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desinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
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GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Tabiî Üye İsmet İnönü, Anayasanın 77 nci 
maddesi gereğince and içti. 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Tayfur Sö'k-
meıı, Cumhuriyet Halk Partisinn izlediği po
litika ; 

Malatya Üyesi Hamdi Özer, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üyelerini yeni çalışma yı
lında bekleyen önemli konular, Hükümetin.' 
durumu ve tutumu ve normal düzene geçiş 
için yapılması gerekli çalışmalar; 

Ordu Üyesi Bekir Sıtkı Baykal, Ordu Mer
kez İlçesi Zaferi Millî Mahallesindeki orta
okulun istimlâki; 

Sakarya Üyesi Mustafa Tığlı da Atatürk'ün 
Türk Milletine ve İslâmiyete olan hizmetleri 
konularında gündem dışı birer demeçte bulun
dular. 

İstanbul Üyesi O Zeki Gümüşoğlu'nun, 
boğazlardan geçen yabancı bandıralı gemile
rin kılavuzluk hizmetlerine dair gündem dışı 
demecine, Ulaştırma Bakanı Rıfkı Danışman 
cevap verdi. 

Dışişleri Bakanı Haluk Bavulken, Tabiî 
Üye Mehmet Özgüneş'in 26 . 10: . 1972 ta
rihli 97 nci Birleşimde Amerika Birleşik Dev
letlerinde bir mecmuada neşredilen yanlış 
Türkiye haritası konusunda yapmış olduğu 
konuşmaya cevap veren ve, 

Ankara Üyesi Hıfzı Oğuz Bekata da, son 
siyasî olaylara dair gündem dışı birer de
meçte bulundular. 

Tekirdağ Üyesi Hayri Mumcuoğlu'nun ve 
Ağrı Üvesi Salih Türkmen'in Cumhuriyet 

Halk Partisinden çekildiklerine dair önerge
leri ve> 

C. H. P. Grubu Baş'kanvekili Salih Tanye
ri'nin, partilerinden çekilen üyelere dair tez
keresi ile, 

Trabzon Üyesi Ali Şakir. Ağanoğlu'nun, 
Bütçe ve Plân, 

Yozgat Üyesi Sadık Artııkmaç'm, Bayın
dırlık, Ulaştırma ve İmar ve İskân ile İçişleri, 

Elâzığ Üyesi M. Salim Hazerdağlı'nın, 
Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme ve 
Tarım, 

Samsun Üyesi Rıza Işıtan'm, Millî Eğitim 
ve Sosyal. İşler ve, 

Tunceli Üyesi Arşları Bora'nın, Millî Savun
ma, 

Komisyonlarından çekildiklerine dair öner
geleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Gelir Vergisi Kanununu değiştiren 202 sa
yılı Kanunun değişik geçici 4 ncü maddesinin 
tadili hakkında kanun teklifinin gelen kâğıt
lardan gündeme alınması kabul edildi. 

Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İs
kender Cenap Ege ve 4 arkadaşının, 657 sa
yılı Devlet Memurları Kanunu ile bu kanunu 
'değiştiren 1327 sayılı Kanun ve 1322 sayılı Ge
nel Kadro Kanununun uygulanmasındaki ak
saklıklar konusundaki genel görüşme önergesi 
üzerindeki görüşmeler tamamlandı. 

Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu 
arasında Geçici Anlaşma hükümleri 'uyarınca, 
bu anlaşmanın kapsamına giren maddelerin 
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gümrük vergilerinde, anlaşmada yer alan esas 
ve oranlar çerçevesinde yapılan indirimlerin 
onaylanması hakkında kanun tasarısının önce
lik ve ivedilikle görüşülmesi kabul olunarak, 
tümü üzerinde bir süre görüşüldü. 

21 . 11 . 1972 Sah günü saat 15,00'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 19,03'te son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Diyarbakır 
Macit Zere ti Azmi Erdoğan 

Kâtip 
Konya 

Osman Nuri Canpolat 

SORULAR 

Yazılı soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 

Cemal Yıldın m'in hava meydanlarındaki perso

nele dair yazılı soru önergesi, Başbakanlığa 
gönderilmiştir. (7/79) 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Raporlar 
1. — Danıştay Kanununun bâzı maddeleri

nin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı madde
ler ve geçici maddeler eklenmesine dair kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet, 
İçişleri ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 
4'er üye alınmak suretiyle kurulan Geçici 
Komisyon raporları (Millet Meclisi : 1/612; 
Cumhuriyet Senatosu : 1/100) (S. Sayısı : 
133 'e lnc idv) (Dağıtma tarihi : 17 . 11 . 1972) 

,2. — .Tanda nm a Genel Komutanlığın m yeni
den teşkilâtlanması, modern, silâh, araç ve ge
reçlerle donatılması, lamiacıyle İçisdeai Bakan
lığı Jandarma Genci Komutanlığına gelecek 
yıllara geçici yüklenmelere girişme yetkisi ve
rilmesi hakkında kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Millî Savunma, İçişleri ve Bütçe ve 
Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi : 
.1/680; Cumhuriyet Senatosu -. 1/112) (S. .Sa
yısı : 150) (Dağıtama tarih] : 17 . 11 . 1972) 

3. — Uçakların kanun dışı yollarla ele ge
çirilmesinin önlenmesine dair 16 Aralık 1970 
tarihli La Haye Sözleşmıesinin onaylanması
nın uygun bulunduğu hakkında kanun tasarı
sının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komisyonlarından 
5'er üye alınmak suretiyle kurulan Geçici Ko
misyon raporu (Millet Meclisi: 1/657; Cumhu-
ıüyeıt Senatosu : 1/111) (S. Sayısı : 152 
ma tarihi : 18 . 11 . 1972) 

Dağıt-

4. — Tek işçinin taşıyabileceği yükün en 
çok ağırlığı hakkında 127 sayılı milletlerarası 
Çalışma Sözleşmesinin uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal İşler 
ve Dışişleri Turizm v e Tanıtma komisyonla
rı raporları (Millet Meclisi : 1/632; Cumhuri
yet Senatosu : 1/110) (S. Sayısı : 153) (Da
ğıtma tarihi : 18 . 1 1 . 1972) 
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BİRİNOİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekiii Sırrı Atalay 

KÂTİPLER : Bahriye üeok (Cumhurbaşkanınca S. ü.), Hüseyin öztürk {Si</as) 

BAŞKAN —• Beşinci Birleşimi açıyorum. 

III - YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

IV - BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Trabzon Üyesi Ömer Lûtfi Hocaoğlu'nun, 
Avrupa'dahi Türk işçilerinin şikâyet ve dilekleri
ne dair gündem dışı demeci ve Çalım Bakam 
Ali Rıza Uzuner'in cevabı. 

BAŞKAN — Üç tane gündem dışı talep var; 
Sayın Ömer Lûtfi Hocaoğlu, Cumhuriyet Sena
tosunun 16 . 11 . 1972 Perşembe 'günkü birleşi
minde; Avrupa'daki Türk işçilerinin bir kısım 
şikâyet ve dilekleri üzerinde ıgündem dışı söz is
temiş, ancak o gün imkân olmadığı için bugüne 
bırakılmıştır. 

Sayın Hocaoğlu, buyurun. 
ÖMER LÛTFİ HOCAOĞLU (Trabzon) — Sa

yın Başkan, muhterem senatörler; 
Avrupa Konseyinin toplantılarına gittikçe, 

zamanın müsaadesi nispetinde Avrupa'nın muh
telif ülkelerinde çalışan 'değişik bölgelerdeki 'işçi
lerle görüşmek fırsatını buldum ve görüşmelerde 
bulundum. Dinlediğim şikâyet ve diIeMerden bir 
kısmını size iletmek işitiyorum: 

1972 Haziran ayma göre, yurt dışında 560 bin 
işçi vatandaşımız çalışıyor. Bu rakama turist 
pasaportla giden, «Turist işçi» adı verilen ve ka
çak olarak çalışanlar dâhil değildir. Bu mikta
rın 452 bini Almanya'da, diğerleri başka ülke
lerdedir. . Almanya'ya turist olarak giden işçile
rin miktarı 50 bin'civarında tahmin edilmektedir; 
'böylece yalnız Almanya'da 500 bin vatandaşımız 
çalışıyor demektir. Alman kaynak]arına göre, 
Almanya'da 2 milyon yabancı işçi vardır ve bu 
işçilere yılda 31 milyar Deutsche Mark, yani 139 
milyar Türk lirası para ödenmektedir. Bu para
nın 26 milyar Deutsche Markı Almanya'da kal
makta ve 5 milyar Deutsche Markı da dışarı çık-

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş
melere başlıyoruz. 

GffiNEL KURULA SUNUŞLARI 

maktadır. Bu hesapla, bizim işçilerimizin Türki
ye'ye transfer etmesi gereken paranın 1 milyar 250 
milyon Deutsche Mark civarında olması lâzımge-
lir. Oysa, bizdeki en yüksek rakam, 1971 de 490 
milyon Deutsche Marktır. Bu duruma göre 760 
milyon Deutsche Mark Alman {bankalarında kal
makta veya meçhul yollarla sarf edilmektedir. 

Şayet, döviz fazlalığı bir sıkıntı tevlit etmiyor
sa (ki, bâzı arkadaşları döviz fazlalığından ya
kınmışlar dır) bu paranın Türkiye'ye getirilme 
yolları aranmalı ve lüzumlu 'tedbirler alınmalıdır. 

Yine Alman istatistiklerine göre Almanya'da 
işçi. basma aylık ortalama, olarak 1250 Deutsche 
Mark ödenmektedir. Bu hesaba dayanarak Türk 
işçilerinin en az para harcayan işçiler olduğu ifa
de edilmektedir, 450 Mark 'civarında. Bunun ne
ticesi olarak da döviz temin etme imkânlarımızın 
yukarıda arz ettiğim sebeplerden dolayı çok daha 
fazla olduğu kolayca anlaşılmış olur. 

Muhterem arkadaşlarım, malûmunuz olduğu 
üzere Türkiye'nin maliyesi uzun yıllar bozuk git
miştir. İki ucunu bir araya getirmek mümkün ol
mamıştır. Sayın Naci Ergin bunu Eüstem Pa
şa ya 'A3 dar uzatır. Buna paralel olarak dış öde
me imkânlarımız yeterli olmamış, devamlı bir sı
kıntı çekilmiş, dövize ihtiyaç -gösteren yatırımlar
da zarurî olarak gecikmeler olmuştur. Bugün iş
çilerimizin yardımı ile döviz imkânlarımız, Allah a 
şükürler olsun, -görülmedik seviyeye ulaşmıştır. 
Bu miktarı artırmak imkânlarımızda biraz evvel 
arz ettiğim gibi mümkündür. Bu ne fırsattır, ne 
bulunmaz bir nimettir... Fakat; unutmamak lâzım
dır ki, bu paralar kolaylıkla kazanılamıyor. İşçi-



C. Senatosu B : 5 21 . 11 .1972 O : 1 

lerimiz. vatan hasreti, ana, 'baba, çoluk - çocuk has
reti içinde hin türlü, sıkıntı İle alınterleıinin kar
şılığı olarak bu parayı kazanıyorlar. Bunları kıy
metlendirmek ve en iyi şekilde kullanmak, mesu
liyet mevkiinde bulunanların boyunlarının borcu
dur. Aksi halde, vebalinin çek ağır olacağı hatır
dan çıkarılmamalıdır. 

