu-
suyum, ben ondan fazlayım» iddiasında bulun
masın. Bu parlamentoya gelen insan, asgarî ak
lı varsa, kendisini gönderen insanların konusu 
olduğu için mecburdur savunmaya. Memleketi 
seviyorsa mecburdur savunmaya, yüreğinde in
san duygusu varsa, kendisini sağda addetsin, 
solda addetsin ama insan duygusu taşıyorsa 
mecburdur savummıaya, Anayasaya saygısı var
sa mecburdur savunmaya. Ama şartları ve im
kânları bütünüyle mütalâa etmeden yapamayız. 
«Ben daha iyisini yaparım» demek de bir siyasî 
partinin hakkı. Ben diyebilirim ki, ben şimdi 
bakan olsam bunu böyle yaparım. Veya ben tek 
başıma iktidar olsam bunu yaparım. Bunu da 
demek bütün siyasî partilerin hakkı. Ona da 
bir diyeceğim yok. Ama bugün içinde bulundu
ğumuz şartlardan teöerrüdederek verilmiş olan 
gensoru önergesi, Sayın Ok ve arkadaşlarından 
özür dilerim, kullandıkları tabirin ilginç olan 
tarafı; işte böyle mevsimsiz bir zamanda veril
miş olmasıdır ve böylesine Anayasadaki düzen
lenmiş müesseseye uymayan bir yapı içinde ve
rilmiş olmasındandır. İlginç olan bu. 

Şimdi, bununla beraber, yine de bu görüşme
ler bir nevi genel görüşme karakteri taşıdığı 
için, birtakım memleket meselelerinin ifadesine, 
birtakım aksaklıklann üzerine eğilmeye fırsat 
verdiği için yine de faydasız saymayalım; ama 
neticelerini bu anlayış içinde değerlendirdiği
miz sürece. 

Değerli arkadaşlarım, Demokratik Partili 
arkadaşlarımız bana göre doğru başlamışlar; 
fakat ıbir noktadan sonra, belki kendilerini bir 
muhalefet partisi saymanın ruh haleti içinde, 
eski partilerine karşı bazı sözler söylemek ihti
yacını duymuşlar, o vesile ile ne 12 Mart, ne 
12 Mart öncesi, ne 12 Mart sonrası, ne kendile
rinin bir ara girmeyi kabul ettikleri Hükümet 
şekli falan sanki yokmuş gibi bugünkü Hükü
mete; «kendi kendisine partilerüstü adını ya
kıştıran Hükümet,» efendim «226 olduğuna gö
re işte bunlar yapsın, böyle işler» falan diye 
sözler sarf etmişler. Demokratik Partili arka
daşlarımın kanaatimce yanlış olan noktaları 
şurası, diyorlar ki, baştan (çok haklı) «Böyle 
bir önerge Hükümet hakkında verilir.» Yüzde
yüz doğru. «Aksi hal samimiyetsiz olur» O da 
yüzdeyüz doğru. Bu teşhisle yapılmışsa, eğer 
böyle mütalâa edilmişse. O halde samimiyetsiz 
bir önergeye destek olmak ne oluyor? Demok
ratik Parti içinden on tane değerli arkadaşım 
çıkamaz mı, kendisi Hükümet hakkında bir 
gensoru önergesi vermeye muktedir değil mi? 
Veya Demokratik Parti Grubu toplanıp, Hükü-
msi hakkında bir gensoru önergesi vermeye 
muktedir değil mi? «Biz bunu böyle anlıyoruz 
efendim.» Anlayamazsınız öyle. önerge düpe
düz, taban fiyatı politikasından dolayı bir tek 
bakan arkadaşımız hakkında. O halde, Mustafa 
Ok ve arkadaşlarının önergesini, dolayısiyle onu 
benimseyen, benimsemiş görünen Cumhuriyet 
Halk Partisi Grubunu muaheze eder bir üslûpla 
başlayan sayın sözcünün vardığı netice yanlış. 
Onun bundan dolayı söylemesi lâzımgelen şey 
şu idi; «işte bu sebeplerle Hükümetin bütünü
ne aidolan bir yanlış politükanın vebalini bir 
tek bakanın sırtına yüklemek teşebbüsü mahi
yetinde olan bu şeyi reddediyor, ama mesul say
dığımız Hükümeti bütünüyle sigaya çekmek 
üzere biz Demokratik Parti Grubu olarak veri
yoruz», diyebilirsiniz. Sonra ne olur? Güven 
oyu vermezsiniz. E! Zaten vermediniz güven 
oyu bu Hükümete siz. Yani bunda da hiç bir 
çelişme olmazdı. Ama, yanlış olduğunu, hatalı 
olduğunu, eksik olduğunu söylediğiniz bir şeye 
katılmanız, kanaatimce isabetli olmamıştır, tabiî 
sizin bileceğiniz şey, iç işinize karışmak için 
söylemiyorum, ancak kendi durumumuzu, niçin 
görüşümüzün böyle olduğunu belirtmek için ıs
tırarî olarak söylüyorum. 
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Bir de, bir sebepten daha söylüyorum, bu
günkü Hükümete siz bir ad takmak istiyorsu
nuz ve ona birtakım kusurlar izafe etmek isti
yorsunuz, üslûbunuza bakarsak, Türkiye'de hiç 
bir fevkalâdelik yoktur, gülgülistan, parlamen
ter demokratik mekanizma bütünüyle işler ve 
hatta Adalet Partili arkadaşlarım isterlerse 
memnun olsunlar, bir de Adalet Partisini övü
yorsunuz, «Nerede Süleyman Beyin iktidarı?» 
diyorsunuz, «Eski iktidar, bakın işte ondan son
ra Birinci Hükümet, ikinci Hükümet, berbat ol
du, eskisi çok iyi idi» diyorsunuz. Mutlaka mü
teşekkir olurlar teşkilât olarak. (A. P. sıraların
dan gülüşmeler) Bir de bunu söylüyorsunuz ve 
arkadaşlar kalkıyorsunuz, diyorsunuz ki, «Bu 
Hükümetin zamanında rüşvet, irtikâp arttı.» 
Bunlar böyle mücerret söylenecek laflar değil. 
Maalesef Türkiye'de Parlamento bünyesinin içi
ne kadar bir kaçakçılık olayı girebildiğine gö
re, Türkiye'ide bozulmamış müessese belki yok. 
Ama, şimdi 12 Marttan sonra kurulmuş ve şim
di bizi dar geçitten geçirmeye çalışan, ancak 
yardım ederek muvaffak olacak olan bir Hükü
mete karşı, «işte senin zamanında rüşvet arttı, 
partizanlık arttı» falan dersek, bundan rejim 
bir şey kurtarmaz. Yani bu Hükümetin içinde 
çok değerli arkadaşlarımı yakinen tanırım, ayrı 
muhabbetim vardır, hemen hemen hepsini ya
kından tanınım, üc tane değerli Demokratik 
Partili bakan olsaydı, bu söylediğiniz, tasvir et
tiğiniz tablonun yerine, başka türlü bir şey ola
rak, kendisine partilerüstü Hükümet ismini ya
kıştırması yakışacaktı ve memlekette yolsuzluk, 
partizanlık, hiçbir şey kalmayacaktı, hayat fev
kalâde olacaktı. Arkadaşlar, bir kolayını bulur, 
üç tane Demokratik Partili arkadaşı oraya geti
ririz eğer böyleyse. Ama bu değil, Bu değil de
ğerli arkadaşlarım. 

Netice itibariyle. 
NECATİ ÇAKIROĞLU (Trabzon) — O za

man gücümüz nispetinde engellerdik. 

EMİN PAKSÜT (Devamla) — Arkadaş
lar, daha fazlasını tartışmamızda fay
da yok. Demin arz ettim, şartların idraki için
de olduğumuz takdirde - bütün partiler 
için söylüyorum - biz bu milletin huzurunda bu 
imtihanı başarırız bu Parlamento ile. Bu Par
tilerle başarırız. Memleketi biz, dürüst seçime, 
neticeleri tartışılmayacak bir seçime götürebili-

| riz. Bir şartla; şimdiden, ganimet dağıtımı ha
vasına kendimizi kaptırmazsak. Yani açıkçası, 

j neticeyi, bu derece kutsal telâkki edersek pole
mik arzularımız frenlenir. Benim de burama 
geliyor, Anayasa hakkında söylenen, dünya ka
dar, ipe sapa gelmez lâf var. Parlamenter de
mokrasiyi tahribedeceğiz, sosyal devleti yıkaca
ğız, Anayasa tekliflerine ben razı oluyorum da, 
onu koruyan birtakım yüce hürriyetsever çev
reler var, söyleniyor bu lâflar, ben bunlara ce
vap veremez miyim? Yeri geldiği zaman verece
ğim de aşikâr; ama diyorum ki, şimdi bir anla
yış havasının belirmesi ihtimali olduğu şu sıra
da Emin Paksüt, sert konuşmadan, haklı da ol
sa vazgeç de, bekle ve neticeyi görelim. Çün
kü, bu konulan, bu istikamette konuşursak, ya
ni Hükümet Parlamenter demokratik düzeni, 
hürriyet düzenini tahrAbe'bmek için teklif yapı
yor, bütün partiler yatıyor, ama ben koruyo
rum, biz koruyoruz havasına girerseniz, gerçek
lere uymaz arkadaşlar, insafa sığmaz. 

Şimdi, bunu şu maksatla söylüyorum, bun
dan sonra yapacağımız gayretlerde, şimdi gru
bu olan beş tane partinin temaslan olabilecek
tir, ancak anlayış havasını canlı tuttuğumuz 
takdirde neticelere ulaşırız. Yoksa birbirimize 
yan bakmakta devam edersek, geriye dönüp 
kırgınlıklan tazelersek, bu müzakereler sırasın
da değerli arkadaşlarım, birbirimizi yeniden 
kıracak temaslar icadedersek sizi temin ederim 
ki, ne işte partilerüstü, partileryanı Hükümet, 
ne her hangi bir koalisyon Hükümeti, ne tek 
başına bir partinin hükümeti bu yükü kaldıra
maz. Bu yükü bu Parlamento müştereken kaldı-
rırsa kaldırır, ben şahsen kaldıracağına eminim, 
şu alışkanlıklardan vazıgeçersek. 

Netice; Millî Güven Partisi Grubu, verilmiş 
olan önergeyi, bütün siyasî kuruluşlardan bir 
miligram hafif olmadan, bir santim geri bulun
madan, ürünün de , emeğin de değerlendirilme
sini samimî olarak savunur, savunagelmiştir de 
arkadaşımın verdiği misalde olduğu gibi; ama 
meseleyi tek yönlü istismarların mevzuu yap
mak istemez. Bir Hükümetin, güç şartlar altın
da vazife almış olan Hükümetin ayağına çelme 
takar gibi kullanmak istemez. Hele hele hiç bir 
siyasî partiye mensuıbolmayan bir bakanuı, bir 
Hükümet politikasından mesul tutulması gibi 
haksız, isabetsiz bir yolda tecrübe etmek iste-

I mez.. 
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Millî Güven Partisi bu sebeple önergeye ka
tılmamaktadır. Yüce Meclise saygılar sunarım. 
(M. G. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, saat 
19,00'u geçmiş bulunmaktadır. Ancak, bu mü
zakerelerin hitama erdirilmediği ahvalde, top
lantı Çarşamba günü olacaktır. Çarşamjba günü 
ise 3 ncü Beş Yıllık Kalkınma Planı görüşme
si cereyan edecektir. Şu anda yalnız Hükümet 
adına konuşacak bir bakan veya Başbakan kal
mıştır. Bu sebeple müsaade ederseniz bu genso
ru önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı 
muamelesinin oylanmasına kadar Meclis müza
keresinin devamım Yüce Meclisin oyuna suna
cağım. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Anayasanın 89 ncu maddesi uyarında Hükü
met adına ilgili bakan veya Başbakan. Zatıâli-
niz Sayın Ticaret Bakanı, buyurunuz efendim. 

TİCARET BAKANI NAİM TALÛ — Sayın 
Başkan, muhterem milletvekilleri; 

Hükümetimizce izlenmekte olan taban fiyat
ları politikası dolayısiyle hakkımda C. H. P. li 
30 milletvekili tarafından bir gensoru önergesi 
verilmiş bulunmaktadır. 

Her yıl bu mevsimde ilgili çevrelerce deği
şik ölçü ve şekillerde üzerinde durulan bu ko
nu bu, yıl son günlerde bilhassa pamuk taban 
fiyatları münasebetiyle, günün konusu haline 
getirilımek istenmiştir. Bu konudaki görüşleri
miz, gerek Sayın Başbakanımız gerek tarafım
dan Yüce Senatoda ve Yüksek huzurlarınızda 
yapılan muhtelif konuşmalarda, her yönü ile 
ayrıntılı şekilde arz edilmiş olmasına rağmen 
O. H. P. Grubu tarafından böyle bir gensoru 
verilmesi münasip görülmüştür. 

Konunun esasına girmeden evvel şunu ifade 
etmek isterim ki, bu önerge, bize bu mevzuda 
daha geniş izahat verme imkânını sağlamış ola
cağı gibi bazı hususların daha fazla aydınla
tılmasına yardımcı olacaktır. 

Memleket meselelerini bir polemik havası 
içinde ele almayı daima faydasız görmüş olan 
Hükümetimiz maalesef, önergenin veriliş şekli 
üzerinde durmak zaruretini duymaktadır. Çün
kü mevzuu Hükümet kararına dayandığı halde 
önerge Ticaret Bakanı hakkında verilmiştir. Bu 
muhatap değişikliğinin C. H. P. ve bu partinin 
Saym Genel Başkanı tarafından bilinmediği 

düşünülemez. Saym Genel Başkan tarafından 
çok iyi bilindiğine inandığımız bu usul mevzu
unda takilbettlikleri hareket tarzının partileri 
açısından belki çok tutarlı ve isabetli bir poli
tika olarak görünmesi mümkündür. 