Sayın senatörler, şimdi işçilerimizin şikâyet ve 
'dileklerine geçiyorum. 

. Malûmu âliniz işçilerimize çocuk paraları öden
mektedir. Bu çocuk paraları Sosyal Sigortalar 
Kurumunca hazırlanan belgelerle teşvik edilmek
tedir. Fakat, her nedense Sosyal Sigortalar bu 
konuda ellerini pek yavaş tutmakta, işçilerimiz ay
larca bu belgeleri beklemekte ve bu yolda mağdur 
olmaktadırlar. Hattâ, en önemli olan yönü; ilk 
işe başlayanların belgeleri 'gelene kadar, geçmiş 
zamanlardaki çocuk paraları hiç ödenmemektedir. 
Binaenaleyh, eğer Sosyal Sigortaların işçi fazla
lığı karşısında kadroları az ise, bunu tamamlaya
rak bu hizmeti yerine getirmeleri kadar tabiî bir 
şey olamaz. 

İkinci husus; işçilerimiz banka yoluyle gönder
dikleri paraların çok geciktiğinden dert yanıyor
lar. İlgililerin dikkatini çekmek isterim. Para gön
dermek için başka yollar aramak mecburiyetinde 
kalıyolar ve bu yolları da tercih ediyorlar. 

Bir de Almanya'da işçilerimiz vergi iadesi 'ko
nusunda da sıkıntı çekmektedirler. Gerek lisan 
yetersizliği, gerekse yeterli bilginin olmayışı se-
bebiyie vergi iadesi konusunda gerekli olan belge
leri doldurmakta işçilerimiz güçlük çekiyorlar. 
Bu bakımdan 'milyonlarca lira Alman Hazinesinde 
kalıyor. Ümit ederim ki, ilgililer buna da bir çö
züm yolu bularak, bu paraların Alman Hazine
sinde kalmasını önleyecektir. Muhterem arkadaş
lar, bir de otomdbil meselesi var. Bu senelerden 
beri bizim milletimiz için bir mesele olmuştur. 
Hepiniz bilirsiniz ki ve bir gerçektir ki, Türkiye'de 
'dış memleketlerde yapılan otomobillerin bir de
ğeri vardır ve bu otomobillerin değeri her yıl da 
artmaktadır. Şimdi duyduğumuza göre 300 - 350 
bin lira civarında bulunan otomobiller de mev
cuttur. Bu bakımdan işçilerimiz de Türkiye'ye 
otomobil getirmek arzusunu devam ettiriyorlar; 
fakat diğer taraftan Hükümetin her halde bu be
delsiz ithal yolu ile Türkiye'ye otomobil ithalini 
kısıtlamak maksadıyle getirdiği birtakım tedbir
ler vardır. İşte muhterem arkadaşlar, bendeniz bu 
tedbirlerin yerini bulduğunu ve bize kazanç 'sağ

ladığını kabul edenıiyorum ve buna da inanmıyo
rum. 

Şöyle ki: Evvelâ bedelsiz ithalde yapılan kı
sıtlamalar bunda başarı sağlayamamıştır, yani 
otomobil yine Türkiye'ye 'geliyor. Saniyen 'getiri
len tedbirler arasında 6 ay önceden otomobil al
mak gibi bir kayıt vardır. Otomobili 6 ay önce
den almakla işçilerimiz ne kazanıyorlar, ne kaybe
diyorlar bunu arz ötmeye çalışacağım. İşçilerimiz 
6 ay önceden otomobili aldıkları takdirde, bunu 
Almanya'daki trafiğe kayıt etmek mecburiyetinde 
kalıyor, Almanya'ya vergi ödüyorlar. İkincisi, 
sigorta yaptırıyorlar, sigortalara vergi ödüyorlar. 
Üçüncüsü, export fiyatı üzerinden, ihraç fiyatı 
üzerinden otomobilleri alamadıkları için fazla pa
ra ödüyorlar; ama yine de otomobillerini alıyor-
laı«. 

Bu yolda işçilere .güçlük sağlamadan ve Alman 
Hazînesine mal olan, Alman sigoHa şirketlerine 
mal olan bu paraların Türkiye'ye aktarılma yol
larını aramak her halde akıllıca bir yol olur ka
naatindeyim ve şunu ifade etmek isterim ki, bu 
konunun ele alınması, (ki, her halde maliyeci ar
kadaşlarımız çok daha iyi tesviye edeceklerdir) 
Türkiye'ye milyonlarca 'liralık döviz kazandıra
caktım. 

Muhterem arkadaşlar, Almanya'nın muhtelif 
yerlerinde-ve diğer ülkelerde konsolosluklarımız 
vardır. Malûmu âliniz konsolosluklar birçok deği
şik vatandaş hizmetlerini karşılamak durumunda
dırlar. Evlendirme, çocuk kaydı, noter, pasaport, 
askerlik hizmeti; hülâsa hatırınıza gelen bütün 
Devlet hizmetlerini yapmakla konsolosluklarımız 
yükümlüdür. Avrupa'daki işçi sayısı arttığı için, 
gezilerinizde eğer Türk konsolosluklarının kapıla
rına uğrarsanız bir ana - baba günü, bir mahşeri 
gün 'göreceksiniz. Sokaklar Türklerle dolup taş
maktadır. Bunun çaresi bulunamaz mı? Elbette 
ki, bulunur muhterem arkadaşlar. Bir misal olmak 
üzere arz etmek işitiyorum, Essen Konsolosluğu 
civarında ilgililerden öğrendiğime göre, 250 bin 
Türk bulunmaktadır. Bu 250 bin kişinin bütün 
Devletle ilgili iğlerini konsolosluk yapmaktadır 
ve Konsoloslukta sadece 10 tane Türk memuru 
vardır. Türkiye'de 250 bin vatandaşın değişik iş
lerini görmek için çalışan memurların sayısını dü
şünürseniz, bu durumda Essen Konsolosluğundaki 
10 memurun bıı işlerin altından nasıl çıkabilece
ğini tahminde güçlük çekmezsiniz zannediyorum. 
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Bu bakımdan bu kadrolar süratle tamamlanarak 
memurların ve İşçilerin ağır sıkıntıları önlenmeli
d e . 

Muhterem arkadaşlarım; işçilerimiz bir de her
kesin şikâyet ettiği, herkesin yakındığı gümrük
lerden davacıdırlar. Memlekete gidiş gel işi erinde 
gümrüklerde zulüm ve işkence çektiklerini ifade 
ederler. Gerek hava meydanlarında, gerekse Ka
pıkule'de bendenizin gördüğüm manzaralar cid
den üzücü ve acı vericidir. Şunu ifade etmek is
terim ki, Müslüman Türk çocukları sırat köprüsü
nü Türk gümrüklerinden çok daha kolaylıkla ge
çeceklerdir. Buna ela bir çare aramak durumun
dayız. Bununla beraber dünkü gazetelerde Sayın 
Tekel Bakanının bir beyanım okudum; 1 Şubat 
tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan Güm
rük Kanununun geniş ölçüde bu sıkıntıları önle
yeceğini ifade etmektedir. Buna ümitle bakmak
tayım. 

Avrupa'da bulunan işçilerimizin diğer önemli 
meselelerinden biri de, okuma çağma gelmiş ço
cuklarını okutabilmek meseleleridir. Almanya'da 
tahminlere göre yaklaşık olarak 60 bin okuma ça
ğında olan Türk çocuğu vardır. Bu Türk çocuk
larının tahsil durumları bir mesele olmakta de
vam ediyor, muhterem arkadaşlar. Devlet ve Hü
kümet olmanın icabını yerine getirmiş değiliz. Al
manya'da okuyan Türk çocukları için 3 tip ders
hane vardır. Bunlardan bir 'tanesine hazırlık sınıf
ları diyorlar; Alman okullarında okuyacak Türk 
çocuklarına Almanca dersi öğretmekle vazifeli ve 
iki sene kadar süresi devam ediyor. İkinci tip 
dershaneler Türk Devlet sınıfları denen dersha
nelerdir. Bunlarda 5 saat anadili m'llî tarih, coğ
rafya, din dersleri öğretilmektedir ve buradaki 
öğretmenler Tüık Devleti tarafından temin edil
mektedir. Fakat, bu öğretmenlerin sayısı sami
miyetle ifade etmek isterim ki, öğrenci sayısına 
kıyaslandığı takdirde çok azdır, devede kulak 
değil, hattâ devede kıl mertebesindedir. Üçüncü 
ti]) dershaneler de Alman okullarında Türk öğ
retmenleri tarafından yürütülen sınıflardır. Bun
lar tamamen Alman makamlarınca hazırlanmıştır, 
çocukların millî derslerden mahrum olmamaları 
için. ayrıca Türk öğretmenleri de vazifelendiril
miş] erdir. 

İfade etmek isterim ki, Alman makamlarınca 
hazırlanan bu okulların imkân bakımından dere
celeri, bizim Devlet tarafından hazırlananların 
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I çok daha üstündedir. Yalnız buradaki öğrencile
rin de bir kısmı sıkıntıları vardır. Malûnıuâli-
niz Almanya'da ilk öğretim bedavadır - hattâ biz
deki orta öğretim de dahil - ve kitaplar Devletçe 
temin edilir. Elbetteki Türk çocukları için ilgili 
kitaplar Almanya'da bulunmuyor ve bunları Tür
kiye'ye ısmarlamak, Türkiye'den getirtmek zaru
reti doğuyor. Bu sebeple Türk öğretmenlerinin de 
gayreti ile Alman makamlarınca Türkiye'ye ki
taplar sipariş edilmektedir. Türk çocuklarının za
rarına da olsa, Türk Milletini kemiren bürokrasi 
burada da kendini gösteriyor ve ısmarlanan kitap
lar uzun süre gelmiyor. 

Buna, kısa bir örnek vermek isterim, durumun 
önemini belirtmek bakımından. 35 Ağustos 1972 
tarihinde Devlet Kitapları İstanbul Müdürlüğüne 
Almanya'dan kitap ısmarlanıyor. Ismarlayan oku
lun adresi ve hocaları isimleri bendenizde mevcut
tur. Aradan ikibuçuk ay 'geçtiği halde bu kitap
lar el'an Almanya'ya ulaşmamıştır. İlk siparişte 
Kitaplar Müdürlüğüne ödemeli olarak gönderme
lerini rica eden bir yazı yazıyorlar. Biz de paranın 
kasaya girmesi, vezneye •girmesi, vezneden çıkma
sı, ambardan kitabın çıkması gibi meseleler oldu
ğu için, Kitaplık Müdürlüğü bu şekilde kitap 
gön derem eyeeekl erini, fakat parayı peşin gönder
dikleri takdirde kitapları göndereb;;eceklerini ifa
de ediyor. Bunun üzerine de Alman makamları 
1200 D 1 ! ' gönderiyor, çünkü Türk çocukları için 

I kitap itiyor, fakat ne yazık ki, ondan sonra ne 
kitaplardan ses çıkıyor, ne de Türk öğretmeninin 
utancını önleyecek bir çare Almanya'da bulunabi-
liyo,-. 

Ayrıca bu Alman okullarında Türk öğren
cileri bakımından ders araçlarında eksiklik de 
mevcut. Meselâ bir Türk Bayrağı dahi yok. 
Kendi öğrencileri için çok geniş mikyasta ta
biî ders araçları var, bunlardan hiç şüphesiz 
bizim Türk öğrencileri de istifade ediyor, fakat 
bir de Türklerin görmesi, bilmesi icabeden hu
suslara ait araçlar maalesef mevcut değildir, 
hattâ bir Türkiye haritası bile mevcut değildir, 
Türk Bayrağı da mevcut değildir, Atatürk'ün 
bir fotoğrafı mevcut değildir... 

©AŞKAX —• Sayın Hocaoğlu, sanırım gün
dem dışı konuşmanız dış ülkelerdeki işçilerin 
genel konusuna gidebilecek kadar çok genişle
miş bulunmaktadır. Gündem dışı konuşmanın 

I sınırlarını aşmıştır. Rica edeyim, bir gündem 
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xlışı konuşması esprisi içinde konuşmanız de-
vaım etsin ve kısa olsun. 

Ö. LÛTPİ HOÖAOftLU (Devamla) — Hay 
hay e fendim. 

ıBıı balkiimdan bu araçlarını eksikliğinin te
lâfisi de, ilgili makamlar ilgilendiği takdirde 
her halde güç olmayacaktır kanaatindeyim. 

ıMınhıterem arkadaşlar; senelerin ihmalleri, 
bir de kaderin cilvesinin uzak diyarlara sürük
lediği işçilerimizin sayısız meselelerinden sade
ce birkaç tanesini sizlere arza çalıştım. Anado
lu'da dahi şehirlere nadir olarak inen saf, te
miz bir kısım vatandaşlarımızın Almanya şart
larına uymaik zorluklan ve bunun doğurduğu 
meseleler mevcuttur ve önemlidir. Bir odada 
üç - beş kişinin barınması nadir görülen haller
den değildir. Tasarruf maksadıylc boğazından 
'kesenler vardır. Bunları istismar için komünist 
örgütlerin çalışmaları ve elde etmeye gayret 
ettikleri sonuçlar gözden kaçmamaktadır. Ağır 
işlerde çalışan vatandaşlarımız vardır, hakları
nı temiinde güçlük çekmektedirler. Sayıları az 
da olisa görmedikleri hayat şartlarının tesiri ile 
yoldan çıkanlar mevcuttur. İpin ucunu kaçı
ranlar vardır. Öyle ki, bir kısmı çotuğunu ço
cuğunu unutuluştur. Öylesine unutmuştur ki, 
G - 7 yıldır kırık para göndermemişlerdi1'. Buna 
elbette ki, çare bulmak yolları vardır. Nitekim 
Belçika'da çalışan işçilerin çocuk paraları doğ
rudan doğruya Türkiye'ye gelmektedir. Her 
halde Almanya'da çalışanlar için bu hususu te
min etmek ilgili arkadaşlarımın vazifesi olsa 
gerektir. 

ıBunun dışında demin konuşmamın başında 
ifade ettiğim turist işçi meselesi vardır. Turist 
olarak gidip, kaçak olarak dış ülkelerde çalı
şan işçiler. 

'Muhterem arkadaşlar; bunların vaziyeti, 
durumu hakikaten fecidir, acıdır. Hiçbir sos
yal haktan istifade edemezler, ücretleri gayet 
düşüktür, tamı mânasıyle sömürülme durumun
dadır, bu vatandaşlarımız. İlgililerin dikkatini 
bu hususa elbette ki, çekmek hakkımı muhafa
za ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar; Hükümetimiz ayrıca 
imam, sendikacı, öğretmen ve sair gibi görev
lileri de dış ülkelerde vazifelendirmiştir. Fakat 
ifade etmek isterini ki, işçilerimizin bulunduğu 
büyük merkezlere bunların hiç birisinin scne-
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lcrden beri uğradığını ifade eden bir tek va
tandaşıma rastlamadım. Bu bakımdan da ilgi
liler hassas davranmalıdırlar, 

Hülâsa vatandaşlarımızın huzur içinde bu
lunduklarını söylemem çok güç olmaktadır. 
'Bütün bunların yanında Devletçe, Hükümetçe 
ve hattâ Milletçe gerekli ilginin gösterilmediği
ni görmek son derece acr ve üzücü olmaktadır. 
İşçi ve yanlarındaki ailelerle 1 milyonu bulan 
Avrupa'daiki vatandaşlarımızı tesadüfe terk 
edemeyeceğimiz tabiîdir. Şunu da belirtmek is
terim ki, bu mesele tek başına Çalışma Bakan
lığının işi de değildir. Millî Eğitimi, Hariciyesi, 
Çalışma Bakanlığı ve hattâ Hükümeti ile top-
yekûn bütün Hükümet erkânını ilgilendirmek
tedir. İnşallah milletçe şartlarımız düzelir; bu 
•Türk çocukları, hür vatanda temiz havayı te
neffüs ederek, bu mübarek topraklar üstünde 
çoluk çocuğu ile huzur içinde çalışmak, yaşa
mak imkânını bulurlar. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Çalışma Bakanı, gün

dem dışı konuşma istiyorsunuz, cevap değil... 
ÇALİŞMA BAKANİ ALİ RIZA UZUNLR 

(Trabzon Milletvekili) •— Evet. 
BAŞKAN —• Buyurun. Gündem dışı statü

sünde cevap hakkı yoktur-. Ancak üyeler ve 
Hükümet gündem dışı konuşma isteyebilirler. 

ÇALİŞMA BAKANI ALİ RIZA UZUNER 
(Trabzon Milletvekili) — Çok Sayın Başkan, 
değerli senatörler; 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin her iki 
kanadında görev veren değerli milletvekili ve 
senatörlerimizin, gerek meseleyi mahallinde 
tetkik etmek ve gerekse Parlâmento kürsülerin
de zaman zaman intibalarıni, uyarılarını Hü
kümete ve kamuoyuna duyurmak ımaksadıyle, 
yurt dışında bulunan işçilerimizin çeşitli sorun
larını dile getirmektedirler. Her şeyden evvel 
bu davranışları şükranla kaydetmek istediğimi 
belirtmek isterim. 

Gerçekten 1961 yılında Federal Almanya 
ile yapılan îş Gücü Anlaşması (Ki, 30 Ekim 
1961 tarihlidir) ile başlayan yurt dışına işçi 
gönderme çalışmaları, her yıl artan bir gönder
me hrzı ile gelişmiştir. Ancak yurt dışındaki 
işçilerimizin sorunları 1972 yılı başına kadar 
köklü bir biçimde ele alınamamış ve etken çö-

I zümier Yüksek Heyetinizce de bilindiği üzere 
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maalesef getirilememiştir. Yüksek huzurunuzda 
bu maruzatımı sunar iken, bütün köklü tedbir
leri uygulamaya intikal ettirememenin üzüntü
sünü de bu vesile ile belirtmek istiyorum. 

Sayın senatörler, bu konu her milletvekili 
ve senatörü yakinen ilgilendirdiği için, Sayın 
Başkan izninizi alarak ve zamanınızı da suiisti
mal etmeden, konuya kısaca anahatları ile de
ğinmek istiyorum. 

Bugün yurt dışında bulunan işçilerimizin 
sayısını ayrıntılara girmeden kısaca arz etmemi 
yerinde olur, 

1971 yılı sonuna değin 10 yıl içinde 470 350'si 
erkek, 98 888'i kadın olmak üzere topluca 
569 238 işçi yurt" dışına gönderilmiştir. 1972 yı
lının ilk on ayında ise 48 472'si erkek, 15 493'ü 
kadın olmak üzere toplam olarak (1972 yılının 
on ayını arz ediyorum) 63 965 kişi gönderil
miş bulunmaktadır. Bu sayının ülkeler ayrımı 
ile dağılımı önemlidir. Başta Almanya olmak 
üzere kadın - erkek toplamı 528 bini aşmakta
dır. Bunu müteakip Avusturalya, Avusturya, 
Belçika, Fransa, Halânda, İsviçre ve diğer 
.memleketler olarak vaktinizi almadan yekûn 
olarak aşağı - yukarı 635 bin kişinin legal yol
lardan (yani İş ve işçi Bulma Kurumu aracılığı 
ile) dış ülkelere gönderildiği bilinmektedir. 

Yurt dışma kendi olanakları ile gidenlerin, 
yani turist işçilerle birlikte toplam olarak Türk 
işçilerinin sayısı 790 bini aşmaktadır. Az evvel 
konuşan sayın senatör de değindiler, bu arada 
turist işçiler ve geçici olarak çalışma müsaade
si alman, tâbiri mahsusuyle duldunglu işçiler 
sorunu burada di1 e getirilmekte, basında ve ka
muoyunda da tartışılmaktadır. 

Sayın senatörler, Federal Almanya'da bulu
nan turist pasaportlu işçilerin legal duruma 
getirilmeleri amacıyle Federal Almanya Hükü
meti yetkilileri ile varılan anlaşmaya göre, en 
geç 30 Kasım 1972 gününe kadar Türkiye'ye 
dönmüş olmaları ve döndükten sonra da Fede
ral Almanya'dan İstanbul'daki Alman irtibat 
bürosu kanalıyle ad belirtilerek çağrılmaları 
gerekmektedir. Bu konuda işçilerimiz çeşitli ya
yın araçları ve bir Hükümet bildirisi ile uyarıl
mış ve aydınlatılmışlardır. Bugüne kadar bu 
anlaşmanın uygulanması uyarınca 4 538 Alman 
işvereninden ad belirtmek suretiyle duldunglu 
işçi istemi yapılmış, bunlardan 2 208 kişi gönde

rilmiş, 3 583 geçici müsaadeli işçinin de gönde
rilme işlemlerine başlanılmıştır. 

. Bu arada vaktin, 30 Kasımın yaklaşması ne
deni ile bütün bu işlemlerin bitmeyeceğini na
zara alarak, bu 30 Kasım tarihinin ertelenmesi 
hususunda da teşebbüse geçmiş bulunmaktayız. 

Bu uygulamanın gelişmesi ile ve tüm Fede
ral Almanya eyaletlerinde uygulanması halin
de, (Şimdiki durumda Hessen ve Rheinland -
Pfalz eyaletlerinde uygulanıyor.) Oradaki işçi<-
lerimizin çalışma durumunun hukukî'leştirilme-
si olanağı doğacaktır. 

Öte yandan turist pasaportu ile yurt dışına 
çıkarak kaçak çalışma yollarının kapatılması 
için de, gerekli tedbirleri alıyoruz. 