Partilerin de işbirliği ile partilerüstü hükü
metler kurulmasını gerektirmiş olan şartlar 
muvacehesinde partnerimizin geçirilen bunca 
buhrandan sonra millî menfaatlere en uygun 
bir tutum içinde bulunduklarına eminiz. Bunun
la birlikte sca konusu hareket tarzı ile Hükü
met buhranı yaratmak: gibi bir mesuliyetten ka
çınmak isteniyorsa, Türk kamuoyu, hiç şüphe 
yoktur ki, aşikâr olan bu hususu, elbette gereği 
gibi değerlendirecektir. Hükümetimiz partiler
üstü nitelikte olduğu için tek hedefimiz, memle
ketin bu buhranlı devrinde mümkün olduğu nis-
bette Türk ekonomisine yani 36 milyon vatan
daşımızın her birinin hayat seviyelerimi önü
müzdeki yıllarda daha iyi bir hale getirecek 
tedbirleri getirmektir. Hükümetimiz siyasal, 
sosyal ve ekonomik konularda almış olduğu ve 
alacağı bütün kararlarda münhasıran kamu ya
rarını azamî dereceye çıkarmak hedefini gözet
mektedir. 

Hükümetimiz, böyle bir tutum içinde oldu
ğundan önerge sahiplerinin de, memleketimizin 
ekonomik ve sosyal sorunlarını hiç olmazsa par
ti menfaatiyle kamu menfaatini en iyi şekilde 
telif eden bir davranış içinde bulunduklarını 
zannetmek durumundayız. 

Yüksek Heyetinizin malûmudur ki, Anaya
sanın 105 nci maddesi gereğince her bakan, ken
di yetkisi içindeki işlerden sorumludur. Bakan
lar Kurulu ise Hükümetin genel siyasetinin yü
rütülmesinden hep birlikte sorumludur. Tarım 
ürünleri taban fiyatlariyle ilgili gensoru öner
gesi Ticaret Bakanı olarak benim hakkımda 
verilmiştir. Ancak bu konuda uygulanan poli
tika, yukarda da işaret ettiğim gibi, Hükümetçe 
alınan kararlara dayanmaktadır. Bu bakımdan 
maruzatımın sadece şahsım adına değil Hükü
met adına yapılmış olduğunu kabul buyurmanı
zı rica ederim. 

Söz konusu önergenin bize bir kere daha 
verdiği aydınlatma fırsatına, usulüne ve muh
temel saik ve nihai maksatlarına böylece değin
dikten sonra önergenin konusuna geliyorum. 
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Bu önergenin konusu, Hükümetimizce izlen
mekte olan taban fiyatları politikasıdır. Yüksek 
Meclisimizce de bütün derinliği ile malûm oldu
ğu üzere taban fiyatları politikası, başlıca, des
teklenecek olan ürünlerin seçilmesini, bunlar 
için taban fiyatı tespit edilmesini, bu destekle
me için gerekli fonların bulunmasını ve bu kay
nakların enflasyon yaratan ve yaratmayan ni
telikte oluşuna göre istikrar politikasiyle bağ
daştırılması konularını kapsar. Taban fiyatları 
politikasının istikrar politikasiyle bağdaştırıl
ması sırasında, şüphesiz, genel ekonomi politi
kasının unsurları olan millî gelir, para, kredi, 
döviz, bütçe, ihracat, sanayi, tarım, gelir dağılı
mı gibi özel politikaların taban fiyatı politika
siyle çelişkisiz bir ilişkiler düzeni içinde yani 
gerçek kamu yararına dönük bir sentez içinde 
bulunmalarına azamî dikkat sarf edilir. 

Bu vesileyle ve münhasıran maruzatımı ay
dınlatmış olmak için, önce taban fiyatları konu
sunu müsaadelerinizle, birlikte, bir daha gözden 
geçirelim. 

Bir ürün için taban fiyatı tespit etmekle gü
dülen amaç, bir sistem olarak piyasa ekonomi
sini seçmiş olan memleketimizide, elbette, ilgili 
malın serbest piyasa - fiyatını, o mal ile ilgili 
arz ve talep karşılaşmadan önce tespit etmek 
veya arz ve talep karşılaştıktan sonra meydana 
gelen fiyatı tescil etmek demek değildir. 

Taban fiyatı politikası, çeşitli, faktörlerle 
serbest piyasada teşekkül eden fiyatın üretici
lere zararlı bir seviyede takarrür etmesi ihtima
line karşı, Hükümetin, en başta üreticiler olmak 
üzere, bu ürünle ilgili her türlü ekonomik fonk
siyon sahiplerini korumak maksadıyle ve muay
yen esaslara dayanmak suretiyle bir fiyat tes
pit ederek, ilgili ürünleri bu fiyattan destekle
me organları vasıtasıyle satınalmayı garanti 
etmesidir. 

Bu esaslar; o ürünün dünya piyasa fiyatla
rı, Dünya üretim ve stok durumu, memleketi
mizdeki üretim, verim ve stok seviyeleri ile 
Borsa fiyatları, yurt içi üretim, maliyetleri, cari 
yıl içindeki fiyat hareketleri ve o ürünün fiyat 
genel seviyesi ve nispî fiyat yapısı içindeki yeri 
ve yine aynı ürünün üretim kifayetsizliği veya 
aşırılığı gibi kriterleri kapsar. 

Taban fiyatları politikası, en basit ifadesiy
le bilindiği gibi birbirine ters iki ihtimale daya

nır. Destekleme konusu olan, mal serbest piya
sada Hükümetçe tespit edilen fiyatın üstünde 
bir fiyat bulduğu hallerde taban fiyatı meka
nizması işlemez ve o malı üreticiler taban fiya
tı üstünde takarrür eden fiyatlarla alıcılara 
devrederler. Diğer ihtimal tahakkuk ederse, ya
ni piyasa fiyatı taban fiyatının altına düşerse 
ürünler dest ekleme organlarınca üreticilerden 
taban fiyatlarıyle satınalmır. 

Birinci ihtimal için en yakın misal olarak 
geçen sene tespit edilmiş olan pamuk destekle
me fiyatlarıyle yine pamuğun geçen sene arz 
ettiği piyasa satış fiyatlarını hatırlamak müm
kündür. Bilindiği üzere Ege'de geçen yıl pamuk 
fiyatı ortaklar için 340 ve ortak dışı olarak 320 
kuruş seviyesinde tespit edilmiş olmasına rağ
men satışlar 400 kuruşa kadar yükselen bir fi
yattan yapılmıştır. Bu misal bir malın piyasada 
teşekkül eden hakikî değerinin taban fiyatının 
üstüne çılktığı takdirde taban fiyatı mekanizma
sının işlemediğini göstermektedir. 

Daha önce işaret ettiğimiz gibi taban fiyatı 
tespitinde amaç, o mal fiyatının muayyen bir 
seviyenin altına düşmemesini temin etmektir. 
Bu usulün uygulanması sırasında zaman zaman 
Hükümetler için bazı fedakârlıkların da yapıl
ması icabedebilir. Nitekim bu nevi fedakârlık
lar zaman zaman yapılmıştır. Başka bir deyim
le bazı dönemlerde taban fiyatlarının yüksek 
tespit edilmesi sebebiyle bu fiyatlardan büyük 
ölçüde mal mubayaa edilmiş, bu yüzden elde 
büyük stoklar birikmiş, Hazineye veya bunları 
finanse eden müesseselere önemli malî külfet
ler yüklenmiş ve böylece büyük kredi donmala
rı ve sararlar meydana gelmiştir. 

Nitekim 1961 yılında yapılan konsolidasyon 
sırasında teşekkül etmiş olan bu çeşit alacak ve 
zararların miktarı, 2,5 milyar liraya yakın bir 
meblâğa ulaşmıştır. Ayrıca bugün söz konusu 
konsolMasyondan sonra bu mevzuda açılmış 
olan krediler dolayısıyle Merkez Bankasının 
alacağı 7 milyar lirayı geçmiştir. Ayrıca Ziraat 
Bankasında da 1 milyar 615 milyon liralık bir 
zarar Hazinece ödenmek üzere beklemektedir. 
Az önce bahsetmiş olduğumuz bu fedakârlık ve 
zararlara tahammül edilmesi, ekonominin içinde 
bulunduğu durum müsaidolduğu hallerde şaya
nı kabul gözükebilir ve bu politikaya devam 
edilebilir. Fakat ekonominin öyle zamanları 
olur ki, lüzumundan fazla yükseltilecek olan 



M. Meclisi B : 146 16 . 10 . 1972 O : 1 

taban fiyatları ekonomide istikrarı bozar ve 
bundan milletle birlikte tüm üretici kitlesi de 
mutazarrır olur. 

Memleketimizin geçirmiş olduğu bu tecrübe
leri de gözönünde tuttuğu anlaşılan 1972 yılı 
Kalkınma programının tarımsal destekleme ile 
ilgili 252 nci maddesini hatırlatmış olmak için 
aynen okuyorum. 

«a) İç ve dış pazarlarda yeterli bir talebi 
olan tarımsal üretimin artmasına ve gereksiz 
stokların birikmesine yol açacak bir şekilde, 

b) Tarım sektöründe zamanla korumayı en 
aza indirecek bir yapısal değişmenin sağlanma
sını temel amaç edinen, 

e) Ağırlığını fiyat dışı teşvik unsurlarının 
teşkil ettiği bir tedbirler topluluğu olarak yeni
den bir esasa bağlanacaktır. 

Bu esasa uygun bir örgütlenme sistemi ge
liştirilecektir.» 

Sayın milletvekilleri, 
Bilindiği gibi memleketimizde uzun yıllardan 

beri süregelen sinsi bir enflasyonist baskı mev
cuttur. Fiyat hareketleri muayyen devrelerde 
ekonominin tahammül edemeyeceği nispette bir 
artış göstermemiş, bazı yıllarda ise fiyat artış
ları ekonominin ve Türk halkının kaldıramaya
cağı seviyeye erişmiştir. Şüphesiz fiyat artış
larının çok değişik sebepleri vardır. Memleke
timizdeki fiyat artışlarının hemen hemen hiç de
ğişmeyen dört önemli sebebinin mevcudolduğu-
nu görmekteyiz. Bunlardan birincisi yurt dışı 
fiyat hareketlerinin yurt içine yansıması, ikin
cisi devamlı bütçe açıkları, üçüncüsü taban fi
yat politikaları, dördüncüsü ise bunlara bağlı 
olarak da ortaya çıkan ücret ve fiyat spiralidir. 
özellikle son üç sebepte çok dikkatli hareket 
edilmediği takdirde ekonomide istikrarı koru
maya imkân yoktur. Kimsenin meçhulü değil
dir ki, 1972 yılında Hükümetimizce izlenen eko
nomik politikanın ağırlık noktasını fiyat istik
rarı teşkil etmektedir. Çünkü 1972 senesi büyük 
bir fiyat artışının ortaya çıktığı seneyi takibe-
den senedir. 

1970 senesi Ağustosunda Türk lirasının, pa-
ritesi bir ekonomik zaruret olarak dolara naza
ran % 66 nispetinde düşürülmüştü. Bilindiği 
gibi, devalüasyonun en tehlikeli tarafı devalü
asyonu takibeden devrelerde fiyat artışlarının 
önlenmemesi sebebiyle bu ameliyeden beklenen 

neticenin alınamaması ve bu nedenle büyük halk 
kitlelerinin ıstıraba sürüklenmesidir. Diğer bir 
deyimle, devalüasyonu takibeden devrelerde fi
yat hareketleri belli bir seviyede tutulamazsa 
devalüasyon boşuna yapılmış olur ve bu durum 
yeni davalüasyonlar yapmak zaruretini ortaya 
çıkarırı. Bundan en çok zarara uğrayacak olan
lar şüphesiz bütün dar ve sabit gelirliler yanın
da memleketin esas kitlesini teşkil eden küçük 
çiftçilerdir. 

Sayın milletvekilleri, 
Şimdi burada çok söylenilen bir hususa de

ğinmek istiyorum. Deniyor ki, 1970 senesi de
valüasyondan sonra maliyetlerde büyük artışla
ra rağmen taban fiyatları aynı kalmış ve 1972 
senesinde de kifayetli olmayan bazı zamlar ya
pılmıştır, hatta dondurulmuştur deniyor. 

Bu ifade külliyen yanlıştır. Devalüasyonun 
yapıldığı 1970 ve onu takibeden 1971 yıllarında 
taban fiyatlarının hemen hepsine büyük zamlar 
yapılmış ve bu suretle tarımla uğraşan bütün 
vatandaşların maliyet artışları dolayısiyle uğ
radıkları zararlar karşılanmıştır. Büyük işlet
melerin çok az vergilendirildiği de nazara alı
nırsa taban fiyatları suretiyle sağlanan gelirin 
bürüt olarak daha da fazla olduğunu söylemek 
mümkündür. 

1970 yılında 1969 yılına kıyasla yapılmış olan 
zamlarla 1971 yılında yapılmış olan zamları ve 
daha sonra da 1972 yılında yapılmış olanları 
zikredeceğim. 

Şu anda zikredeceğim rakam sayısını azalt
mış olmak için münhasıran kooperatiflere ortak 
olanlara uygulanan fiyatları belirteceğim. Or
taklarla ilgili taban fiyatlarına zam yapılırken 
ortak dışı müdahalelerle ilgili taban fiyatlarına 
da aynı ölçülerde zam yapıldığı malûmlarıdır. 

Bu çerçeve içinde, çekirdeksiz kuru üzüme 
1970 yılında 43 kuruş, 1971 yılında 12 kuruş, 
kuru incire 1970'de 35 kuruş, 1971'de 35 kuruş, 
fındığa 1970'te 170 kuruş, 1971 'de 100 kuruş, 
Antep fıstığına 1970'te 200 kuruş, 1971'de 100 
kuruş, zeytinyağına 1970'te 85 kuruş 1971'de 
150 kuruş, ayçiçeğine 1970'te 20 kuruş, 1971'de 
20 kuruş, Çukurova pamuğuna 1970'te 45 ku
ruş, 1971'de 50 kuruş makarnalık buğdaya 
1970'te 7 kuruş, 1971'de 11 kuruş zam yapılmış 
bulunmaktadır. 
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İlk defa 1970 yılında destekleme çerçevesine 
alman tiftiğe de 1971 yılında ortalama olarak 
% 20 nispetinde zam yapılmıştır. 