Değerli senatörler; 1964 sonundan beri, ya
ni sekiz yıla yakındır sıra bekleyen ve (meşru 
yollardan gitmek isteyenler aşağı yukarı 1 mil
yona yaklaşmaktadır. Bütün bunların legal yol
larla . gönderilmesi sorununa çare bulmadan, 
kendi kaderini kendi tâyin edercesine ve bütün 
ikazlarımızı bir tarafa itmek suretiyle maale
sef yurt dışına turist pasaportu ile gidip, orada 
çalışma eğilimi vardır. Bu özellikle Alman yet
kilileri ile aramızda bir görüşme konusu olmuş
tur. Kendileri bu kabil kimselerin yurt dışına 
gönderilimeımelerini talebetmiş'lerdir. Ancak, 
vatandaşın seyahat hürriyetini kısıtlayama-
ma/mız bir Anayasa hükmü ve bir insanlık hak
kı iken, bu işlemin özellikle kendileri yönün
den dikkatle takibedilmeısi ve turist olarak ge
lenlerin yani kaçak işçilerin çalıştırılmaması 
(Ki, bu onların yasalarına göre de yasaktır.) 
orada alınacak tedbirlerle bu halin önlenmesi 
gerektiği ifade edilmiştir. Ancak, daha evvel 
gidip de orada uzun süre çalışmış kimselerin 
turist isçi, kaçak işçi muamelesinden çıkarılıp, 
meşru hale sokulmaları hususu, hükümetler 
anasında Dışişleri Bakanlığımızın da büyük gay
reti ile çözüme kavuşturulmak istenmektedir. 
Bu husustaki çalışmalar henüz bitmiş değildir. 

Değerli senatörler, izninizi alarak bu sorun
ları çözebilmek bakımından Bakanlığımızın ve 
ilgili bakanlıkların öngütlenımeil'eri ile ilgili kısa
ca maruzatta bulunmak istiyorum. 

Yabancı ülkelerdeki işçileramizin sorunları
nın çözümünde kendilerine yardımcı olunması 
amacıyle, ilkkez Maliye Bakanlığı ile Dışişleri 
Bakanlığımın çok az sayıda kadrolarından ya-
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rarlanılmıştır.- Artan işçi sayısı karşısında, 19167 
tarihli ve 864 sayılı Kanıtınla ^çilerimizin yo
ğun olarak bulundukları ülkelerdeki büyükel-
ç ilikler ve başkonsolosluklar nezdinde çalışıma 
-müşavirlik ve çalışma 'ataşelikleri kurulmuştur. 
Şimdiki halde 7 ülkede 1'8 örgütümüz vardır. 
Bunlardan 6'sı müşavirlik ve 12'si ataşeliktir. 
Dış örgütlerde ihalen 4 müşavirlik, 2 müşavirliği 
tedvire görevli ataşe, 7 ataşe, 5 ataşeliği tedvire 
meımur diğer görevliler, 11 idin iadanıı, 11 sen
dika uzmanı ve 17 ıbüro mamuru olmak üzere 
57 personel çalışmaktadır. 

1967 yılında sözü edilen Kanunla alman 88 
kadrolu ve 22 sözleşmeli personel olanağımız 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun, yü
rürlüğe .girmesi ile 'azalmış ve torba kadrolar 
ve intibaklardan sonra 97 kadromuz kalmıştır. 
864 sayılı Kanunun yetersizliği karşısında, yurt 
dışındaki işçıilerimizin sorunları çözümleneımıe-
ımekte idi. 

Dışarıdaki işçilerimizin Devletin koruyucu 
kanadını içlerinde hissetmeleri, yalbancılaşma-
larının elden geldiğince azaltılması, aşırı akım
lara karşı korunmaları amacı ile ve rasyonel bir 
örgütlenmeye gitmek için 4841 sayılı Bakanlı
ğım Kuruluş Kanununun 864 sayılı Kanunla 
değişik 6 ncı 'maddesinin (d) fıkrasına eklenen 
maddelerin değiştirilmesine ilişkin bir kanun 
tasarısı hazırlanımış ve bu tasarı Yüce Meclisle
rimizce Nisan 1972 tarihinde kabul ibuyurula-
rak yasalaşmış ve yürürlüğe girmiştir. 1579 nu
marayı taşıyan bu Kanunun ıek maddeleırimden 
biri ile, yurt dışında 'bulunan Türk işçilerinin 
(haklarını korumak ve 'geliştirmek ve çeşitli so
runlarının çözümlenmesinde yurt içinde ve yurt 
dışındaki kuruluşlarla gerekli koordinasyonu 
sağlamak, Bakanlığımın yurt dışı kuruluşlarını 
düzenlemek, yönetmek ve denetlemek üzere bir 
Yurt Dışı İşçi Sorunları Genel Müdürlüğü ku
rulmuştur. Yurt dışındaki işçi sorunlarına iliş
kin konularda bakanlıklar ve öbür (kuruluşlarla 
işbirliği ve koordinasyon görevi bu >e!k madde ile 
Bakanlığıma verilmektedir. Taıbiî bunun biçim 
ve esasları Bakanlar Kurulu ile saptanacaktır. 
Kanunun ıgeçici ek 12 ncl maddesi nunu âmir
dir. 

Bakanlığımı temsil ve çalışma müşavirlik
lerinin faaliyetlerini koordine etmek, kuruluş-
lararası işbirliğini sağlamak üzere yurt dışında 
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•bir başmüşavirlik kurulatbil ec ektir.. Başka bir ek 
madde ile yurt dışındaki işçileıiımizin.- sosyal 
meslekî nukufcr 're öbür sorunlarının çözüm-
lenjmesi için Bakanlığım karar merkezi ile dı
şarıdaki çalışma müşavirliği ve ataşeliklerinin 
emrinde görevlendirilmek üzere, sözleşmeli ola
rak hizmetin özelliğine >göre, yabancı dil bilgi
leri saptanacak Türk ve yabancı uyruklu arvu-
ıkat, doktor, uzanan, sosyal hizmetler uzmanı, 
malhallî kâtip, tercüman, daktilo ve yardımcı 
personel çalıştırma yetkisi de alınmıştır. 

Tekrar ibelirtmıeMyim ki, işbirliği ve koordi
nasyon meselemiz çok önemlidir. Kanundan yet
ki almakla işlerin kendiliğinden çözüleceği dü
şünülemez. Bu görüşün ışığı altında Bakanlı
ğım bu konuyu bir Hükümet politikası olarak 
ele almak ve çok önemli boşluğu doldurmak için 
•başlıca Dışişleri, Maliye, İçişleri, Millî Eğitim 
Bakanlıkları ile Devlet Plânlama Teşkilâtı üst 
düzey yetkililerinin de katılacağı <bir koordi
nasyon 'kurulunun en kısa zamanda - çalışmaya 
başlamasını sağlayacaktır. 

Bu .maksatla, geçtiğimiz hafta önemli olan 
önçalışmalardan biri Dışişleri Bakanlığı, başta 
Sayın Bakan olmak üzere yetkilileri ile Bakan
lığım yetkilileri arasında mesele ariz amik gö
rüşülmüş, durum tespiti yapılmış, alınması lâ
zım ıgelen tedbirler de saptanmış bulunmakta
dır. El'bettefei Maliye, İçişleri ve Millî Eğitim 
Bakanlıkları ile de bu koordinasyonu tam ve 
kâmil mânada yürütmek bakımından gerekli 
temaslar yapılacaktır. Ancak, aktüel olan eği
tim, vergi iadeleri, vesaire ıgilbi konularda ilgili 
bakanlıklarla zaman zaman temaslarımız ol
muştur. Bu problemi tam çözecek ölçüde değil1; 
fakat hedefe dönük çözüm şekillerini aıraştıran 
ve bir ölçüde uygulama kabiliyeti olan tedbir
lerle çözüme yaklaşım sağlandığı da aşikârdır. 
Bu kurulacak kurul sayesinde nüfus işleri ile, 
pasaport alma ile, gümrüklerle, döviz sorunları 
ile ve tasarrufların yatırımlara yöneltilmesi ile 
ilgili sorunlar hızlı bir çözümıe kavuşturulabi-
leeektıir. Bu konudaki 'gecikmenin gerçekten 
(büyük bir 'önem taşıdığını ve bu sorunu (bugüne 
kadar çözememenin ıstırabını dile getirenlerle 
aynı •görüşleri payilaşıyoruz. 

BaJkanlıklararası Koordinasyon Kurulunun 
örgütlenmesi için 'gerekli Bakanlar Kurulu ka
rarnamesi çıkıncaya kadasr, Bakanlığıanca Dış-
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işleri Bakaınliğı arasındaki koordinasyon ve 
işbirliğinin geliştdrilnıe.si için, Sayın Dışişleri 
Bakanı (ki, kendilerine buradan şükranlarımı 
sunmayı bir görev sayarım.) Bayülken ve mai
yeti ile bir toplantı yaptığımızı arz etmiştik. Bu 
toplantıya aynı zamanda Türk - İş Genel Sekre
teri arkadaşımız 'Sayın Senatör Tunç'da katılmış 
ıbulummakta idi. Çok faydalı görüş teatisinde 
bulunmuş ve. 'meselemin büyük kadrolarla, de
ğil; asma hizmete dönük, etkin, bu işi benimse
miş yeterli kadrolarla ve işbirliği sayesinde sü
ratle çözümlenmesi hususunda! fikirler ortaya 
at ılımış ve netice olarak Ibu işi çözebilmek bakı
mından bir yöntem saptanmıştır, denilebilir. 

Sumu da. arz edeyim ki ; bundan böyle yurt 
dışında, sözleşmeli personel istihdamı için 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 sayılı 
Kanımla değişik 4 ncü maddesi uyarınca »gerek
li olan Personel Dairesi ve. Maliye Baikanlığının 
görüşü ve Bakanlar Kurulu kararı alınmadan, 
sözleşmeli personel olanağı da sağlanmıştır. 
Bu, hizmetin süratini, etkinliğimi, zamanında te
sirini sağlaımak Ib akımımdan zarurî 'bir (haldir. 

Yurt dışındaki örgütlerimizin çalışmalarını 
koordime edecek 'bir başmüşavirlik (kurulmasınla 
ve örlgütler&mizin personel yönünden kuvvetlen
dirilmesine başlanmıştır. Bu amaçla Almanca. 
idilinin 'geçerli olduğu ülkelere göııdeı ilecek mü
şavir, ataşe, sosyal yardımcı ve memurların sı
navları tamam'lanımışıtır; önümüzdeki günle itle 
atanmalar yapıla çaktır. Elbette ; yalnız lisan 
bilgisi, yalnız meslek bilgisi yeterli görülme
yecek, özellikle bu hizmetlere yatkın, işçilerin 
dilinden anlayan, onlara dönük; masada otu
ran kişiler değil, bizzat iş piyasasını dolaşa
rak, ^İşçilerin ikamet ettikleri yerler 'dahil) iş
yerlerini dolaşarak onlara yardımcı olacak ve 
her zaman, her an Türk Devletinin varlığını 
hissettirecek güçlü kişileri seçmekte de itina 
•g öster inekteyiz. 

Ankara ve Bonn'da yapılan bu sınavlara 278 
istekli, dil sınavlarından geçirilmiştir. Dil sı
navlarında (kazananlar, yönetmelik uyarınca ye
terlik sınavlarına da girmişlerdir. Ankara ve 
Bonn'da, yeterlik sınavlarına giren 127 kişiden 
4ö'ı 'sınavlarda başarı göstermiş ve bunların 
- (Az evvel arz ettiğim gibi) - idarî işlemlerinin 
vürütülmesi devam etmektedir. 

Sayın senatörler, yurt dışındaki işçilere 
sağlanan yardımlar konusmmda da kısaca maru
zatta. bulunmama izninizi istirham ediyorum. 

Bakanlığımız, yurt 'dışı örgütünün kurulma
sını öngören 864 sayılı Kanunun ek 9 ncu mad
desinde «yurt dışındaki işçilerimizle, eş ve ço
cuklarının ekonomik, sosyal, kültürel ve diğer 
çeşitli ihtiyaçlarının zaruret görülen hallerde 
karşılanması için Çalışma Bakanlığı bütçesine 
ödenek konulur» denilmektedir. Bu madde uya
rınca. hazırlanan yönetmelikte belirtilen şartlar 
ve kıstaslar çerçevesinde de işçilerimize, eş ve 
çocuklarına ölüm, hastalık, sınır dışı edilme hal
lerinde yardımlarla, işçilerin meslekî eğitim 
masraflarına katkı ve işçi derneklerine para 
yardımı öngörülmekte ve ayrıca işçilerimizle 
eş ve çocuklarının hoş vakitlerinin değerlendi
rilmesi, bilgi ve kültürlerinin artırılması, mem
leketle olan bağlarının 'devamlı tutulması anıa-
cıyle tiyatro, müzik, folklor ve benzeri eğlence 
gösterileri düzenlenmesi öngörülmektedir. 

1969, 1970, 1971, 1972, yıllarında zaruret 
içerisinde bulunan işçilerimizle eş ve çocukları 
nm cemazelerinin yurda nakline sınırlı bir ölçü
de yardımcı olunmuş; folklor ıgösterileri düzen
lenmiş ve işçi dernekleri araeıliğıyle vatandaş
ların istifadesine isunimak üzere 'gazete ve benze
ri dergiler gönderilmiştir. Ayrıca, dinî ıbayram-
larda oradaki din görevlilerine ilâveten yeteri 
adette (ki, bu son şeker bayramlında on, oniki 
elin görevlisi de yalnız, Almanya'ya değil, işçi
lerimizin bulunduğu diğer mı emi ek etler e de) 'gön
derilmiş bulunmak tadır. 

Gelecek bir kaç yıl içerisinde yurt dışın
da sayıları bir milyona yaklaşacak olan işçileri
mizle eş ve çocuklarının millî birilik ve be
raberlik içinde anavatanla bağlarının devamlı 
•tutulması, aşırı akımlara karşı korunmalarına, 
genel bilgi ve kültürlerinin artırılması, lisan 
ve mıeslekî eğitimlerinin sağlanmasına, okul 
öncesi çocuklarının bakım ve eğitimleriyle ilk
okul çağındaki çocuklarının Türk kültür ders
leri almalarında gerekli araç ve gereçlerin sağ
lanmasına zaruret içinde bulunan işçimize çe
şitli hallerde yardımlar yapılmasına ve böyle
ce Devletin vatandaşlarına karşı olan yüküm
lülük ve ilgisinin bir ölçüde gerçekleştirilme
sine çalışılacaktır. 

Bu yıl, 110 kadar ilkokul öğretmeni, ki bü
yük bir kısmı gitmiştir, diğerlerinin ilgili mem-
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.lekeitten, Almanya'dan akseptansları beklen
mektedir, llO'a ya'kında iblağ edilecektir. Az 
t \ve l burada bu konuya vukufla ve haklı ola-
raık değmen Sayın Senatörün haklı görüşle
rine ve endişelerine katılıyoruz. Daha önce ora
ya işçi olarak gitmiş Türk öğretmenlerinin de 
bu çalışmalarda, eğitim hizmetlerinde Alman 
Hükümeti tarafından görevlendirildiği bir va
kıadır. Bu yardımların yapılabilmesi için 197-'] 
yılı Bütçemize gerekli ödenek teklifi yapılacak
tır. Elbette, bu husustaki takdir, Yüce Senato-
nriı da olacaktır. 

Sayın senatörler; yurt dışında çalışan iş
çilerimizin tasarrufla rının bir kısmını kalkın
ma plânımızda öngörülen biçimde tarımsal 
üretimi artırıcı, değerlendirici ve istihdamı 
«artırıcı yardım projelerine yönelterek yurt 
ekonomisine olumlu katkısını sağlamak a.ma-
cıyle, dış ülkelerin yıllık vasıfsız işçi istemle
rinin % 15'd kadarının köy kooperatiflerine 
(M, bu •% 15'in % 25'i, yani 1/4'ü de orman 
köylülerini kapsamaktadır) verilmesine ilişkin 
olan 7/2980 sayılı Karamamıe uygulaimaları sür
dürülmektedir. 

Bugüne kadar öncelik sırasına alınan 5o8 
kooperatifin 18 bin 750 ortağına öncelik tanın
mış ve bunlardan 14 bin 718 kişi gönderilmiştir. 
Bugüne kadar, üyelerin, kooperatiflerine gön
de rijlen para tutarı 54 milyon 848 bin 995 TL. 
dır. 

Değerli senatörler; kısaca, işçilerimizin sağ
ladıkları döviz •miktarına da temas etmek is
terim : 

Yurt dışında çalışan işçilerimizin döviz 
çantalınıza aktardıkları değerlerin ekonomimi
ze ve sosyal yaşantımıza olumlu etkileri arta
rak sürmektedir. 1971 yılı sonunda yurdumuza 
-giren işçi dövizi toplamı 490 milyon do
lardır. 1972 yılının ilk on ayında işçile
rimizin yurda gönderdikleri döviz top
lamı ise 594 milyon 500 bin dolardır. Geçen yıla 
oranla % 60,6 oranında bir artış görülmektedir. 
Ancak, benden önce konuşan sayın Senatörün 
de 'belirttiği üzere resmî vesikalarla da sa
bit olmuştur ki, anketlerle, istatistiklerle orta
ya konmuştur ki, en çok tasarruf yapan Türk 
işçisi olmasına rağmen tasarruflarını kendi mem
leketine en az transfer edenlerin başında da 
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I Türk işçisi gelmektedir. Bu konu da önemli bir 
ısorun olarak karşımızdadır; buna süratle, radi
kal bir çözüm getirrmek mecburiyetindeyiz. 

Dış bankalarda büyük ölçüde tasarrufların 
bulunduğu söylenmektedir; meşru olmayan 
yollarla, da bâzı transferlerin yapıldığı bir va
kıadır. Bunun için Hükümetimizin, bu kunuya 
süratle bir çözüm bulmayı gündeminde muha-

I faza ettiği ve yakında çok aydınlatıcı ve tutarlı 
bir çözüme kavuşturacağı bir konu olarak gör
düğünü bu vesileyle arz etmek istiyorum. 

:Saym senatörler, yine benden önce konuşan 
sayın Senatörün belirttiği Almanya'da 2, 3 mil
yon kadar yabancı işçi vardır, süratle miktarı 
artmaktadır. Özellikle dış ülkelerden işçi ta
lebi vasıflı, işçi istikametinde bir gelişme ve 

I fakat her halükârda bir' daralma göstermekte
dir. 

I Devlet Plânlama Teşkilâtınca da h e saplan-
I dığı üzere her yıl ortalama olarak 85 bin iş is-
I teyenin yurt dışına gönderilmekte olduğu bir 
I gerçekti:!*. İşçi alan ülkelerin istihdaim kon

jonktürüne bağılı olan .gönderime sayısını hız-
I la.ndırmaik ve Türk işçisine olan istemi artır

mak için iş akımı, eğitim gibi yöntemlerde sü
rekli iyileştirme ve geliştirme çalışmaları yapıl-

I maktadır. Yakından izlenmekte olan işçi istih
dam eden ülkelerin konjonktüründe beklen-
(inedik olumsuz değişmeler meydana gelmezse, 

I önümüzdeki yılda da gönderme tempomuzda 
bir azalma olmayacaktır. 1972 yılı sonuna kadar 
80 bin işçinin yurt dışına gönderileceğini ümi-

I 'detmekteyiz. 

Sayın senatörler; bu arada basınımızda ve 
I çeşitli meslekî toplantılarda haklı olarak üze

rinde durulan vasıflı işgücünün, insan beyninin, 
teknik gücün dış ülkelere doğru büyük ölçüde 
erozyonu, ekonomimiz ve kalkınmamız için cid
den bir sorun olmaya başlamıştır. Şahsî ka
naatim şudur ki, Türkiye bu noktada ciddî bir 

I hesap yapmak durumundadır. Dış ülkelere işçi 
I .gönderime sisteminde belki bugün değil, ama ya

kın gelecekte, özellikle Ortak Pazara taim üye 
I olarak girmemizin yaklaştığı dönemlerde yeni 

sorunlarla karşı karşıya kalacağımız bir ger-
I çektir. 

Bu nedenle, kanımca Türkiye'de oranı çok 
yüksek olan vasıfsız işçileri eğitmek suretiyle 

I daha çok vasıflı işçiye sahibolmamız, gerek iç 
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istihdaan yönünden ve gerekse dış ülkelere daha 
çok işçi göndermek ve Türkiye'ye daha çok dö
viz sa*glamak bakımından yarardı olacaktır. Bu 
nuaksatila, özellikle sanayi içi eğitim, işçi eğiti
mi konusu Bakanlığımca da ele alınmıştır ve 
hazırlanmış olan bir tasarı çok yakında Yük
sek MeclMıere sunulacaktır. Elbetteki Yüksıek 
(Meclislerimiz, bu önemli davayı çözebilmek ba
kımından bizim düşündüklerimizi çok daha iyi 
bir biçimde geliştirme olanağını bulacaktır. 

Sayın Başkan, Hükümet Programımızda da 
açıklandığı üzere yurt dışı istihdam sorunları 
bir Hükümet politikası olarak ele alınmıştır. 
Tedbirlerimizin gelişme safhasına girdiği şim
diki durumda işçilerimizin çalışma yaşantıların
dan gelen yakınma durumları çok azalmıştır. 
Vergi iadesi ve vergi indirime işlemlerinin ya
pılması görevi de bu yıl ilk kez yeterli sayıda, 
uzman personel hizmetlerine verilmiştir. Geçen 
yıl, hattâ 1972 yılı vergi iadelerinde sözleşmeli 
personel istihdam etmek suretiyle bir ölçüde 
bu önemli sorunu çözmeye çalıştık. Hattâ bu
gün Devlet Bakanı olan Sayın Zeyyat Baykara 
maliye uzmanı olarak dış ülkelerde bulunduğu 
bir dönemde yaptığı hesaba göre, vergi iadele
rini zamanında dolduramadığımızdan Türk iş
çisinin kazanç kaybının TO milyon DM olduğu
nu ortaya koymuştur. Bu büyük kaybı gider
mek ve biraz bilgi isteyen bu işi sıhhatli bir şe
kilde ve bütün Almanya ve diğer (memleketler
de de uygulasmak için Bakanlığımız, Maliye 
Bakanlığı ile de işbirliği yaparak gerekli çözü
mü bu yıl da zamanında alacaktır. 