Vermiş olduğum 'bu rakamlar sarahaten 
göstermektedir ki 1970 ve 1971 senelerinde ma
liyet artışlarını karşılamak ve çiftçilerimizin 
hayat seviyelerini yükseltmek için destekle
meye tabi bütün ürünlere önemli zamlar yapıla 
mıştır 

1972 senesine gelince, bu yıl da 1970 ve 
1971 yıllarında yapılmış olan oldukça yüksek 
zamlara ilâveten tahıl, üzüm, ve fındık dışında 
bütün taban fiyatları hem ortaklar hem ortak 
dışı müdahaleler açısından ortalama % 10 nis
petinde artırılmıştır binaenaleyh, münhası
ran dondurulmuştur şeklindeki ifadeler külli
yen yanlıştır. 

Bu çerçeve içinde, kuruincir 260 kuruşa, 
Ântep fıstığı 13 liraya, zeytinyağı 870 kuruşa, 
ayçiçeği 220 kuruşa, Çukurova pamuğu 355 
kuruşa, Ege pamuğu 375 kuruşa, Antalya pa
muğu ise 370 kuruşa çıkarılmıştır. Tiftikte ise 
çeşitli türlere % 10 oranında zam yapılmıştır. 

Maruzatımdan anlaşılabileceği veçhile 1972 
yılında taban fiyatı artırılmamış olan. iki mah
sul kalmaktadır. Bunlardan biri tahıl diğeri 
fındıktır. 

Bunlardan hububat fiyatları artırılmamış-
tır. Artırılmamasmın maliyetler, adil gelir ve 
gerçekten desteklenmesi gerekli olan çiftçi 
grupları açılarından ekon'omik kurallara ve 
sosyal adalete uygıın nedenleri vardır. Bu ko
nudaki incelemelerimizin sonuçlarını kısaca 
arzedeceğim. 

Hububat üretim maliyetleri Buğday 73, Ar
pa 60,1, Çavdar 63,5, Yulaf 59,7 krş/kg. ola
rak hesaplandığı halde bu ürünlere uygulanan 
alım fiyatları sırasiyle 100, 80, 75 ve 73 kuruş/ 
Kg. olarak tespit edilmiştir. Üreticinin bu alım 
fiyatlariyle bu yıl da asgari % 10 kârlı olaca
ğı muhakkaktır. 

İkinci grup ekmeklik buğday için Ziraat 
Mühendisleri Odası, Millî Hububat Komitesi, 
Tarım Bakanlığı Zirai Araştırma Enstitüsü, 
Ankara Ziraat Fakültesi, Devlet Üretme Çift
likleri, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından tes
pit edilen maliyetler 71 - 96 Krş/Kg. arasında 
değişmektedir. Görüleceği gibi biran için hesap 
edilen en yüksek maliyet alınsa bile bu fiyat

lar bu yıl için tespit edilen 100 krş.tan düşük
tür. 

Hububat fiyatlarının yükseltilmemesinde 
yapılan tenkitlerin aksine çiftçinin korunması 
ve adil gelir dağılımı yönünden de' isabet bu
lunmaktadır. 

îkinoi Beş Yıllık Kalkınma Planı hedefleri 
ve stratejisinde de belirtildiği üzere gerek Tür-< 
kiye'de gerek başka ülkelerdeki denemeler üre
timi artırmada ve çiftçinin gelirini yükseltme
de yüksek fiyat politikasının mahzurlarının 
faydalarından çok olduğunu, bu sebeple tarım 
metodlarmı modernleştirmek için bu konudaki 
çabaların çiftçiye modern girdilerin daha ucu
za sağlanmasına yöneltilmesi gerektiğini gös
termektedir. 

Türkiye'de buğday fiyatlarındaki deği
şiklikler, buğday üreticisi olan muhtelif 
büyüklükteki işletmeleri çeşitli yönlerden etki
lemektedir. Şöyle ki; toplam tarım işletmeleri
nin % 58,86 sini teşkil eden, ve ekilen arazinin 
ancak % 11,28 ini ellerinde bulunduran 0 - 25 
dekar araziye sahip küçük işletmeler buğday 
pazarlayamamakta ve hatta bir kısım ihtiyaç
larını dışarıdan sağlamaktadırlar. 

Toplam işletmelerin % 41, 14 ünü teşkil 
eden, 26 dekar ve daha fazla araziye sahip iş
letmeler, ihtiyaçlarından fazla üretim yapabil
mekte ve buğday pazarlayabilmektedirler. îş/ 
letmeler büyüdükçe pazarlanan miktar da 
artmaktadır, örneğin, 26 - 50 dekar araziye 
sahip işletmelerde ortalama 1.550 Kg, buğday 
pazarlanırken, toplam işletme sayısının en çok 
% 3,13 ünü teşkil eden 200 dekar ve daha faz
la araziye sahip işletmelerde işletme başına 
pazarlanan ortalama miktar 32,644 kg dır. 

Bu durumda geçimini hububat tarımına 
bağlamış olan takriben 8,5 milyon köylü nüfu
sundan 5 milyonun üzerindeki bir nüfus hubu^ 
bat fiyatlarındaki artıştan direkt olarak zara
ra uğramakta ve gelir dağılımı menfi yönde 
etkilenmektedir. Geriye kalan 3,5 milyonluk 
köylü nüfusundan 3 milyonu mahdut öl
çüde pazarlama imkânına sahip olduklarından 
taban fiyatının artırılması sebebiyle ellerine! 
cüz'i miktarda fazla bir para geçse bile, bu 
artışın meydana getireceği umumi fiyat artış
larından büyük ölçüde zarara uğrayacaklar ve 
bu da gelir dağılımına menfi etki yapacaktır. 
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Görüleceği üzere hububatla uğraşan 8,5 milyon
luk çiftçi nüfusunda hububat taban fiyatlarına 
zam yapılmasından istifade edecek olan çiftçi 
nüfusu takriben 500 bin kişiden ibarettir. 

Münhasıran tahıl zirati ile uğrasan çiftçile
rimiz cephesinden yapılmış iolan bu açıklama
dan sonra ayrıca buğday fiyatlarına yapılacak 
zammın çiftçilerimiz dahil tüm memleket hal
kına yapacağı tesirleri eleştirmekte fayda gör
mekteyiz. 

Memleketimizde hububat ve bilhassa ekmek 
fiyatları, genel fiyat seviyesini önemli ölçüde et
kilemektedir. Nitekim Ankara ve İstanbul ge
çinme endekslerinin gıda maddeleri gruibunda 
ekmeğin ağırlığı sırasıyle .% 17 - 20'dir. Gıda 
maddelerinin genel endeks içindeki ağırlıkları 
ise gene sırasıyle % 64 - 66 olduğuna göre, sa
dece ekmek fiyatlarının genel endeks içindeki 
payı % 11,12'dir. 

Toptan eşya fiyatları endeksine göre ise ne
bati gıda maddeleri grubunda hububatın ağırlığı 
% 62,6'dır. Hububat grubunda ise buğdayın 
ağırlığı % 44,9 olup, toptan eşya fiyatları ge
nel endeksindeki payı j % 10,2'dir. 

T. M. O. since hububat satış fiytlarına ya
pılacak 17 kuruşluk bir artışın, toptan eşya 
fiyatları genel ekdeksinde % 6,10 oranında bir 
artış doğuracağı hesaplanmaktadır. 

T. M. O. buğday satış fiyatlarındaki 17 ku
ruşluk bir artış; 
80 randımanlı bir çuval ün maliyetini 15,13, TL. 
1 Kg. ekmek maliyetini 15,81 Krş. 
470 Gr. lık bir tek ekmeğin maliyetini 7,65 Krş. 
artırmış olacaktır. Ekmek fiyatlarındaki artışın 
toplum üzerindeki psikolojik etkisi çok yüksek 
olmakta ve bunun diğer fiyatları etkilemede ayrı 
bir önemi bulunmaktadır. 

1972 yılı gibi ekonominin sevk ve idaresi açı
sından, yani istikrarı 1972 de tesis ve idame 
ve 1973 yılma her türlü tazyikten kurtulmuş bir 
konjonktür devretmek açısından kritik olan bu 
devrede 'buğdayın taban fiyatına zam yapılma
dığı halde ekmek fiyatına zam isteriz diye fırm-
cıyarın belediyelerin kapılarını çaldıkları nazarı 
itibara alınırsa, sayıca az bir kaç çiftçinin le
hine hareket edeceğiz diye milyonlara baliğ olan 
(küçük çiftçilerle şehirlerdeki geliri düşük ve 
enflasyona karşı savunması zayıf memur, işçi 
ve emeklilerle, esnaf, küçük sanatkâr ve diğer 

mütevazi müteşebbislerin ve ailelerinin ekmeği 
ile mi oynayalım? 

Buğday hakkındaki bu mülahazalarımıza 
eklemek istediğim son husus buğday fiyatları
mız ile Dünya buğday fiyatları arasındaki fark
tır. Teknolojinin gelişmesi ve hava şartlarının 
müsait gitmesi sebebiyle memleketimiz son iki 
yıl içinde buğday ihracatçısı durumuna gelmiş
tir. Bu çok sevinilecek bir husus olmakla be
raber Ofis alım fiyatlarının yani taban fiyat
larının Dünya fiyatları üzerinde olması sebebiy
le dış satışlar ancak zararına yapılabilmektedir. 
Bugünkü fiyatlarla dahi zararına yapılabilen 
satışları Ofis alım fiyatlarını artırmak suretiyle 
zararı daha yükseltmek, içinde bulunduğumuz 
Bütçe sıkışıklığı gözönünde bulundurulduğun
da ne kadar doğru olur bunu da yüksek takdir
lerine arz ederim. 

1972 yılında taban fiyatı dolaysız yoldan aktı
rılmamış olan ürünlerimizden hububatla ilgili 
olarak görüşlerimizi böylece arz ettikten sonra 
kısaca yine fiyatı değiştirilmemiş olan fındığa 
geçeceğim. 

Büyük Tair talih eseri olarak memleketimiz 
dışındaki fındık mahsulünün düşük olması sebe
biyle bu yıl eldeki stokların bir kısmının eritil
mesi belki mümkün olacaktır. Fakat yine de tas
fiye olunamayan kısımdan meydana gelecek za
rar bütçeye yüklenecektir. Esasen bugün artır
mamış olduğumuz fındık taJban fiyatlar hangi 
hesaba vurulursa vurulsun, kimin tarafından 
yapılmış olursa olsun, maliyetin üzerindedir ve 
üreticiyi rahatlıkla tatmin etmektedir. Bütün bu 
izahatımızdan açıkça ve kesin olarak anlaşılabi
leceği veçhile bu iki cins mahsulün fiyatla
rının artırılmamaısının makul ve haklı sebep
leri mevcuttur. 

Diğer ürünlerin taban fiyatlarımın artı
rılmış olduğunu arz etmiştim. Bu konuda bel
ki bu arıtişın yeterli olup olmadığı konusu 
ibir ölçüye kadar tartışılabilir. Bu mahsuller 
arasında en büyük tartışma pamuk üzerinde 
açılmış olduğundan pamuk taban fiyatların
daki artışın yeterli olup olmadığı konusu 
üstünde özellikle durmak istiyorum. Bilindiği 
gibi, pamuk memleketimizde Ihem büyük bir 
sanayi hammaddesi hem büyük bir ihracat 
kalemidir. Geçen sene takiibettiğimiz politika 
pamuklarımızı mümkün olduğu kadar yük-
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©ek fiyatla satmak, 'buna mukalbil pamuk ipli
ği ve pamuklu dokumaları yapılan vergi iade-
leriyle mümkün olduğu kadar ucuza ihraç 
etmek ve bu suretle Avrupa piyasası ile reka
bet eder bale gelmektedir. 

Bu politikamız yurt dışında koparılıp mem-
l'eketdmiae intikal ettirilen fırtınalara rağ
men müspet netice vermiştir. Bu mevzuda 
daha sarih bir malumat vermek maksadıyle 
1967 - 1968 ihraç mevsiminde 1971 - 1972 ih
raç mevsimine kadar pamuk ihracatını mik
tar ve kıymet olanak arz ediyoruz. 

Miktar Kıymet 
(Ton (Milyon 

Yılı bin) dolar) 

1967 - 1968 234 145 
1968 - 1969 220 125 
1969 - 1970 258 137 
1970 - 1971 239 141 
1971 - 1972 340 246 

Eylül - Temmuz devresi, 
Ağustos ayı eksiği iledir bu. 

Bu rakamlarda açıkça göstermektedir ki 
pamuk ihracatında miktar ve gelir olarak yük
sek seviyeye erişilmiş ve ayrıca bu mahsulü
müz en yüksek fiyatla satılmıştır. Kısaca bu 
politika miktar ve değeri pamukta maksimi
ze etmiştir. 

Pamuk ipliği ve pamuklu dokuma ihraca-
tımızmda değeri 162 yılında 941 bin dolar iken-
1971 yılında rakam 29 milyon dolar olmuştur. 
1972 yılının ilk sekiz ayı «onunda ise 29 milyon 
dolara ulaşmıştır sene sonuna kadar bu raka
mın çok üstlüne çıkılacağı malumdur. Politika
mız o derece etkili olmuştur ki dış piyasalar
da bazı fabrikalar bu rekabet karşısında ka
panma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. Bu 
sebeple yurt dışı alâkalılar pamuk piyasa
mızı sarsmak tutumu içine girmiş ve pamuk. 
sorununun başlangıç kağnağım bu davranış 
teşkil etmiştir. 