Bu ay sonunda özellikle Alnıalya'ya gönde
receğimiz ve yurt dışı örgütümüzün bu bölge
deki ağırlık noktasını teşkil eden etkin bir ku
ruluş esasen bu sorunlarla da görevli buluna
caktır. Önümüzdeki ay içerisinde İngilizce ve 
Fransızca dillerinin geçerli olduğu ülkelere 
gönderilecek personelin sınavları da yapılacak
tır. Bunun için gerekli kadro kanunu yakında 
Yüksek Meclislere sunulacaktır. 

Üzülerek ifade edeyim ki, Sayın Erim zama
nında Fransa ile yaptığımız bir anlaşma sonucu 
orada 25 bin civarında Türk işçisi bulunma
sına rağmen, elimizdeki kadro yetersizliği ve 
oraya tahsis edeceğimiz kadroların bulunmama
sı nedeniyle Fransa'daki işçilerimizin sorunla-
rıyle ilgilenecek bir teşkilâtımız hâlâ yoktur. 

Dışişleri Bakanlığı kendi dar kadrosu ile bu 
sorunların üstesinden gelmeye gayret sarf et
mektedir. 

Şunu da bu vesile ile arz etmek isterim ki, 
özellikle geçen hafta Dışişleri Bakanlığı yetki
lileriyle yaptığımız toplantıda, konsolosluk 
hizmetlerinin daha süratli bir şekilde yürütül
mesi için ciddî tedbirlerin alınması gereği Sayın 
Dışişleri Bakanımız tarafından da ortaya kon
muştur ve sanırım ki bu soruna 1973 yılı Bütçe
sinde bâzı çözümler getirilecektir. 

Sayın Başkan, benden önce konuşan değerli 
senatörün değindiği bir hususa cevap olsun di
ye değil, genel mâruzâtım esnasında değinmek 
istediğim için birkaç dakika daha vaktinizi 
almak istiyorum. 

Avrupa'da bulunan Türk işçilerinin birçok 
sorunları vardır. Bunlar, gerek Avrupa Konse
yinde ve gerekse bizim katılmak imkânını bul
duğumuz ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin 
de katıldığı çeşitli toplantılarda ele alınmış bu
lunmaktadır. Avrupa Konseyinde değerli gö
revli parlamenterlerimiz bu sorunun Avrupa 
Konseyi açısından nasıl çözülebileceği hususu
na eğilmişlerdir. 

Bu arada, Dünya Konferansının bir kesimi 
olan ve geçen aylar içinde La Haye'de topla
nan Avrupa Sosyal Refah Konferansında (özel
likle benden önce konuşan değerli senatörün 
belirttiği «göçmen işçiler»1 ki öyle bir tâbir kul
lanılıyor) yabancı işçilerin yaşantılarını iyileş
tirmek, onlara eşit hakların sağlanıp, sağlan
madığını tetkik etmek ve bu işi ciddî bir prog
ramla bir heyet marifetiyle realize etmek için, 
Birleşmiş Milletlere intikal etmek üzere bizim 
Hükümetin yaptığı bir teklif kabul .edilmiştir 
ve sanırım ki yakın zamanda Birleşmiş Millet-
ler'de de bu mesele üzerinde durulacaktır. 

Ayrıca, bizi çok yakından ilgilendiren ve 
önümüzdeki Perşembe günü Roma'da toplana
cak olan Avrupa Çalışma Bakanları Konferan
sında da, özellikle Avrupa'daM göçmen işçileri
mizin durumu, ki Türkiye'yi büyük ölçüde ilgi
lendiren bir konudur, enine boyuna tartışılacak 
ve alınması gerekli tedbirler üzerinde durula
caktır. Realite şudur ki, yabancı işçi istihdam 
eden (memleketler, oraya giden işçilerimizin, 
özellikle ailelerini getirdikten sonra başlayan 
ikâmet meseleleri başta olmak üzere, «boş za
manlarını değerlendirme, çevre sorunları» diye 
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vasıf landırabilec eğimiz problemlerini çözmek 
bakımından yeterli duyarlılıkta değildirler. 
İşçi gönderen memleketlerin genel olarak görü
şü bu istikamettedir ve her fırsattan yararlana
rak, gerek sosyal güvenlik yönünden, gerek ça
lışma koşulları yönünden eşit haklar istenirken, 
onun ötesinde işçilerimizin yaşantısını, ikâmet 
imkânlarını, iskân imkânlarım daha çok iyileş
tirmek mecburiyeti bizi büyük ölçüde meşgul 
eden bir konu olarak karşımızdadır. Bu sorunu 
çözebilmek için elden gelen gayreti sarfediyo-
ruz. 

Holanda'da cereyan eden olaylar, «Roter-
daiıra olayları» diye iş hayatımızda, çalışma ha
yatımızda acı ile anılacak olan olaylar, bu çev
re yaşantısının iyileşmemesinden doğmuştur. 
Bunu konferansa katılan bütün ülkeler de teyi-
detmiş bulunmaktadır. Ancak, işveren hükü
metlerin bu konuda gerekli hassasiyeti göster
mediğini de yalnız ben değil, o konferansa ka
tılan birçok üye Devlet yetkilileri açıkça orta
ya koymuşlardır ve bu nedenle esasen konfe-
ransda bir karar istihsali mümkün olabilmiş
tir. 

(Sayın senatör arkadaşımızın burada belirt
tiği hususlar gerçekten büyük önem taşımak
tadır. 

Bu arada şunu da arz etmek isterim ki, yeni 
Gümrük Kanununun uygulanması ile esasen 
bir ölçüde hafifletilmiş bulunan, beyan usulü
nün uygulanması sonucu hafiflemiş bulunan 
gümrük işlemleri 1973 yılında daha da ferah 
bir hale getirilecektir, daha da kolaylaştırıla
caktır. 

Ayrıca, işçilerimizin askerlik yoklaması dâ
hil, bu arada pasaport, vize ve çeşitli işlemlerin 
konsolosluklar marifetiyle yürütülen işlemlerin 
de sadeleştirilmesi için Dışişleri Bakanlığımız 
ciddî bir gayretin içindedir. 

Çocuk paralarının zamanında iade edilme
mesi şikâyeti yaygındır. Şunu'arz edeyim ki, 
Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü
nün bu hizmeti aksattığını göreve başladığım 
anda tespit etmiş durumdayım. Bu nedenle Sos
yal Sigortalar Kurumunun bütün şubelerinde 
dış münasebetler hizmetlerini ihdas etmiş bu
lunuyorum. Buraya yeteri kadar görevli memur 
tahsis edilmiş bulunmaktadır. Ancak, zamanın 
ihmali dolayısıyle teraküm etmiş işlerin tasfi

yesi, bu ay sonunda tamamen bitirilecektir. Bun
dan sonra işlemlerin günlük yürütülmesine gay
ret sarfedileeektir, bu hususta yeterli tedbir
ler alınmış bulunmaktadır. 

Para gönderme konularında aksaklıklar ol
maktadır, 'burada millî bankalarımıza da büyük 
görevler düşmektedir. Arz ettiğim gibi, bu ko
nular bakanlıklararası görüşmelerde ele alın
mıştır ve buna bir çözüm bulunması gereğine 
inanmış bulunmaktayız. 

Otomobil meselesiyle ilgili konular, bedelsiz 
ithal, altı ay önceden araba almak gibi zorun-
luıkları not etmiş bulunuyorum, Hükümet top
lantısında ilgili bakan arkadaşlarıma bu konu
yu tekrar intikal ettireceğim. 

Eğitim konusuna kısmen değinmiştim. Şu-. 
nu da ilâve etmek isterim ki; özellikle Alman
ya'da 25 Türk öğrencisinin bir sınıfta bulunma
sı halinde, kendilerine ilâve olarak yurttaşlık 
bilgisi ve Türkçe bilgisi verilmesi hususunda 
ilgili makamlar, Hükümetimizle bir görüş bir
liğine varmışlardır. Bu nedenle oraya, eğitim
den geçmiş öğretmen kadrosunun gönderilmesi 
gerçekleşmek üzeredir. 110 öğretmenimizden bir 
kısmı Dışişleri Bakanlığı Bütçesinden yolluk
ları temin edilmek suretiyle Almanya'ya gön
derilmiş bulunmaktadır. Oradaki kabul şartla
rı, işe başlama olanakları doğunca mütebaki
si de gönderilecektir. 

Kitap gönderme konusunu özellikle not al
dım. 1200 DM peşin para gönderilmiş de bura
dan kitap gönderilememiş. Bu husus üzerinde 
gerekli incelemeyi yapıp, ilgili arkadaşıma za
manında cevap vermeye çalışacağım. 

Son olarak arz edeyim ki, dış ülkelerde bu
lunan işçilerimizin bütün sorunlarını çözmüş 
durumda değiliz. Ancak, zaman içinde huzur
suzluklarını azaltıcı bir yöntem izlediğimizi ve 
yakın gelecekte şikâyetlerin asgariye ineceği
ni yüksek .huzurunuzda arz etmek isterim. 

Sayın Başkan, vaktinizi çok aldığım için 
özür diler, teşekkürlerimi sunarım, Yüce Sena
toya saygılarımı arz ederim. (Alkışlar) 

2. — Konya Üyesi Mehmet Varışlı'nm, 1972 
sanayi haftası ve kongresine dair gündem dışı 
demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Konya 
Üyesi Sayın Varışlı, 1972 Türkiye Sanayi Haf
tası ve kongresi münasebetiyle gündem dışı söz 
istemektedir. Kısa olacağını vadetmişlerdir. 
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Buyurun Sayın Varışlı. 
MEHMET VARIŞLI (Konya) —Sayın Baş

kan, Yüce Senatonun, değerli üyeleri; 
1972 Türkiye Sanayi Haftası ve Kongresi 

mnnasebeitiyle söz almış bulunuyorum. Sözleri
me başlamadan evvel Yüce Senatonun değerli 
üyelerini saygı ile selâmlarım. 

Sayın senatörler, bu konuda biraz hazırlık 
yapmıştım. Çok bahtiyarım ki, Sayın Çalışma 
Başkanımızın iş ve işçi konusundaki izahların-
•daıl da anlaşılacağı üzere, iki konu aynı günde 
birbirini tamamlama mahiyetini arz etmiştir. 
Sanayi ve Teknoloji, Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanlığıyle, Makine Mühendisleri Odaları 
.Birliğinin düzenledikleri ve her yıl yapılmakta 
olan Sanayi Haftasının dün 9 ncu kongresi baş
lamış bulunmaktadır. Bir hafta devam edecek 
bu kongrede, millî davamız olan sanayileşme 
konuları, çeşitli bölümlerde mütalâa edilmek su
retiyle, Türkiye'nin millî davası olan sanayi ko
nusuna bir hal çaresi bulunma kararına varıla
caktır. 