1972 - 1973 devresine gelince bu yıl Dün
ya pamuk istihsali yüksektir ve geçen yıla 
kıyasla önemli bdr fazlalık mevcuttur. Bu 
yüzden şu anda geçen seneki pamuk ihraç 
fiyatlarını bulmaya imkân yoktur. Bu olay 
ihraç maddelerindeki talban fiyatlar politika
sına da temas etmemizi de gerektirmektedir. 

İhraç mallaınnm taban fiyatları tespit edi
lirken g'özöniünde bulundurulması iâzımjgelen 
en mühim unsurlardan biri evvelce de işaret 
etmiş olduğum gibi elbette yunt dışı piya
salarda cari olan fiyatlardır. Tespit edilecek 
fiyat ihracata imkân vermezse, mallar satı
lamaz ve himaye edilmesi hepimizce düşünü
len çiftçi işte asıl o zaman perişan olur. Ni
tekim dış fiyatların düşmesi muvacehesinde 
bu sene tespit edilmiş olan taban fiyatları 
dahi yüksek kalmıştır. Bu yüksekliğe rağ
men çiftçimizi korumak amacı ile ve sıkışık 
olan bütçeye yük olma pahasına % 5 nispetin
de vergi iadesi yapılmasına karar verilmiştir. 
Ayrıca bilindiği üzere pamuk üreticisinin her
hangi bir müşkülâta uğramaması için bütün 
birlikler ve iSümerban icabında pamuğun bü
yük bir kısmını mubayaa edecek şekilde fi
nansman imkânlarına kavuşturulmuş buna 
göre gerekli tedlbinlerde alınmıştır. 

Bilindiği gibi durgun olan pamuk piyasa
sı bu kararı takibeden günlerde hareketlen
miş ve hazır pamuk fiyatı İzmir Borsası'nda 
23 Eylülde 835 kuruş iken 11 Ekimde 910 ku
ruşa çıkmıştır. Bu seviye 380 kuruşluk Mitlü 
fiyatına tekabül etmektedir. 

Sonuç olanak, 1969 - 1972 döneminde pa
muk destekleme alım fiyatlarının her yıl be
lirli oranlarda yükselmiş olduğunu 'belirtmek 
istenim. Bonemin tümü için yani 1969 - 1972 
devresinde % 55 oranında yükselmesine karşı
lık, ayni dlönemdleki ücret, mücadele ilâç, güb
re ve diğer fiyatlardaki artışların maliyetler
de yol açtığı yükselmeler % 30'u aşmamıştır. 

M. SAÎT REŞA (Hatay) — Yüzde yüzü aş
mıştır. 

TÎGARET BAKANI NAÎM TALÛ (Devam
la) — Ayrıca ayni dönemde % 13 - 15 oranın
daki hektar başına verim artışının maliyetle
re olumlu etkisi nazara lalinırsa üreticinin 
1909 -1972 djönenıinde net gelirlerin % 40 civa
rında arttığı görülür. 

M. SAÎT REŞA (Hatay) — % 100, % 100. 
VELÎ BAKİRLİ (Manisa) — Pamuk tarla

larını yakıyorlar. 
MUSTAFA HULUSİ ÇAKIR (îzmlir) — 

Sayın Başkan, sizi Ege'ye davet ediyoruz. Ora
ya gelin millî servetin nasıl heba olduğunu gö
rün. 
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BAŞKAN — Sayın Çakır, Sayın Balkırlı, 
lütfen sükûnetle dinleyelim. 

(İstanbul Milletvekili Hasan Türkay ile Ha
tay Milletvekili M. ıSait Reşa arasında karşı
lıklı anlaşılmayan konuşmalar.) 

Saym Reşa lütfen bana doğru dlönünüz. Bu
yurunuz Sayın Bakan. 

TİCARET BAKANI NAJM TALÛ (Devam
la) — Sayın milletvekilleri; 

Şimdiye kadar arz etmiş olduğum izahat 
bütün hedefimizin fiyatlarda istikrarı muha
faza etmek ve bu suretle üreticiler de dâhil 
olmak üzere, tüm halkımızın fiyat yükseliş
lerine karşı korumak olduğu açıkça belirmek
tedir. 

Kaldı ki, mümkün olan ve gereken her mah
sul için taban fiyatlarını artırmakta ve dolay
lı yollarla üreticilerimizi ve dolayısiyle üre
timi ve ihracatı desteklemekteyiz. Gerçekte 
ekonomik politika her sene taban fiyatları
nım artırılması yolunu değil, üretim, girdi
lerini ucuzlatmak ve verimi yükseltmek sure
tiyle istihsal maliyetini düşürmek ve tarım 
sektöründeki üreticilerin gelirlerini bu yol
dan artırmayı gerektirir. 

Hükümetimiz ekonomik açıdan üreticileri 
şüphesiz kalkınma plan ve programlarının sis
tematiği içinde destekleyen ve Anayasaya uy
gun ibir müdahale anlayışı içinde olduğu için 
ekonomi politikamızı, ekonomi (biliminin ve 
piyasa ekonomisi kurallarının çerçevesi içinde 
kalmak kaydiyle hiçbir katî dogmatizme da
yandırmadan hem taban fiyatlarını artırmak 
hem dolaylı destekleme yollarına başvurmak 
tercihi içinde uygulamış bulunuyoruz. 

Bu konuşmanın başından heri ifade ettiğim 
veçhile taban fiyatları yanında dolaylı ve 
yardımcı destekleme yollarını uygulamak ko
nusunda Hükümetimiz büyük hassasiyet gös
termekte ve ibu amaçlara varmak için gerek
li her tedbire başvurmaktadır. 

Nitekim 1972 senesinde resmî satış fiyatı 
artmadığı halde ithalât ve tevzi 'düzensizliği 
sebebiyle karaborsası teşekkül etmiş olan suni 
gübre meselesi ciddiyetle ele alınmıştır. Bu ça
lışmalar sonunda çiftçjilerimizin eline zamanın
da ve dünya fiyatları artmış olmasına rağ
men dahilî gübre fiyatlarını artırmadan ma
kul fiyatla lüzumlu miktarda gübre verilme

si sağlanmıştır. Bu tedbir yanında tohumluk 
fiyatları da gelecek yılın üretim maliyetleri-
ni düşürmek ve -1973 yılı üretimini destekle
mek amaciyle ibir kiloda 10 kuruş indirilmiş
tir. Şikâyet konusu olan ve suni gübrede ol
duğu iğibi karaborsası meydana gelmiş olan 
traktör mevzuuna çözüm yolu bulabilmek için 
bir taraftan yurlt içinde imal edilen traktör
lerin parçalarının bol miktarda yurda geti
rilmesi tevessül olunmuş diğer taraftan yurt 
içinde imal edilen kısımların nispeti geçici 
bir süre için düşünülmüş ve bu tedbirlerle ek 
olarak 2 bin adet komple büyük traktörün 
memlekete ithali için gerekli döviz tahsis 
edilmiştir. Maliyetleri düşürmek amaciyle su
lama fiyatlarında da bir indirim sağlanması 
konusunda yapılan incelemeler sonuşlanmış 
ve eski ücretlere göre % 25 oranında Mr in
dirim yapılmasına karar verilmiştir. Ayrıca ay
nı anlayış içinde köylümüzün taınm sulamasın
da kullandığı elektrik ücretinde de önemli 
ölçüde indirim yapılması konusu üzerinde du
rulmaktadır. 

ıSaym milletvekilleri, 
İstihsal maliyetlerini düşürmek için almış 

olduğumuz ve ancak en âcil olanlarını belirt
miş olduğum tedbirlere ilâve olarak kredi 
mevzuunda da alman tedbirler hakkında iza
hatta Ibulunmak isterim. 

Ziraat Bankası kredi politikasında değişik
lik yapılarak tarım sektöründe üretimi, veri
mi ve geliri artırmak için orta vadeli kredi 
sistemi kurulmuş ve 14 Temmuz 1972 tarihin
den itibaren uygulamaya başlanmıştır. Ma
lûmları olduğu veçhile sayısız birtakım ül
kelerde orta vadeli kredi sistemini, hem sa
nayi hem tarım kalkınması için kullanmak
tadırlar. 

Ziraat Bankasının uyguladığı orta vadeli 
yatırım kredileri, hayvancılık, su ürünleri, yaş 
meyve ve sebze projeleri yanında Türk köylü
sünü modern üretim araçlarıyle donatacak ve 
kurulacak tanm ürünlerini değerlendirecek 
tesisleri ide kapsamaktadır. Bu kredilerin tat
bikatında geri kalmış bölgelerin kalkınmasına 
öncelik verilmekte olduğunu belirtelim. 

Bu mekanizma içinde Merkez Bankasının 
önceden reeskont konusunda mutabakatı alın
dığı için Ziraat Bankası kaynaklarının bu 
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alanda geniş ölçüde ve emin bir şekilde kul
lanılması imkânı da sağlanmış olmaktadır. 

Ziraat Bankası, her yıl artan kaynaklanın-
önemli bir kısmını orta vadeli yatırım kredile
rine tahsis edecektir. Bu suretle önümüzdeki 10 
yıl içinde Türk Köylüsünün olanakları ve re
fah seviyesi büyük ölçüde artacaktır. 

Orta vadeli kredi düzemi dışında kalan 
alanlarda yapılan geliştirme ve iyileştirme 
çabalarına da biraz değinmekte fayda görüyo
rum çünkü konuşmacılar da değinmişlerdir. 
Son yıllarda tarım ürünlerinin üretim masraf
larında meydana gelen artışlar dolayısiyle çift
çilerimizin ihtiyaçlarını karşılayabilmek mak-
sadiyle Ziraat Bankası çevirme kredileri ik
raz birimlerini günün koşullarına cevap ve
rebilecek bir seviyeye çıkarmış ve yeni birim
leri 22 . 7 . 1972 tarihinde uygulamaya başla
mıştır. Çevirme kredilerinde yeni birimlere 
göre meydana gelebilecek artışın portesi 1 mil
yar liraya yakındır. 

Yine bilindiği üzere küçük ve orta büyük
lükteki üreticilerin tefecilerden kredi sağlama
sını önlemek ve ürününü mahsul idrakinden 
önce düşük fiyatla satmak mecburiyetinden 
kurtarmak amacıyle bilindiği üzere «Üreticiyi 
Güçlendirme Kredisi» adı altında bir kredi 
sistemi ihdas edilmiştir. Bu kredi muhtelif 
mahsullere tatbik edilmekte ve çeşitleri her 
sene artırılmaktadır. Bugün 500 milyon olan 
bu meblâğ yavaş yavaş artırılacak ve artırıl
dıkça da tefecilik mevzuu bu yolla kati olarak 
halledilecektir. 

Konuşmamın başında ve arasında arz etmiş 
olduğum ^ilbi taban fiyatları politikasının, 
ürün seçme, taban fiyatı tespit etme, üretim 
maliyetlerini düşürücü ve ziraî kredilemeyi 
İyileştirici dolaylı ve yardımcı destekleme 
tedbirleri gibi sorunları arasında destekleme 
alımlarının finansmanı için gerekli olan fon
ların sağlanması sorunu da yer almaktadır. 
Bu fonları ekonomi emrindeki likiditenin aşın 
artış hızları kaydetmesine fiyat istikrarını boz
masına, yatırımlara ve cari üretime ayrılacak 
kaynaklan azaltmasına fırsat vermeden bul
mak gerektiği, bu konulara bütün aynntıla-
riyle vâkıf olan Yüce Meclisimizce malûmdur. 

Bilindiği gibi taban fiyatlan üzerinden 
destekleme alımı yapmakta olan tanzim ku

ruluşlarının öz kaynakları sınırlı bulunmakta
dır. Destekleme alımlarının önemli bir kısmı 
için Merkez Bankası kaynaklanna başvurul
maktadır. Durum böyle olduğu için taban 
fiyatlarında yapılan artışlar da hem destekle
me alımlarına gerekli fonlann toplam mikta-
nm hem de bu fonların Merkez Bankasınca 
finanse edilen kısmını artırmaktadır. 

Bu finansman çerçevesi içinde taban fi
yatlan tatbikatı dolayısiyle Merkez Banka
mızca memleket menfaatleri açısından üre
ticiler lehine açılması zaruri görülen kredilerin 
toplamı 1970 - 1971 tarım yüı için 9 milyar 199 
milyon lira iken bu rakam 1971 - 1972 tanm 
yılı için 10 milyar 254 milyon liraya yüksel
tilmiştir. 

Bu kredilerin müfredatını vaktinizi alma
mak için arz etmiyorum. Fakat görüleceği veç
hile bu sene geçen seneye nazaran artınlan 
kredi miktan bir milyar liradır. 

Anlaşılacağı üzere tarım sektöründeki va
tandaşlarına kuralların icaplarına ve sosyal 
adalete uygun bir ekonomi politikası çerçe
vesi içinde yardımcı olmaya çalışarak hem ta
ban fiyatlannı artırmış hem bu işe gerekli fi
nansmanı yükseltilmiş nem bu munzam iştira 
gücünün fiyat genel seviyesine yapacağı menfî 
etkileri azaltıcı ve önleyici tedbirleri düşün
müştür. 

Biraz önce fiyat artışlarının başlıca sebep
lerini sayarken taban fiyatlan yanında Bütçe 
açıklarına da değinmiştim. Bütçe konusu ve 
bütçe açıklarının enflasyon yaratıcı kaynaklar
dan karşılanması sorunlan Yüksek Meclisi
mizde her yıl tartışılan bir konu olduğu için 
bu mevzuda herhangi bir izahat arz etmenin 
gereksiz olacağını sanıyorum. Bununla bir
likte destekleme alımlarından meydana gelen 
nihaî zararlann ergeç bütçelere intikal edece
ğini, eğer bütçeler açık ise bu zararların açığı 
biraz daha artıracağını ve nihayet bu açıkla-
nn enflasyon doğurucu kaynaklarla karşılan
ması zarureti doğmuş ise istikramı idame edil--
meşinin bu keyfiyeti biraz daha zorlaştıraca
ğını ifade etmeme konunun taban fiyatlan ile 
ilgili olması dolayısiyle müsaade etmenizi dile
rim. 