1927 yılında Sanayi Teşvik Kanunuyle yü
rürlüğe giren ve bugüne kadar birçok merhale
ler kateden Türk sanayiciliği, bugün iç açıcı 
mahiyette olmadığını sanayinin içerisinden ye
tişmiş bir kişi olarak vereceğim bâzı doküman
larla herhalde izah etmeme müsaade edersi
niz. 

ıDün gazetelerde mutlaka hepiniz okudunuz, 
dünyanın en büyük şirketi, bizim Ereğli Demir 
Çelikten 400 misli daha büyük. Ben burada ya
bancı şirketlerin propagandasını yapacak de
ğilim, gazetede yazıldığı için söylüyorum. Ame
rika'da General Motorun yıllık cirosu 404 mil
yar 690 minyon lirayı bulurken, hakikaten ifti
harla her zaman bahsettiğimiz Ereğli Demir 
Çelik Fabrikası A. Ş. nin yıllık cirosu senede 
1 242 329 587 lirayı bulmaktadır. Daha birçok 
şirketlerin isimlerini almışlar. Görülüyor ki, 
sanayileşmek konusunda Allah'a şükür birçok 
hamleler yaptık, bunu biraz sonra izah etmeye 
çalışacağım. 

CAHİT ORTAÇ (Bursa) — Kısa olsun. 
MEHMET VARIŞLI (Devamla) — Arka

daşım kısa olmasını söylüyorlar, ama kısa ola
rak da pek geçemeyeceğim, müsaade buyuru-
lursa birkaç dakikanızı almak istiyorum. 

Kendikendimize şu soruyu sormak mecburi
yetindeyiz, Türkiye'de teknolojik kalkınmaya 

I yönelmemizin mahiyeti nedir, sanayileşmenin 
I neresindeyiz, Türkiye sanayileşmek zorunda 

mıdır? Bu soruların cevabını verdikten sonra, 
I bugün Tüı<k kamuoyunu ilgilendiren sanayileş-
I me konusuna cevap vermiş oluruz. 
I Muhterem senatörle]-, cidden biraz evvel 

Sayın Bakanımızın buyurdukları gibi, dış ül-
I kelere işçi göndermekteyiz. Bu bir bakımdan 
J- üzülecek, bir bakımdan sevinilecek bir konu-
I dur. Biz işçilerimizi gönderdiğimiz zaman on

lar, cidden Avrupa ülkelerinde kendi imıkânla-
rımızla yaratamayacağımız bâzı imkânlara, 
orada ekonomik şartların daha iyi olması mu-

I vac oh esinde daha iyi hayat şartlarına kavuş-
malktadır. 

-Sayın Bakanım buyurdular ki, «80 bin işçi 
I daha göndereceğiz, bu suretle 1 milyon işçi 

göndermiş olacağız.» Demediler ki, işçilerimiz 
I döndükten sonra onlara şu imkânları hazırlıyıo-
I ruz. Biz işçilerimizi, beyin güçlerimizi oraya 

ihracetmeik suretiyle bir daha yurda dönmele-
I rini temin eifmeyeceık miyiz? Böyle bir hal içe-
I risine mi düşüyoruz? Bu bakımdan Sayın Hü-
I kümelimizin, işçilerimiz döndükten sonra onla-
I ra oradaki hayat şartlarını verecek iş imkânla

rını da Tüılkiye'de hazırlama fırsatını bulma 
gayretleri içerisine şimdiden girmesinin lüzum -

I iu okluğuna inandığım için, bu konuya da te-
I mas etmek isterim. 

Muhterem senatörler; yeri gelmişken şunu 
da arz etmek istiyorum. Zaten gündem dışı ko
nuşmamın konusunu da «Sanayi Haftası» teş
kil etmektedir. Bundan birkaç ay evvel Sayın 
Çalışma Bakanımızın da bulunduğu komisyon
da başkanlık etmiştim. Çıraklık, kalfalık ve 
Ustalıik Kanunu cidden uzun çalışmaların neti
cesinde Senatomuzdan geçti ve Sayın Cumhur
başkanımız tarafından veto edildi. Aşağı - yu-
ıkarı on senedir bu işle ilgili olan bir kişi ola
rak Çıraklık Kanununun çıkmasında büyük 

I gayretler sarf ederken, komisyonda Sayın Ba
tanımızın bu kanuna karşı çıiknıası beni cidden 
üzdü. Temenni ederim ki, kendilerinin Başkan
lıkları devresinde Çıraklık Kalfalık ve Ustalık 
Kanununu biran evvel Meclislerden geçirtip 

I kanunlaşsın. Bunu arzu etmeıkteyim. 

Gene konuma dönüyorum, «(Sanayi Hafta
sı» diyoruz. Sanayide ilerlemeyi Türkiye'de ben 

I bir piramide benzetmejk istiyorum. Malûmuâli-. 

96 — 
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niz piramidin tabanında vasıfsız işçi tâıbir etti
ğimiz çırak; daha sonra kademeli olarak yarı 
kalifiye]i işçi dediğimiz kalfa, kalifiye işçi de
diğimiz usta, onun üzerinde sanat enstitüsü me
zunu, tekniker, yüksek tekniker, makine mü
hendisi ve idareci. 

(Muhterem senatörler, bu piramidi gözleri
nizin önüne serdikten sonra, piramit arasında 
bir boşluğun meveudolduğunu sizlere arz etmek 
istiyorum. Zira, Türkiye'nin sanayileşme konu
sunda büyük hamleler yapabilmesi için kaliteli 
elemana, vasıflı elemana, sanayici ve işletmeci 
mühendise ihtiyacı vardır. Türkiye'nin sıkıntı
sı buradadır. Bu piramitte boşluğu ne zaman 
dolduraıbilirsck; (İşletmeci mühendis, sanayici 
mühendis; yani imalât ve konstrüksüyon mü
hendis değil, zaiten pi rami tin içerisinde imalât 
ve konsıtrüıksüyon mühendisi vardır.) İdareci 
ile imalât ve konstrüksüyon mühendisinin ara
sında sanayici ve işletmeci mühendisin Türkiye'
de ne zaman çok olduğunu görürsek o zaman, 
T ürik sanayiinde büyük hamlelerin olacağına 
inanmaktayım. 

Kaldı ki, Türkiye'nin aşağı - yukarı bütün 
vilâyetlerinde, büyük kazalarımızda 130 sanat 
enstitümüz mevcuttur. Açana sanat enstitüle
rinden mezun olan öğrencilerimize hangi imkân
ları tanımaktayız? Sanat enstitüsünü bitirdik
ten sonra son yıllarda tekniker okulları açtık, 
yüksek tekniker o/kulları açtık. Bu .memleketin 
var olmasını ve yok olmasını temin eden tek
nik elemanlara bugüne kadar ne imkânlar te
min ett ik! Ayrıca, sanat enstitülerinde: can
siperane çalışmak suretiyle öğrenciler yetişti
ren Ankara'mızın güzide bir müessesesi var
dır; Ankara Erkek Teknik Yüksek Öğretmen 
Okulu. Bu okulun öğretmenlerine acaba ne 
imlkânlar tanıdık1? Hal böyle İken, bizim do
kuzuncu değil, 90 ncı Sanayi Haftasını yapma
mız, plânlı ve programlı çalışmadan bir kıy
met ifade etmeyecektir. Bendeniz bu kanıyı 
taşımaktayım. 

Sayın Başkanımın müsaadesi ile konum olan 
Sanayi Haftası üzerinde biraz daha konuşmak 
istiyorum. Mamul eşya yapılırken kaliteli ma
lı ucuza satma keyfiyetinde mühendis okuldan 
mezun olduğu zaman yetenekli durumda olma
yabilir; ama bunu endüstri içi eğitim ve çalış
ma ile kazanmalı, mühendis atelye ve kons

trüksüyon işlerine inme yetenek ve cesaretini 
bulabilmelidir. 

Kaliteli imalât için kontrolün yapılması ge
rekir. Belirli lâboratuvarlarda ölçü kaligras-
y onları, ölçü malzeme kontrolları yapılabilme
li. Ham ve yarı mamul malzemenin kalite ve 
miktar bakımından sağlanması, özellikle çe
lik alaşımları bakımından ham maddenin sana
yiciye bir an evvel ulaştırılması gerekmektedir. 
Teknik personelin her kademede endüstri ile 
ilgili ve ilişkili yetişmesinin temini, teknik per
sonelin eğitimi mevcut endüstrinin önünde ol
ması gerekir; ama endüstriden de kopmamalı-
dır. Görüldüğü kadar alt kademe teknik per
sonel endüstrinin gerisinde bir eğitimde olduğu 
halde, mühendis üst kademede bazen endüst
riden çok kopmuş kadar ileride bulunmaktadır. 

Sanayileşme konusunda çok önemli unsur
lardan birisi de standarda riayet etme hususu
dur. Bunu size gayet basit bir misalle, (müsaa
de ederseniz, izah etmeye çalışacağım. Bili
yorsunuz, dışarıya çıktığımız zaman lOO'e ya
kın modelde araba gözümüzün önünden gelip 
geçmektedir. Bu Türk sanayisini şaşırtıcı is
tikametlere yöneltmektedir; araba standartı-
nm tespiti yönünden deminki verdiğim misal 
sanayimizi başka istikametlere nasıl sevk ede
bilirse, sanayide standart olmayışı da Sevk 
edebilir. 

Ankara'da Türk Standartlar Enstitüsünün 
çalışmalarını burada takdir etmeden geçemeye
ceğim. Bilhassa son zamanlarda büyük bir 
faaliyet göstermekle beraber, bu faaliyetini 
kâfi bulmuyorum. Sanayileşmede standarda 
riayet etme konusunda büyük bir titizlik gös
terilmesi mecburiyeti vardır. 

Muhterem, senatörler, nasip oldu Avrupa 
ve Amerika'nın sanayi bölgelerini ve Türk sa
nayi bölgelerini gezme fırsatını temin ettim. 
Buralarda gözüme çarpan çok enteresan olay
lar cereyan etti. Bugün Türk sanayisinin ge
lişmesinde en önemli bir faktör olan teknik ele
manın maalesef yeterli sayıda olmayışı büyük 
iş adamlarını, büyük sanayicilerimizi gerek 
kamu sektörünü, gerekse özel sektörü müşkül 
durumda bırakmaktadır. Büyük Atatürk'ün 
sözlerini burada söylemeden geçemeyeceğilm; 
«Sanayileşmek en büyük millî davalarımız ara
sında yer alacaktır.» sözünü, büyük bir söz 
olarak Ikabul etmekteyim. Bu itibarla, Türki-
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ye'nin sanayileşmek zorunda olduğunu hepimi
zin bilmesi gerekir. 