Bununla birlikte, eğer piyasada tedavül 
halinde bulunan para ile fiyat genel seviyesi, 
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fiyat artışlarını etkilediğini biraz önce belirt
miş olduğum sebeplerle aşırılaşma eğilimi için
de ise söz konusu destekleme alımları için za
ruri olarak yapılacak olan finansman bu eği
limi biraz daha hızlandıracaktır. 

Eğer piyasada tedavülde bulunan para mik
tarının ve fiyat genel seviyesinin aşın kısmını 
destekleme alımları dolayısiyle çıkarılan mun
zam iştira gücü nedeniyle zararsız bir seviyeye 
düşürmek imkânları yok ise bu alımlar bütçe 
açıklan sebebiyle Hazineye açılan avanslarla ve 
diğer etkenlerle yükselmiş olan mevcudu eklene
ceği için ve finansmanın büyük bir kısmının Mer
kez Bankasınca yapılmakta olması sebebiyle enf
lasyon yaratıcı dolaysız bir baskı meydana getirir. 

Gerçekte ekonomi emrindeki likiditenin aşı
rı kısmını çekmek zamanlama ve miktar bakı
mından olduğu kadar vansıyan etkileri bakı
mından da oldukça güç bir ameliyedir. İçinde 
bulunduğumuz ekonomik koşullar içinde bu 
güçlüğün derecesi biraz daha yüksektir. 

Bu güçlüğe rağmen fiyat istikrarının ko
runması zaruretine inanarak, diğer tedbirleri
miz arasında, bir moneter tedbiri olarak, para ar
zına, diğer kaynaklardan gelen enflasyon baskıla
rım azaltacak seviyelerde seyredebilecek daha ya
vaş bir hız kazandırabilmek için bankaların mev
duat karşılığı olarak Merkez Bankasına yatıra
cakları paraların nispeti; eski bakiyelere de şamil 
olmak üzere % 5 artırılmıştır. Bu tedbirle des
tekleme alımları finansmanlarını da kapsayan 
çeşitli nedenlerle piyasada meydana gelmiş olan 
aşırı likiditeyi çekmek yoluna da gidilmiştir. 

Taban fiyatlarının ve destekleme alımlarının 
nispî fiyat strüktürü sorunları bir yana, fiyat 
genel seviyesi artışları üstündeki etkileri diğer 
eflâsyon yaratma gücü olan faktörlerden çok 
daha dolaysızdır. Çünkü çeşitli destekleme or
ganlarının ellerinde, bu yönde harcamakta ol
duğumuz büyük gayretlere rağmen yeterli mik
tarda öz kaynak bulunmadığı için, destekleme 
alımlarına gerekli olan finansman ve her yıl 
bunlara eklenen yeni miktarlar, çok büyük öl
çüde Merkez Bankamızca karşılanmaktadır. 

Şüphesiz Merkez Bankası bu finansmanı, 
Hükümetçe izlenmekte olan istikrar politikası
nın icapları içinde, ekonomik konjonktürü üre
timi destekleme organlarının ve bu organlara 
aracılık eden Ziraat Bankasının imkânlarını fi-
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yat genel seviyesi hareketlerini ve diğer ekono
mik göstergeleri nazara alarak sağlamaktadır. 

Taban fiyatlarını artırmak ve destekleme 
alımları yapmak suretiyle üreticilerimizi her 
bakımdan korumakta olan Hükümetimizin hem 
bu vazifeyi yerine 'getirmek hem fiyat istikra
rını tesis ve idame etmek için nasıl bir değişik 
yönlü ve alanlı faktörler manzumesini telif et
meye gayret harcadığına bu son zikrettiğim ted
bir de açık bir delildir. 

Sayın milletvekilleri şu ana kadar taban fi
yatları politikamızın temel unsurlarını, uygula
maların seyrini ve bu politikaya ilişkin tedbir
leri bütün detayları içinde yüksek bilgilerinize 
arz etmeye çalışmış bulunuyorum. Bu maruzatı
mın Yüce Meclisimizin sayın üyelerinin çoğun
luğunun her türlü endişelerini bertaraf edece
ğini kuvvetle ümidetmekteyim. Hiç şüphe yok
tur ki, taban fiyatları alanında gerekli görü
lürse çok daha detaylı izahat, rakam ve incele
me mahsulü görüşler konusunda bilgi vermeye, 
şüphesiz daima amade olduğum bundan önce 
güvenoyunuza mazhar olmuş bir Hükümetin 
üyesi de olmam sıfatiyle tabiîdir. 

Bu hususu da böylece arz ettikten sonra 
şimdi Hükümetçe göreve başlamış olduğumuz 
günden beri izlemekte olduğumuz istikrar po
litikasını ve taban fiyatları politikamızın bu 
genel politika ile bağdaştırılması konularını 
özetleyeceğim. 

İstikrar ve taban fiyatları, konusunu ele al
dıktan sonra, istikbale muzaf çalışmalarımıza 
ve muhtemel tedbirlere de temas ederek konuş
mama son vereceğim. 

İstikrar politikamızın esaslarını ele almadan 
önce fiyat hareketlerinin bugünkü durumuna 
temas etmeyi konumuz açısından faydalı görü
yorum. 

Ekonomi içi ve dışı etkenlerle 1971 yılında 
hızlı-bir artış seyri izleyen toptan eşya fiyat
ları bir yıl öncesine ıgöre %23 oranında bir yük
selişle 1971 aralık ayı sonunda, 1963 -100 itiba
riyle, 184,9 puana çıkmış bulunmaktadır. 

G-eçen yıl yani Ocak - Ağustos sonunda 
% 14,84 nispetinde artış gösteren toptan eşya 
fiyatları genel endeksi, bu yıl aynı dönemde 
% 9,19 oranında yükselmiş bulunmaktadır. 

Ankara geçinme endeksi 1971 senesinde 
Ocak - Ağustos devresinde % 18,09 nispetinde 
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arttığı halde 1972 de bu oran % 6,92 olmuştur. 
İstanbul geçinme endeksi de 1971 senesinin 

aynı devresinde % 18,75 artmış iken 1972 deki 
artış % 7,92 de kalmıştır. 

Göreve başlamış olduğumuz günden beri iz
lemekte olduğumuz istikrar politikası sonucun
da fiyat genel seviyesinin artış hızını 1971 yı
lına kıyasla yılın ilk sekiz aylık sonuçlarına 
göre 1972 yılında yarısından fazla bir ölçü 
içinde frenlemiş bulunuyoruz. 

Yüksek malumları olduğu ve konuşmamda 
da ısrarla kaydetmiş bulunduğum üzere taban 
fiyatları politikası, hiçbir surette istikrar po
litikasının ve gereklerimin çerçevesi dışında 
bağımsız bir değişken olarak düşünülemez. 
Ydne etraflıca arz etmiş olduğum veohilıe yur
dumuz gibi henüz tarımsal karal^rini muhafaza 
eden ve yeterince sanayileşemeyen ülkelerde 
enflasyon hareketlerinin başlıca nedenleri ara
sında taban fiyatları ve destekleme finans
manları da yer almaktadır. 

Durum böyle olmasına rağmen, söz konusu 
önerge bir bakıma, istikrarı korumak amacıy-
lıe yalnız üreticilere mi yiMeneceksiniz gibi 
bir soru tazammum etmektedir. 

Hayır, Sayın MületvdMlleri, biz Hükümet 
olarak bugün önerce konusu edilmiş olan ka
rarları alırken ve destekleme konusu edilecek 
olan ürünlere taban fiyatı tespit ederken bu 
kararlarımızla ilgili bütün ekonomik ilişkileri 
ve gerekleri g*özönünde tuttuk. Bu vesileyle üre
tici olsun, tüketici olsun bütün vatandaşlarımı
zı düşünerek onların gelirini ve zararını, mutlu
luğunu ve sıkıntılarını, bugünlerini ve gelecek
lerini de onlar kadar içten duyduk. 

Politikamızı izlerken ve kararlarımızı alır
ken ekonomlik kuralların gerektirdiği bütün hu
susları ve bu meyanda, üretim maliyetlerinde 

taban fiyatlarına yapmış olduğumuz miktarlar
dan fazla bir zam yapılmasını haklı göste
recek bir artış kaydedilmediğini, gelir dağılım 
politikamızın gereğinden fazla zam yapılmasını 
icap ettirmediğini; daha yüksek zam yapılması 
halinde büyük bir hızla gelişmekte olan ve du
raklama eğiliminden henüz kurtulmuş olan 
ihracatımızda tıkanıklık meydana geleceğini; 
bu tıkanıklığı hafifletmek için vergi idaresi yo-
luyle Hazineye katlanabileceğinden daha fazla 
bir zararın intikal edeceğini, bütün diğer olumlu 

ve olumsuz faktörlerle birlikte, gözönünde tut
tuk ve taban fiyatları artırılacak ürünlerle aynen 
bırakılacakları bu makûl ve muhik tutumun bi
ze sağladığı vicdan huzuru içinde tespit ettik. 

Gerek destekleme ahmlarıyle ve bu alımla
rın finansmanıyle, gerek bu işlemlerle çıkacak 
munzam likiditenin para ve fiyat üstündeki et
kileriyle ilgili olarak birçok fiskal ve monoter 
tedbirler de almış bulunuyoruz, örneğin aşırı 
bütçe açığı meydana gelmemesi için bütçelerde 
tasarruf tedbirlerine başvurduk ve vergi ted
birleriyle hem bütçe açığını azaltmak, hem pi
yasadaki fazla likiditeyi massetmek amacı güt
tük. Ayrıca bütçe açığını halen mevcudolan li
kiditelerden faydalanarak kapatmak için ba
şarı ile sonuçlanan geniş hacimli bir iç istikraza 
başvurduk. 

önemlerine temas ettiğim fiskal tedbirlerin 
bir kısmında Parlamentomuzun tekliflerimizin 
hepsini kabul etmemiş olduğunu bu vesileyle 
ifade ederken bizlerin diğer malî politika ted
birlerini almakta kusur etmediğimizi ve kanun 
konusu olan her tedbiri gerektikçe yüksek hu
zurunuza getireceğimizi arz ederim. 

Fiskal tedbirler yanında birçok para - kredi 
tedbiri alarak moneter tanzim aksiyonlarımızı 
da devam ettirmiş bulunuyoruz. 

Fiyat istikrarını korumak için ekonomi em
rindeki likiditenin aşırı nitelik gösterebilecek 
kısmını mevduat karşılıkları sistemiyle piyasa
dan geri çekmek gibi kantitatif nitelikte olan 
tedbirler yanında sanayii, tarımı ve ihracatı 
plan ve programlara uygun bir sistem içinde 
kredilemek gibi selektif bir para ve kredi poli
tikası da izlenmiştir. Taban fiyatları konusu 
olan ürünleri desteklemekle görevli olan des
tekleme organlarını bu kantite ve seleksiyon 
model içinde yeterince finanse etmesi de bu 
tedbirler cümlesindedir. Orta vadeli kredi dü
zeninin sanayi yanında tarıma uygulanması ve 
âcil ihtiyaçlar için tefeciye başvurmayı önle
mek amacı güden üreticiyi güçlendirme kredi
leri de bu model içinde yer almaktadır. 

Fiskal ve moneter tedbirler yanında genel 
olarak ithalâtın artırılması yoluyle mevcut liki
ditenin temsil ettiği talebe karşılık olmak üzere 
mal arzının da yükseltilmesi ve bu meyanda 
suni gübre dağıtımı, traktör ithali ve tohum
luk ucuzlatma gibi neticede toplam arzı artırı
cı mahiyette olan başka tedbirlerde alınmıştır. 
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Kısaca belirtmek gerekirse Hükümetimiz top
lam talebin sevk ve idaresi konusunda olduğu 
kadar toplam arzın artırılması açısından da ge
rekli olan bütün tedbirleri almaya kararlı bir 
istikrar politikası içindedir. 

istikrar politikamızla taban fiyatları politi
kamızın ilişkilerini ve bunların aralarındaki çe
lişkileri telif etmek için sarf ettiğimiz gayret 
ve tedbirleri böylece arz ettikten sonra, bir par
ça da istikbale dönük olan prensip kararların
dan ve gelecekteki günlerin konjonktürel şart
larının göstereceği eğitimlere uygun bir tutum 
içinde olmak kaydıyle, ilerde alınması muhte
mel olan tedbirlerden. bahsetmek isterim. 

Bu konuda, buğday alımları açısından böl
geler veya buğday cinsleri arasında bu tarla 
ziraatinin özelliklerine göre farklılaştırmalara 
gitmek; taban fiyatlarını erken, daha doğrusu 
üreticilere en faydalı tarihlerde ilân etmek; 
birçok mülâhazalar dolayısıyle bugüne kadar 
13 TL. dan 14 TL. na çıkarılmamış olan selek
t i! kambiyo rayicini, gelecekteki konjonktür, 
bütçe ve istikrar durumunun elverişli olmasını 
Yüksek Meclislinizin de yardımıyle sağlayabil
diğimiz takdirde, ilerde gerçekleştirmek gibi 
birçok meseleyi ele almış bulunuyoruz. 

Müsaadenizle tekrar ediyorum, eğer, Hükü
metimiz fiyat istikrarı politikasına sımsıkı sa
rılmamış olsaydı ve bu tutumunu devam ettir
meye kararlı bulunmasaydi her türlü politik ve 
duygusal mülâhazalardan sıyrılarak bakıldığı 
zaman çok imkânlı bir kalkınma kapasitesi gös
teren ekonomimiz, Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma 
Plânının ilk dilimine başlamak ve Avrupa Eko
nomik Topluluğu camiası içine girmek hazır
lığı içinde bulunduğumuz şu günlerde, her şeye 
yeniden başlamayı gerektirecek bir acı gerçek
ler tablosu içinde olabilirdi. 

Millet Meclisimizin sayın üyeleri, zamanını
zı alarak oldukça ayrıntıları ile izah ettiğim ne
denlerle biz Hükümet olarak ekonomik istikrar 
politikasını ve tedbirlerini hiç şaşmadan ve ta
viz vermeden uygulamak zorunluğundayız. 

Bu amaca varabilmek için vatandaşlarımızı 
ıstıraba sürükleyecek ve önümüzdeki yıllarda 
memleket ekonomisini bir çıkmaza sokacak ted
birlere tevessül etmemekte kararlıyız. Bu se
beple bizi tenkrd eden parti ve partiler mensup

larının meseleleri bu açıdan da mütalâa etme
lerini, ümidetmekte ve bu memlekete hizmet 
sözünü vermiş olan bütün parlamenterlerimiz
den aynı anlayışı beklemekteyiz. 

Objektif bir gözle bakıldığı takdirde ülke
mizin 1972 yılında tarihinde emsali çok eski 
yüzyıllarda görülmüş olan bir ekonomik potan
siyel sahibi bulunduğu derhal anlaşılmaktadır. 
Kalkınma hızımız döviz gelirlerimiz, tarımsal ve 
endüstriyel üretim hacmimiz, istihdam seviye
miz, ihracatımız ve ithalâtımız, döviz rezervle
rimiz bu yıl gerçekten yeterli bir gelişme eğili
mi içindedir. Bunların hepsi gerek önümüzdeki 
Beş Yıllık Plan dönemi için, gerek 15 yıllık 
uzun dönemli perspektif için güven ve ümit ve
rici birer kalkınma potansiyeli göstergesidir. 

istikrar politikamızı ve bu politikanın başa
rısında çok önemli bir rol oynayan destekleme 
tatbikatını Yüce Meclisin takdirlerine arz eder, 
hepinizi hürmetlerimle selâmlarım. (A. P. ve 
M. G. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Ma
nisa Milletvekili Mustafa Ok ve 30 arkadaşının, 
Ticaret Bakanı Naim Talû hakkında vermiş 
bulunduğu gensoru önergesinin gündeme alınıp 
alınmayacağı hususunda yapılmış bulunan mü
zakere sona ermiştir. 

Şimdi, gensoru önergesinin gündeme alınıp 
alınmayacağı konusunu Yüce Meclisin oyuna 
sunacağım. Gensoru önergesinin gündeme alın
ması hususunu kabul edenler lütfen işaret bu
yursunlar.... Kabul etmeyenler lütfen işaret bu
yursunlar... Gensoru önergesinin gündeme alın
ması kabul edilmemiştir. 

Bütün mesele olumlu yönde gelişmekte olan 
bu konjonktürü bozmamak ve seyrini daha 
olumlu hale getirmektir. 

Bu politikanın tutarlılığı çeşitli etkiler al
tında yer yer sarsıldığı takdirde, korkuyorum 
M, kısaca tasvir etmiş olduğum olumlu tablo 
belki tamir edilmesi yeniden büyük fedakârlık
lar gerektirecek şekilde bozulacak ve elimize 
geçmiş olan bu fırsat tarihteki bazı örnekleri 
gibi heder edilmiş olacaktır. 

Hükümetimiz ekonomik kurallara uygun ve 
ileriye örnek olacak bir politikayı tercih etmiş 
bulunduğunu belirtirken, bu tutumun memle
kete en yararlı politika olduğunu kesin olarak 
kani olduğumuzu da arz ederiz. 
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Şimdi, muhterem arkadaşlarım, daha evvel 
kabul etmiş olduğunuz karar gereğince Üçüncü 
Beş Yıllık Kalkınma Planı üzerindeki müzake
relerimiz Çarşamba günü saat 15,00 'te başlaya
caktır. Söz sırasına kaydolmak isteyenler yarın 

sabah saat dokuzdan itibaren Kanunlar Mü
dürlüğünde açılan büroya müracaat edecekler. 

18 EMm 1972 Çarşamba günü saat 15,00'te 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 20,17 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

146 NCI BİRLEŞİM 

16 . 10 . 1972 Pazartesi 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 30 

arkadaşının, ' tarım ürünlerinde uyguladığı ta
ban fiyat politikası nedeniyle Anayasanın 
89 ncu maddesi uyarınca Ticaret Bakanı Na-
im Talû hakkında Gensoru açılmasına dair 
önergesi. (11/23) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
m 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

1. — 6 . 12 . 1971 tarih ve 1497 sayılı Çay 
Kurumu Kanununun uygulanması için alınacak 
tedbirlerle ilgili Yetki kanunu tasarısı hakkın
da C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Sena
tosunca yapılan değişikliklere dair M. Meclisi 
Plan Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/596; 
C. Senatosu : 1/74) (M. Meclisi : S. Sayısı : 529 
ve 529'a 1 nci ek ; C. Senatosu : S. Sayısı : 
103) (Dağıtma tarihleri : 7.4.1972 ve 19.9.1972) 

X 2. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan ve 6 arkadaşının, Siyasî Partiler Kanunu-
nuaı 74 ncü maddesinin yeniden düzenlenmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet, Anayasa ve Plan 
komisyonlarından. 5 er üyeden kurulu 49 No. lu 
Geçici Komisyon raporu (2/540) (S. Sayısı : 
421) (Dağıtma tarihi : 3 . 9 . 1971) 

X 3. — 648 sayılı Siyasî Partiler Kanunu
nun 5, 8, 14 ve 76 ncı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna ilki ek ve bir geçici mad
de ile 44 sayılı Anayasa Mahkemeşinin kuru
luş ve yargılama usulleri hakkımdaki Kanu

nun 18 nci maddesinin (B) fıkrası ve 58 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 
ile Malatya Milletvekili Mustafa Kaftan'm, 648 
sayılı Siyasî Partiler Kanununun 10 ncu madde
sinin (b) bendinim değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve Aydın Milletvekili İsmet Sezgili 
ve 2 arkadaşınm, 648 sayılı Siyasî Partiler Ka
nununun 79, 80, 82 nci maddelerinin değiştiril
mesine ve 81 nıci maddesinin kaklırılmasma da
ir kanun teklifi ve İçişleri, Adalet, Anayasa ve 
Plan komisyonlarından seçilen 4 er üyeden Im-
rulu 72 numaralı Geçici Komisyon raporu (1/6.11, 
2/659, 2/666) (S. Sayısı : 661 > (Dağıtma tari
hi : 22 . 4 . 1972) 

4. — Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kür-
şad'ın ve Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
Maraş ilinin adının Kahraman Maraş olarak 
değiştirilmesine dair kanun teklifleri hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi İçişleri Komisyonu ra
poru (M. Meclisi 2/162, 2/163; C. Senatosu 
2/12) (S. Sayısı : 192, 192 ye 1 nci ek, 192 ye 
2 nci ek, 192 ye 3 ncü ek) (Dağıtma tarihleri : 
15 . 6 . 1970, 15 . 3 . 1971, 29 . 12 . 197 i. ve 
26 . 4 .1972) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker ve 3 arkadaşının, İnhisar Beyiye
leri üçte birlerinin harp nraföillerine ve şcMt ye
timlerine tahsis ve tevziine dair 30 . 5 . 1029 
tarih ve 1485 sayılı Kanuna ek kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu mütalâası ile Plan Ko
misyonu raporu (2/368) (S. sayısı : 245 ve 
245'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri: 27 . 1 . 1971, 
27 . 6 .1972) 

6. — Eski Eserler kanunu tasarısı ile Bur
dur Milletvekili Mehmet Özbey'in, Türkiye mü
zelerinden eşyayı dışarı çıkaranlara bir seneden 

(X) Açık oya sunulacak işleri gösterir. 



beş seneye kadar hapis cezası verilmesi hakkın- I 
da kanun teklifi ve Adalet, Maliye, Millî Eğitim 
ve Plan komisyonlarından s t i lon 3'er üyeden 
kurulu 17 Numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/85, 2/428) (S. Sayısı : 672) (Dağıtma tarihi: 
15 . 5 .1972) 

7. — Kayseri Milletvekili Enver Turgut ve 
13 arkadaşı ile Ankara Milletvekili Osman So-
ğuıkpmar ve 30 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununa bazı maddeler eklenmesi
ne dair kanun teklifleri ve Amasya Milletvekili 
Salih Ay gün ile izmir Milletvekili Burhan ettin 
Asutay'm, 506 sayılı Kanunun 73 neü maddesi
nin (D) bendinin değiştirilmesine ve bu kanu
na üç geçici madde eklenmesine dair kanun tek- I 
lifleri ve Çalışma ve Plan komisyonlarından se
çilen 11'er üyeden kurulu 64 numaralı Geçici 
Komisyon raporu (2/597, 2/598, 2/726) (S. Sa
yısı : 743) (Dağıtma tarihi : 6 . 10 . 1972) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖJIÜ3ÜLECEK İŞLER 
1. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa I 

iki madde eklenmesine dair kanun ile Cum- I 
hurnaşkanınm geri gönderme tezkeresi ve İçiş
leri Komisyonu raporu (1/150) (S. Sayısı: 375 
ve 375'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri: 2.7.1971, 
29 . 12 .1971) 

2. — İçel Milletvekilli Çetin Yılmaz'ın, 
27 . 5 . 1935 gün ve 2739 sayılı Ulusal Bayram
lar ve genel tatiller hakkındaki Kanuna 1 mad
de eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve İçişle- I 
ri Komisyonu raporu (2/491) (S. Sayısı : 413 I 
ve 413'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri: 17.3..1971, I 
29 .12 .1971) 

3. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 15 arkadaşının, Meîuın t Tevfikoğlu Hatice' I 
den doğma, 1339 doğum hu, Nevşehir Yenima/ıal- I 
l'e 10 hanede kayıtlı, Mustafa l'armaksız'jn affı I 
hakkında kanun tefcMi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/196) (S. Sayısı: 161, 161'e 1 nci ek ve 
161'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri 18 . 4 . 1970, 
2 1 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

4. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı, Ankara 
Milletvekili Suna Tural ile Sinop Milletveki
li Hilmi İşgüzar ve Kocaeli Milletvekili Vehbi I 
Engiz'in, Genel af kanunu teklifleri ve Ada- I 

I let Komisyonu raporu (2/383, 2/439, 2/482) (S. 
Sayılan : 353 ve 353'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri 15 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldı
rılması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/284) (S. Sayıları : 359 ve 359'a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri 17 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

6. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Oztür'kçine'nin Türk Kanunu Medenisinin 
485 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/9) 
(S. Sayıları : 360 ve 360'a 1 nci ek) (Dağıtma 

I tarihleri : 16 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 
I 7. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 

Eşinden beş sene ayrı kalan karı, kocanın ayrıl-
I ması hakkında kanun teklifi ve Adalet Komis

yonu raporu (2/423) (S. Sayıları : 361 ve 361'c 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16 . 6 1971 ve 
4 .2 .1972 ) 

8. — Muğla Milletvekilli Ahmet Buldanlı' 
I nm, Türk Ceza Kanununun değişik 449 ncu 
I maddeisinin 2 nci bendinin tadili hakkında ka

nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/449) 
(S. Sayıları : 366 ve 366'ya 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

9. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 19 arkadaşının, Devlet memurlarının disip-

I 1in cezalarının • affına dair kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/135) (S. Sayıları: 
367 ve 367/ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
2 1 . 6 . 1971 ve 4 .2 .1972) 

10. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Türk Ceza Kanununun 455 nci maddesinin 1 nci 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/112) (S. Sa
yıları : 368 ve 368'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihle
ri : 21 . 6 . 1971 ve 4 .2 .1972) 

11. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Türkiye'de sabotaj yapanların ölüm cezası ile 
cezalandırılmaları hakkında kanun teklüfi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/427; (S. Sayıla
rı : 369 ve 369'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
2 1 . 6.1971 ve 4 .2 .1972) 

12. — Cumhuriyet Senacr.,1.. Tunceli Üyesi 
Arslan Bora'nm, Türk Ceza Kanununun 4vS0 
nci maddesine son fıkra olarak bir ı'ıkra eklen
mesi hakkında kanun teklifi ve Adalet Komis-



yonu raporu (2/1^-V (S. Sayıları: 370 ve 370'e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihle»i : 21 . G . J971 ve 
•4.2.1972Y 

13. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, Ellerinde sağlık muayene 
fişi bulunmayan İstiklâl Madalyalı muharip ga
zilerle diğer bütün muharip gazilere Millî Sa
vunma Bakanlığınca sağlık muayene' fişi ve
rilmesi hakkında kanun teklifi ve Millî Sa
vunma Komisyonu raporu (2/301) (S. Sayı
ları : 372 ve 372'ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihle
ri : 26 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1 9 7 2 ) 

14. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türk Ceza Kanununun 141/1 ve 142/1 nci mad
delerinin yürürlükten 'kaldırılması hakkında 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/388) (S. Sayıdan : 377 ve 377'ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 6 . 7 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

15. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adı
yaman'ın, Türk Ceza Kanununun 426 nci mad
desinin tadiline dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/456) (S. Sayıları : 37S 
ve 378'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri: 6.7.1971 
ve 4 . 2 . 1 9 7 2 ) 

16. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, 1076 sayılı İhtiyat zabiti 
ve ihtiyat askerî memurları Kanununun 8 nci 
maddesinin- (E) fıkrasının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Millî Savunma Komisyonu ra
poru (2/281) (S. Sayıları : 381 ve 381'e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 12.7.1971 ve 4.2.1972) 

17. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi 
Salih Tanyeri'nin, 13 Mart 1929 tarihli Îdarei 
Umumiyei Vilâyat Kanununun 118 ve 1;>6 nci 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir 
madde eklenmesi hakkında kanun teklifi ve İçiş
leri Komisyonu raporu (2/20.1.) (S. Sayısı : 
492) (Dağıtma tarihi : İÜ . 2 . 1972) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep ("iyesi 
Salîh Tanyeri'nin, 14 Nisan 1930 tarih ve 1580 
sayılı Belediye Kanununun 62 ve 77 nci madde
lerinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
İçişleri Komisyonu raporu (2/202) (S. Sayısı : 
493) (Dağıtma tarihi : 16 . 2 . 1972) 

19. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu ve 8 arkadaşının ve İçel Milletveki
li Celâl Kargılı ve 6 arkadaşının ölüm cezası
nın kaldırılması hakkında kanun teklifleri ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/286, 2/578) (S. 
Sayısı : 512) (Dağıtma tarihi : 10 . 3 . 1972) 

X 20. — Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve gö
revleri hakkında kanun ile Cumhurbaşkanmm 
geri gönderme tezkeresi ve Köy İşleri ve Plan 
komisyonlarından 8'er üye seçilerek kurulan 19 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/594) (S. 
Sayısı : 311'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
1 . 4 . 1972) 

21. — Ankara Milletvekili Suna Tural ve Si
nop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 6762 saydı 
Ticaret Kanununun 626 nci maddesindeki hü
kümlerin ihlâline sebebolan Ticaret erbapları
nın itibarının iadesi hakkındaki kanun teklifi 
ve Ticaret ve Adalet komisyonları raporları 
(2/474) (S. Sayısı : 683) (Dağıtma tarihi : 
25 . 5 .1972) 

22. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adıya
man'ın, uzun saç, uzun favori, (erkeklerde) ile 
kadınların-'mini etek giymelerinin men'ine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/665) (S. Sayısı : 688) (Dağıtma tarihi : 
29 . 5.1972) 

23. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın 403 
sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 25 nci mad
desinin (b) fıkrasına bir bent eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Dışişleri, Adalet ve İçiş
leri komisyonları raporları (2/532) (S. Sayısı : 
698) (Dağıtma tarihi : 23 . 6 . 1972) 

24. — Malatya Milletvekili Ahmet Karaaslan' 
m, İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilâ
tında çalışan memurlardan maaş intibakı hak
kındaki 627 sayılı Kanuna geçici bir madde ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve içişleri ve 
Plan komisyonları raporları (2/269) (S. Sayısı: 
721) (Dağıtma tarihi : 10 . 7 . 1972) 

X 25. — Ceza ve ıslahevieriyle i^yurtları 
Döner Sermaye Saymanlığı 1968 yılı genel bi
lançosu hakkında Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/826) (S. Sa
yısı : 716) (Dağıtma tarihi : 11 . 7 . 1972) 

X 26. — Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresi 
Saymanlığının 1969 bütçe yüı hesap ve işlemle
ri hakkındaki raporun sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/477) (S. Sayısı : 717) (Dağıtma tari-
hi : 12 . 7 .1972) 

27. — 1944 doğumlu, Hüseyinoğlu, Azime' 
den doğma Zara'nın Tekke Köyünde nüfusa ka
yıtlı Salim Göl'ün özel affına dair kanun tasa
rısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/525 (S. 
Sayısı : 725) (Dağıtma tarihi : 15 . 9 . 1972) 



28. — İstanbul Milletvekili Sadettin Bilgiç ve 
9 arkadaşının, Oğuz Bakırburç'un affına dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/523) (iS. Sayısı : 726) (Dağıtma tarihi : 
15 . 9 . 1972) 

09. — Sivas ili, imranlı ilçesi, Durman mahal
lesinden Celâl Karaca ile eşi Naime Karaca ve 
Şehitoğlu er Kemal Karaca'nm dul eşi Mürüvet 
Karaca ve yetimlerinin özel affına dair kanun ta
sarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/368) (S. 
Sayısı : 727) (Dağıtma tarihi : 15 . 9 . 1972) 

30. — 1328 doğumlu, Ali Kızı, Zeliha'dan doğ
ma 'Simav ilçesinin Bahtıllı köyü, cilt 11, sayfa 
6, hane 6 da nüfusa kayıtlı Saide Yaman'm özel 
affına dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu 
raporu (1/522) (S. Sayısı : 728) (Dağıtma ta
rihi : 15 . 9 . 1972) 

31. — 1933 doğumlu, Hamdioğlu; Sivas Şar
kışla nüfusunda kayıtlı Hayati Ercan'ın özel 
affına dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyo
nu raporu (1/526) (iS. Sayısı : 729) (Dağıtma 
tarihi : 15 . 9 . 1972) 

32. — 1940 doğumlu, Hamzaoğlu, Sultan'dan 
doğma Malatya'nın Çarmuzu mahallesinden 
Bekir Dur'un özel affına dair kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/527) (S. Sayısı : 
730) (Dağıtma tarihi : 15 . 9 . 1972) 

33. — Sabık Polis, Assubay (941/828) Başça
vuş Emekli M. Fevzi Gökdeniz'in (Gezgin) özel 
affına dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyo
nu raporu (1/371) (S. Sayısı : 731) (Dağıtma 
tarihi : 15 . 9 . 1972) 

34. — 5 . 1 . 1950 doğumlu, Alüoğlu, Fehime' 
den doğma Samandağ Deniz mahallesinde 309 
hanede kayıtlı Enver ÖzeFin özel affına dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/326) (ıS. Sayısı : 732) (Dağıtma tarihi • 
15 . 9 . 1972) 

35. — 1945 doğumlu, O&manoğlu, Zehra'dan 
doğma, Denizli'nin Tavas kazası Orta mahalle 
nüfusunda kayıtlı Mehmet Ballı'nm, özel affına 
dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu rapo
ru (1/370) (S. Sayısı : 733) (Dağıtma tarihi : 
13 . 9 . 1972) 

36. — 1 Mart 1932 doğumlu, Hurşâtoğlu, 
Edibe'den doğma Giresun Hacisiyam mahalle
sinden Süleyman Bozbağ'm özel affına dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/521) (S. Sayısı : 734) fDağıtma tarihi : 
15 . 9 . 1972) 

37. — 1929 doğumlu, Mahiröğlu, Hatice'den 
doğma, Zara Yenieami mahallesi 321 hanede ka
yıtlı Adil Bedirhanoğlu'nun özel affına dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/367) (iS. Sayısı : 735) (Dağıtma tarihi : 
15 . 9 . 1972) 

38. — C. Senatosu Kars Üyesi Sırrı Atalay 
ve 6 arkadaşının, T. B. M. M. Memurları teş
kilâtı hakkındaki 231 sayılı Kanuna bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifine dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve C. Senatosunca yapılan değişiklikler hakkın
da M. Meclisi Plan Komisyonu raporu (M. Mec
lisi : 2/65; C. Senatosu : 2/273) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 2 ve 2'ye 1 nci ek) (C. Senatosu S. Sa
yısı : 1341) (Dağıtma tarihleri : 24 12 . 1969 
ve 16 . 9 . 1972) 

X 39. — Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu ile 
Cumhurbaşkanının geri gönderme tezkeresi ve 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 9 arkadaşı
nın, Çırak, Kalfa ve Ustalar hakkındaki kanun 
teklifi ve Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, Adalet, 
Millî Eğitim, Çalışma ve Plan komisyonlarından 
4'er üyeden kurulu 5 No. lu Geçici Komisyon ra
poru. (2/702, 2/577) (S. Sayısı : 126'ya 3 ncü 
ek) (Dağıtma tarihi : 27 . 9 . 1972) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X 1. — Bursa Milletvekili Kasını önadım' 
m, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Ka
nununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bazı maddelerine fıkralar eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi 
ve Plan komisyonlarından seçilen 3'er üyeden 
kurulu 6 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(2/15) (S. Sayısı : 136'ya 1 nci ek) (Birinci da
ğıtma tarihi : 20 . 5 . 1970; ikinci dağıtma tari
hi : 18 . 3.1971) 

X 2. — Manisa Milletvekili Mustafa O): 
ve 39 arkadaşının, tanım ve hayvan ürünlerinin 
taban fiyatlarının saptanması ve ilanı hakkında 
ve Antalya Milletvekili İhsan Atai'v'ün-, taban 
fiyat kanunu teklifleri ve Ulaştırma, Gümrük 
ve Tekel, Köy İşleri, Sanayi ve Tica;ret, Maliye, 
Tanm, Dış Ekonomik İlişkiler ve Plan bomis-
yonkrıııdan 2'şer üyeden kurulu 48 No. lu Ge-



cici Komisyon raporu (2/53.5, 2/543) (S. Sayısı : 
424) (Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1971) 

3. — 14 . 7 . 196' tarihli ve U57 sayılı Dev
let Memurları Kanununun 14 . S . 1970 taıi!. 
ve 1327 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 5 nci 
maddenin değiştirilmesi hakkında kanun tasarı
sı ve Plan Komisyonu raporu (J/IS.Vı (S. Sa
yısı : 343 ve 343'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri: 
1 1 . 6 . 1 9 7 1 ; 19.12.1971) 

4. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeologlar Odası ka
nunu teklifi ve Adalet, Enerji ve Tabiî Kaynak
lar ve Plan komisyonları raporları (2/197) (S. 
Sayısı : 362 ve 362ye 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri: 2 1 . 6 . 1 9 7 1 : 9 .12 .1971) 

5. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar ve 
23 arkadaşının ve İzmir Milletvekili Burhanet-
tin Asutay ve 9 arkadaşının, 2 . 1 . 1961 tarih
li ve 195 sayılı Başın İlân Kurumu teşkiline dair 
Kanunun 5 nci maddesinin (a) fıkrasının değiş
tirilmesine dair kanun teklifleri ve Çalışma ve 
İçişleri komisyonları raporları (2/507, 2/308) 
(S. Sayısı : 412 ve 412'ye 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 17 . 8 . 1971; 29 . 12 . 1971) 

6. — Edirne'nin Lala.paşa ilçesi Çömlekpı-
nar köyü hane 1, cilt 5, sayfa 1 de nüfusa kayıt
lı Osmanoğlu, Nazmiye'den doğma, 22.. 1 . 1937 
doğumlu, Mehmet Yama ile aynı nüfusa kayıtlı 
Emin Kızı, Fatma'dan doğma, 1928 doğumlu 
Zehra Yama'nın ölüm cezalarına çarptırılmaları 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/43) (S. Sayısı : 346 ve 346' 
ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971 
ve 1 .2 .1972) 

7. — Kastamonu illine bağlı Daday ilçesinin 
Uyukören köyü hane 9, cilt 5 ve sayfa 391 nu
marasında nüfusa kayıtlı Mehmetoğlu, Necibe' 
den doğma, 15 . 3 . 1943 doğumlu Hüsejin 
Ören'in ölüm e ezasına çarptırılması hakkjr.da 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/48) (S. Sayısı : 347 ve 347'ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri: 16 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

8. — Boğazlıyan ilçesine bağı." Yeni Fakılı 
Bucağı Yiğitler köyünün 15 hanesinde nüfusa 
kayıtlı Döndü Şahin'den doğma, Mehmet Alioğ-
lu, 2 . 1 . 1950 doğumlu, Sıracalı köyünde otu
rur, Hüseyin Şahin'in ölüm cezasına çarptırılma
sı hakkında Ba-şbakanll(k tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/290) (S. Sayısı : 348 ve 

348'e İ n c i ek) (Dağıtma tarihleri : 16 . 6 . 1971 
ve 1 .2 .1972) 

9. — Artvin ilinin Şavşat ilçesinin merkeze 
bağlı Kireçli köyünün 52 nci hane, 8 nci cilt ve 
146 sayfasında kayıtlı, Mehmetoğlu, Güneş'ten 
doğma, 4 . 2 . 1944 doğumlu Alim Gümüş'ün 
ölüm eczasına çarptırılmasına dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/53) 
(S. Sayısı : 349 ve 349'a 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

10. — Kastamonu iline, bağlı Devrekani ilçe
sinin Contay köyü, hane 4, cilt 23, sayfa 11 de 
nüfusa kayıtlı, Hüseyinoğlu, Fükriye'den doğma. 
4 . 3 . 1944 doğumlu Süleyman Çeliık'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/489) 
(S. Sayısı : 350 ve 350'ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

11. — Zile ilçesinin İğdir nahiyesi Büyük 
Aköz köyü hane 20, cilt 35, sayfa 73 te kayıtlı, 
Alioğlu, Hanım'dan doğma, 1935 doğumlu Abi-
din Dcmirbağ'm ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu (3/417) (S. Sayısı : 351 ve 35.1'e 
l nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . G . 1971 ve 
1 .2 . 1972) 

12. — İstanbul ilinin Sarıyer ilçesi, Büyülüle
re Dedekorkut Sokak, hane 313, cilt 37 ve sayfa 
111 de nüfusa kayıtlı, Saffetoğlu, Havva'dan 
doğma, 8 . 6 . 1943 doğumlu Selâmi Kodak'm 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/49) (S. Sayısı : 352 ve 352'ye 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

X 13. — Ankara Milletvekili Cengizhan Yo
rulmaz ve 17 arkadaşının, Ankara iline bağlı 
Kırıkkale ilçesinde (Kırıkkale) adı ile bir il 
kurulması hakkında kanun teklifi ve İçişleri ve 
Plan komisyonlarından seçilen 7'şer üyeden 
kurulu 54 No. lu Geçici Komisyon raporu 
(2/561) (Millet Meclisi S. Sayısı : 429 ve 420'a 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 18 . 10 . 1971 
ve 2 .2 .1972) 

14. — Fazla fiyatla bilet satanların ceza
landırılmaları hakkında kanun tasarısı ve İçiş
leri ve Adalet komisyonları raporları (1/113) 
(S. Sayuları : 158 ve 158'e İ n c i ek) (Dağıtma 
tarihleri : 18 . 5 . 1970 ve 4 . 2 . 1972) 



15. — 1076 sayılı Yedek Subay ve yedek as
kerî memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler 
ilâvesine dair 97 sayıılı Kanuna geçici bir mad
de ile 1076 sayılı Kanunun 97 sayılı Kanunla 
değişik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun tasarıları ve Millî Savunma Komis
yonu rapora (1/27, 1/248) (S. Sayıları : 246 ve 
246'ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 28.1.1971 
ve 4 . 2 . 1 9 7 2 ) 

16. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata
rım'ün, 44 sayılı Anayasa Mahkeanesiınkı ku

ruluş ve yargılama usulleri hakkındaki Kanu
nun 38 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/489) (S. Sayıları : 304 ve 304'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 8 . 3 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

X 17. — Mardin Milletvekili Şevki Altındağ 
ve 14 arkadaşının, çiftçi mallanılın korunması 
hakkında kanun teklifi ve Afyon Karahisar Mil
letvekili Süleyman Mutlu'nun önergesi (2/171) 
(S. Sayıları : 307 ve 307'ye 1 nci ok) (Dağıt
ma tarihleri : 25 . 3 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

18. — Uşak Milletvekili M. Fahri Uğrasız-
oğlu'nun, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 8 nci 
maddesinin (A) fıkrasının değiştirilmesine da
ir kanun teklifi ve Millî Eğitim ve İçişleri ko
misyonları raporları (2/224) (S. Sayısı : 462) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 2 . 1972) 

X 19.- — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocakçı-
oğlu ile Avni Kavurmaeıoğlu'nun, Niğde illine 
bağlı Aksaray ilçesinde (Aksaray) adı ile ye
niden bir il ve dört ilçe kurulması hakkında ka
nun teklifi ve İçişleri ve Plan komisyonlarından 
seçilen 7'şer üyeden kurulu 54 No. lu Komis
yon raporu (2/573) (S. Sayısı : 463) (Dağıtma 
tarihi :". 4 . 2 . 1972) 

20. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
25 nci maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/231) (S. 
Sayısı : 470) (Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1972) 

21. — Bartın ilçesinin Esenyurt köyü hane 
47, cilt 20, sayfa 3, numarasında nüfus siciline 
kayıtlı Mustafaoğ'lu, Hatice'den doğma, 1949 do
ğumlu, Ahmet Güneşin ölütm cezasına çarptırıl
masına dair Başhakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/640) (S. Sayısı : 510) (Da
ğıtma tarihi : 8 . 3 . 1 9 7 2 ) 

22. — Artvin ili Borçka ilçesi Güneşen kö
yünün Selimiye mahallesinin hâne 1, cilt 13 ve 
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sayfa 92 numarasında nüfus siciline kayıtlı 
Eyüpoğlu, Şadiye'den doğma, 23.6.1948 doğum
lu, Adil Kalfa'nın ölüm cezasına çarptın'lması-
na dair Başbakandık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu (3/984) (S. Sayışa : 511) (Dağıt
ma tarihi : 8 .3 .1972) 

23. — Arşiv kanunu tasarısı ve İçişleri, 
Adalet ve Plan komisyonları raporum 0/143) 
(S. Sayısı : 646) (Dağıtma tarihi : 22 . 4 . 1972) 

24. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu ve 19 arkadaşının, Haşhaş kanunu 
teklifi (2/610) (S. Sayısı : 662) (Dağıtma tari
hi : 26 . 4 . 1972) (İçtüzüğün 36 nci maddesine 
göre Genel Kurul kararıyle.) 

X 25. — Memur Yardımlaşma Kurumu ka
nun tasarısı ve Ankara Miül et vekili A. Sakıp 
Hiçerimez ve 58 arkadaşının, Türkiye belediye
ler, il özel idareleri, İktisadî Devlet kuruluşla
rı ve Devlet Memurları Yardımlaşma Kurumu 
(MEYAK) kanunu teklifi ve Adalet, Millî Eği
tim, İçişleri, Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, Mali
ye ve Plan komisyonlarından 3'er üye seçilerek 
kurulan 67 Numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/582), 2/591) (S. Sayısı : 663) (Dağıtma tari
hi : 2 . 5 .1972) 

26. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ku
ruluş ve görevleri hakkında kanun tasarısı ve 
İçişleri ve Plan komisyonları raporları (1/506) 
(S. Sayısı : 670) (Dağıtma tarihi : 12 . 5 . 1972) 

27. — 7116 sayılı İmar ve İskân Bakanlığı 
kuruluş ve görevleri liakkradaki Kanuna bir 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve İmar 
ve İskân ve Plan komisyoı.ian raporları (1/543) 
(S. sayısı : 684) (Dağıtma tarihi . 25 . 5 . 1072) 

X 28. — Millî Parklar kanunu tasarısı ve 
Tarım, Orman, Adalet, Maliye re Plan komis
yonlarından 3'er üyeden kumlan 76 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (1/91) (S. Sayısı : 685) 
(Dağıtma tarihi : 29 . 5 . 1972) 

29. — Çorum Milletvekili Cahit Angı'nm, 
Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar hakkındaki 6136 sa-
yulı Kanunun 4 ncü maddesinin değişikliği ile 
ilgili kanun teklifi ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları (2/440) (S. Sayısı : 689) (Da
ğıtma tarihi : 29 . 5 . 1972) 

30. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' 
nm 1462 sıayıiı Harp Okularn Kanununun 3 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve Müllî Savunma Komisyonu raporu (2/654) 
(S. Sayısı : 690) (Dağıtma tarihi : 2 . 6 . 1972) 



31. — 15 . 12 . 1934 tarih ve 2615 sayılı As
kerî hastaneler ile hastane gibi kullanılacak re
virlerde has/talanın beslenme ve bakımları hak
kındaki Kanunun 2 nci maddesinin birinci fık
rasına (E) bendi eklenmesine dair kanun tasa
rısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/660) 
(S. Sayısı : 691) (Dağıtma tarihi: 2 . 6 . 1972) 

X 32. — Sosyal Hizmetler Kurumu kanun ta
sarısı ile Cumhuriyet. Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna ve 4 arkadaşının, Sos
yal Hizmetler Kurumu kuruluş kanun teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Ra-
gıp Üner'in, 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç 
Çocuklar hakkındaki Kanunun 8 nci maddesin
de değişiklik yapılmasına dair kanun teklüfi ve 
İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plan ko
misyonlarından 7'şer üyeden kurulu 65 Numa
ralı Geçici Komisyon raporu (1/663, 2/604, 
2/44) (S. Sayısı : 692) (Dağıtma tarihi : 
8 .6 .1972) 

33. — 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürü
yüşü hürriyeti hakkındaki Kanunda değişiklik 
yapılmasına dair kanun tasarısı ve İçişleri ve 
Adalet Komisyonu raporu (İ/520) (S. Sayısı : 
694) (Dağıtma tarihi: 17 . 6 . 1972) 

34. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 
9 arkadaşının, Bina Kiralan hakkında kanun 
teklifi ve tstaribul Milletvekilli Reşit Ülker'in 
önergesi (2/369) (S. Sayısı : 696) (Dağıtma 
tarihi : 17 . 6 . 1972) 

X 35. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üye
si Mustafa Deliveli ve 2 arkadaşının, İskende
run Demir ve Çelik İşletmeleri Anonim Ortak
lığı kanunu teklifi ve Sanayi ve Teknoloji, Ti
caret, Adalet, Maliye ve Plan komisyonlarından 
3'er üyeden kurulu 79 No. lu Geçici Komisyon 
raporu (2/655) (S. Sayısı : 700) (Dağıtma ta
rihi : 2 1 . 6 .1972) 

36. — 13 . 7 . 1965 tarihli ve 647 sayılı Ce
zaların infazı hakkımdaki Kanunda değişiklik 
yapılmasına dair kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu (1/592) (S. Sayısı : 701) (Da
ğıtma tarihi : 2 1 . 6 .1972) 

37. — Tabiplerin meslekî pratik tatbikatı 
hakkında kanun tasarısı ve Balıkesir Milletve
kili A. îhsan Kırımlı ve 13 aırkadaş'inın, Entern-
lik kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
Plan komisyonları raporu (1/264, 2/189; (S. 
Sayısı : 704) (Dağıtma tarihi : 27 . 6 . 1972) . 

38. — 27 Mayıs 1960 tarihini müteakip halk
tan toplanmış silâhlara yapılacak işlem hak
kında kanun tasarısı ve İçişleri. Adalet ve Millî 
Savunma komisyonları raporları (1/491) (S. 
Sayısı : 706) (Dağıtma tarihi : 29 . 6 . 1972) 

X 39. — 29 . 7 . 1970 tarih ve 1318 sayılı Fi
nansman Kanunu ile diğer bazı vergi kanunları
nın değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ile 
Sinop Milletvekili Fikret Övet, Tekirdağ Millet
vekili Yılmaz Alpaslan Zonguldak Milletvekili 
Cahit Karakaş, Trabzon Milletvekili Selâhattin 
Güven, Afyon Karahisar Milletvekili Hamdi Ha-
mamcıoğlu, Kayseri Milletvekili Enver Turgut. 
Bursa Milletvekili Kasım Ön<vbn, İstanbul Mil
letvekili Kâzım Özeke'nin, aynı kanunun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifleri ve Adalet, İçişleri, Maliye, Plan ko-
misyonlanndaın seçilen C'şar üyeden kurulu 59 
Numaralı Geçici Komisyon raporu (1/545, 
2/410, 2/472, 2/473, 2/486, 2/663) (S. Sayısı : 
707) (Dağıtma tarihi : 30 . 6 . 1972; 

X 40. — 261 sayılı Kanun gereğince Hükü
metçe alınan kararın onaylanması hakkında 
kanun tasarısı ve Plan Komisyonu tezkeresi 
(1/145) (S. Sayısı : 677 ve 677'ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 16 . 5 . 1972 ve 3 . 7 . 1972) 

X 41. — 261 sayılı Kanun gereğince Hükü
metçe alman kararın onanması hakkında kanun 
tasarısı ve Plan Komisyonu tezkeresi (1/115) 
(S. Sayısı : 678 ve 678'e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 16 . 5 . 1972 ve 3 . 7 . 1972) 

42. — Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Ba-
şer ve 14 arkadaşının, Jandarma Astsubay Üst
çavuş Ali Mutlu'nun özel affına dair kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/545) (S. 
Sayısı : 718) (Dağıtma tarihi : 11 . 7 . 1972) 

X 43. — Belediye Gelirleri kanunu tasarısı ve 
Kastamonu Milletvekili Mehmet Seydibeyoğlu 
ile Sinop Milletvekili T. Fikret Övet'in, 5237 
sayılı Belediye Gelirleri Kanununa ek kanun 
teklifi ve Maliye, İçişleri, Orman ve Plan ko
misyonlarından 5'er üyeden kurulu 59 No. lu 
Geçici Komisyon raporu (1/509, 2/372) (S. Sa
yısı : 713) (Dağıtma tarihi : 11 . 7 . 1972) 

X 44. Veteriner Sağlık Zabıtası kanunu 
tasarısı ve 1234 sayılı Hayvanların Sağlık Zabıta
sı hakkında Kanunun 22,46 ve 48 nci maddeleri
ni tadil eden 1775 sayılı Kanunun 1 nci madde-



sinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ite 
Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mutlu 
ve 14 arkadaşının, Hayvan Sağlık: Zabıtası ka
nun teklifi ve İçişleri, Adalet, Millî Savunıma, 
Gümrük ve Tekel, Sağlık ve Sosyad Yardım, Ta-
rım ve Plan komisyonlarından 3 er üyeden ku
rulu 47 No. lu Geçici Komisyon raporu (1/142; 
1/481; 2/175) (S. Sayısı : 711) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 9 . 1972) 

45. — Gümrük ve Tekel Bakanlığının kuru
luş ve görevleri hakkındaki 2825 sayılı Kanu
nun bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına 
ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine, 2825 
sayılı Kanunda değişiklik yapan 6851 ve 6410 
sayılı Kanunların bazı maddelerinin değiştiril
mesine, Gümrük muhafaza ve muamele sınıfı 
memurları teşkilâtı hakkındaki 3944 sayılı Ka
nuna bazı maddeler eklenmesine ve bazı madde
lerinde değişiklik yapılmasına, Tekel Genel Mü
dürlüğünün kuruluş ve görevleri hakkındaki 
4037 sayılı Kanunla, bu kanuna bağlı cetveller
de değişiklik yapan 6939 sayılı Kanunun bazı 
maddeleri ile bazı kadrolarının kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel ve 
Plan komisyonları raporları (1/139) (S. Sayı
sı : 110 ve 110'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
9 . 4 . 1970 ve 15 . 9 . 1972) 

46. — Kamu hizmetleri birlikleri kanun ta
sarısı ve Ankara Milletvekili Sakıp Hiçerimez 
ve 65 arkadaşının, kamu hizmetleri personeli 
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birlikleri kanunu teklifi ve Anayasa, Adalet, 
içişleri ve Plan komisyonlarından seçilen 4'er 
üyeden kurulu 80 numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/643, 2/623) (S. Sayısı : 722) (Dağıt
ma tarihi : 15 . 9 . 1972) 

47. — Kayseri Milletvekili Hayrettin Nakib-
oğlu ve 5 arkadaşının, 3201 sayılı Emniyet Teş
kilât Kanununda değişiklik yapılmasına dair 
kanun teldifi ve İçişleri ve Plan komisyonları 
raporları (2/723) (S. Sayısı : 738) (Dağıtma 
tarihi : 19 . 9 . 1972) 

48. — Atatürk Akademisi kanunu tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Plan komisyonları raporları 
(1/540) (S. Sayısı : 73G) (Dağıtma tarihi : 
2 1 . 9 . 1972) 

49. — Bazı tekel maddeleri fiyatlarına yapı
lan zamlardan elde edilen hâsılatın T. C.'Mer-

v kez Bankasında açılacak bir deprem fonu hesa
bında toplanmasına dair 9 . 3 . 1972 tarihli 
ve 1571 sayılı Kanuna geçici ikinci madde ek
lenmesine dair kanun tasarısı ve İmar ve İskân 
ve Plan komisyonları raporları (1/693) (S. 
Sayısı : 744) (Dağıtma tarihi 9 . 10 . 1972) 

X 50. — Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansı-
! nm ayrıcalık ve muafiyetleri hakkında anlaş-
! maya Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin ka-
! turnasının uygun bulunduğuna dair kanun ta

sarısı ve Dışişleri, Maliye ve P ^ n komisyonları 
raporları (1/34) (& 'Sayısı : 746) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 10 . 1972) 