Muhterem arkadaşlar, sanayileşme ne ile 
olur? Daha büyük küçük sanayi işletmelerinin 
kalkınmasını yapamamış, organize sanayi 
bölgelerini normal olarak faaliyete getireme
miş, yerli tarım âletleri, makinaları imalâtı 
ve imalât tezgâhları sorununu halletmeden sa
nayileşme olmaz. Dün akşam Sanayi Bakanlı
ğının sergisini gezdim, Makine Kimya En
düstri Kurumunun ve bâzı özel sektörün iş tez
gâhlarını dikkatle tetkik ettiğim zaman iftihar 
edeceğimiz bir durumla karşılaştım; ama bun
ların sadece sergilerde göstermelik olarak kal
mamasını temenni etmekteyim. Bugün cidden 
iftihar edici bir durum. Akşam tetkik etti
ğim tezgâhlar, hakikaten imalât gücü bakı
mından Avrupa tezgâhlarını aratmayacak dere
cededir, ama kaç tane yapılmıştır1? Bugün 
Türkiye'nin ihtiyacına kâfi gelebiliyor mu? İt
halâtını dudurabilecek bir kapasiteye gelebi
liyor mu? Bu sorulan sormak mecburiyetinde
yiz. Aksi halde bir tezgâh, iki tezgâh, beş tez
gâh sergilemek suretiyle biz bunları yapıyo
ruz ,'demek, kanaatımca kâfi değildir. 

Muhterem senatörler, bilhassa Ortak Pa
zar'a gireceğimiz bir ortam içerisinde motorlu 
taşıt* sanayiinde tamlaşma ve işbirliği hareket
leri ve Türk motorlu taşıt sanayii ile Ortak Pa
zar motorlu taşıt sanayiinin üretim yönünden 
karşılaştırılması da Türk sanayiinin önemli ko
nularından birisi olsa gereikir. 

Ayrıca, yatırımlarda yerli mamullerin kul
lanılması, Sanayi Odalarının ekonomik kalkın
maya daha aktif olarak katılmaları, yatırım ön
cesi fizibilite etütlerin yapılması ve yaptırılma
sı, yatırım projeeildği ile Türkiye'de en önemli 
sorun olan sanayi yatırımlarının finansman so
rumlarını da dikkate almak mecburiyetindeyiz. 
Bugün sanayici niçin sıkıntı çekmektedir? Bu
gün Türk sanayicisi niçin ileri hamleler yapa
mamaktadır? Hepimizin yolu düşmüştür, bil
hassa Ankara'da küçük sanayi, büyük sanayi 
bölgelerine gittiğimiz zaman çok dar imkânlar
la ne kadar hassas makinelerin yapıldığı ifti
harla görmekteyiz. Sadece Türk sanayicisinin 
finansman bakımından desteklenmesi ve biil-
hassa Hükümet olarak, teknik elemanın Türk 
sanayiine yetişecek durumda olması için, okul-
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larda ders programlarının bu yönde ele alınma
sının çok doğru olacağı inancı içerisindeyiz. 

Muhterem senatörler, yine sayın Bakanımın 
sözüne temasla sözümü bitirmek istiyorum. Be
yin ve insangücü ihracı Türkiye'de ne zaman 
sona ererse, Türk sanayii kısa zamanda büyük 
hamleler yapacaktır. Bunun için, bugün bir ga
zeteden aldığım malûmatı arz ediyorum. «Yurt
dışında 126 bin beyin var» ibaresi cidden beni 
üzmektedir. Bu 126 bin beyin, evet yurt dışın
dan bizim ekonomik bünyemize katkıda bulun
maktadır: bize dolar, frank, mark göndermek
tedir; ama 10 sene sonra yurda geri döndüğü 
zaman biz işçimize ne imkânlar verebileceğiz? 

Sırası gelmişken şunu da ifade etmek iste
rim: Buradan gönderdiğimiz işçilerimiz fabri
kalarda, montaj fabrikalarında sadece bir iş 
üzerinde ihtisas yapmaktadırlar. Farz edelim, 
bir cıvatanın içerisine kılavuz salma işlemi ve
rilmiştir. 10 sene Almanya'da kalmıştır, sadece 
cıvatanın içerisine kılavuz salmayı öğrenmiş ve 
buraya gelmiştir. Sanayicilik bu değildir muh
terem senatörler. Çalışma Bakanlığımızdan be
nim istirhamım şudur ki, dış ülkelere göndere
ceğimiz işçilerin fabrükalarıyla da temas etmek 
suretiyle orada öğretim ve eğitimleriyle de il
gilenmeli ve kendi iş sahasında, kendi gücü ile 
iş yapacak hale gelmesi sağlanmalıdır. Bu ha
le geldiği takdirde, biz ancak «Biz yurt dışına 
isçi gönderdik. Döndükten sonra biz o isçiden 
istifade edebiliriz.» diye düşünebiliriz. Bugün 
bizim gönderdiğimiz vasıfsız isçilerin % 90'ı 3 
günde yetişmekte, 3 günde yetiştiği işi 10 sene 
tatbik etmek suretiyle nihayet biraz para kaza
nıp ailesine faydalı olmakta, memleketine fay
dalı olmaktadır. Bizim en büyük sorunumuz on
lar döndükten sonra, onlara iş imkânlarını bul
maktır. Bu gayretin içine girmemiz de icap 
eder. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar konusunda biraz 
malûmat vermek istiyorum. 1923 yılında Tür
kiye'nin toplam elektrik gücü 32 mega\vat iken, 
bugün sadece Hazer gölü santralimizin gücü
nün 44 megawat gücünde olduğunu söyleyebi
lirim. 1923 yılındaki toplam elektrik enerjisi 
gücümüz Ankara'nın bugün istihlâk ettiğinin 
1/4'ü olduğunu da ifade etmek isterim. 1940 yı
lında 400 milyon kilowat saat olan elektrik gü
cümüz 1950 yılında 8O0 milyon, 1960 yılında 2 
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milyar 800 milyon kiİo\vat saate yükselmiştir. 
Bu kadar elektrik tüketilmektedir. İîer yıl 3 
misli bir artış görülür. 1960'da 3 milyar kilo-
wat saatten az olan elektrik istihlâkimiz. 1970 
yılında 9 milyar kihnvat saat olmuş ve 1980 yı
lında da 32 milyar kilowat saate ulaşacaktır. 
Bu gerçekten büyük bir hızdır. Gelişmiş ülke
ler ancak 2 kat bir artma gösterebildiğine göre, 
bu 49 yıllık artış Türkiye için hem sevindirici 
bir gelişmenin işaretidir, hem de bugünkü öl
çülerle bile büyük bir ihtiyacın ifadesidir. 

Muhterem, senatörler, sözlerimi kısa olarak 
bağlamak istiyorum. Yine bu elektrik konusun
da sözümü tamamlayıp, huzurunuzdan ayrılaca
ğım. Bu itibarla, son 20 yılda alman tedbirler 
de başdöndürüeüdür ve bunu bir iki rakamla 
g'östermek istîyorııüi. 

Cumhuriyet Hükümetleri ve özellikle Adalet 
Partisi Hükümetleri bu lıizlı gelişmeyi sağlaya
bilmek için gerçekten elİerindeıi geleni yapmış
lardır. Bugün şu anda önümüzde bulunan Beş 
Yıllık Kalkınma Plânı döneminde bu sektöre 
23 milyar lira para harcanacak. Askıda kalan 
ve hız verilmek suretiyle hizmete giren Keban 
Barajı tek başına. 1968 yılında Türkiye'nin is
tihlâk ettiği enerjiyi üretecektir. 1968 yılında 
7 milyar kilovat saate yakın istihlâkimiz vardı. 
Keban Barajı bittikten sonra sadece yalnız ba
şına 6,5 milyar kiknvat saati aşan bir enerji 
üretecektir. Görülüyor ki Hükümetler Türki
ye'de sanayileşmenin önemli olduğunu benim
seyerek önplâna almışlar ve enerji üretimini 
geliştirmeye çalışmışlardır ki. biraz evvel ra
kamlarım da verdim, 

Bugün ünüiıluzde gelişen ve büyüyen bir 
Tüı'klye mevcuttur. İskenderun Demir ve Çelik 
Fabrikası için bugün. 6,5 milyar lira harcan
mak suretiyle, Türkiye'nin ekonomisine büyük 
bir katkıda bulunacağı ümit edilmektedir. Sey
dişehir Aliminyum fabrikaları da keza öyle. 
Daha birçok fabrikalar kurulacaktır. Benim il
gililerden tek ricam, teknik eleman ve teknik 
.elemana lâzım gelen ehemmiyeti vermek, onla
rın mağduriyeti varsa mağduriyetlerini gider
mek ve bugünkü Türkiye nasıl teknik eleman
ların sayesinde bu hale gelmişse, yine Türkiye' 
nin gelişmesini, ilerlemesini onlara tevdi etmek 
suretiyle mamur ve müreffeh bir Türkiye'nin 
il e ride ya r at ılm a sı di r. 
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I Bunda hepimizin payı olacağı düşüncesiyle, 
hepinize saygılar sunar, Yüce Senato 'mm üye
lerine tekrar en derin hürmetlerimi arz ederim. 
(AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
üyesi Sayın Öztürkçine, «Yugoslavya'dan ana
vatana gelen soydaşlarımızın Yugoslavyadaki 
sosyal haklarının aynen devamı hakkında» gün
dem dışı söz istetmektedir. 

Sayın öztürkçine hiç şüphe yok ki, bu hu
susta Yüce Senatoya çoik faydalı bilgiler vere
cektir. Ancak Başkanlık, Yugoslavya Başbaka
nının Türkiye'de bulunduğu şu günlerde ve te
masların yapıldığı, görüşmelerin devam ettiği 
bir sırada böyle bir görüşmeyi şimdilik yersiz 
bulmaktadır. Sayın Öztünkçine'ye vaki ricaları
mız kabul edilmemiştir. Gündem dışı konuşma
da direnmektedir. Değil mi sayın Öztürkçine"? 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) _ Sayın 
Başkanım, bunu... («G«eri alıyor» sesleri) 

BAŞKAN — Geri alıyorsunuz'?.. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Zaten 

geri alacağım. Sayın Hariciye Vekilimiz de ge
ri almamı emir buyurmuşlar. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HALÛK BAYÜLKEN 
— Estağfurullah. 

BAŞKAN — Öyle birşey yok. Sayın öztürk
çine, Dışişleri Bakanı Sayın Bayülkeıı hiç bir 
zaman bir üyeye emir buyurur tarzda bir ifade 
kullanmaz, bu olmaz. Yalnız, Başkan olarak 
hem sizinle hem Dışişleri Bakanıyla konuyu da
da önce istişare ettik; Cumhuriyet Senatosunda 
meselelerin selâmetle yürümesi için bu önha-
zırlıklar yapılmıştır. Dışişleri Balkanının sade
ce bilgisini rica ettim, kendileri de lütuf kâr bil
gilerini bildirdiler. Yoksa bu hususta ne size ne 

i de Başkanlığa bir emir vaki değildir ve bu 
i mümkün değildir. Sadece Başkanlık bunu dü

şünmüş ve bu öııhazıriığı yapmıştır, sizden de 
istirham ediyorum. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Per
şembe günkü birleşime talik edilmek suretiyle 
geri alıyorum. 

BAŞKAN — Şartlı olmaz, geri almış bulu
nuyorsunuz. Teşekkür ederim. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 
Başkanım çok önemli bir konudur bu. 

S. — Rize Üyesi O. Mecdi Agun'un, uçaklar-
I da ve uçak meydanlarında yapılan arama işlem-
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lerine ve tasarruflara dair gündem dışı demeci 
ve Ulaştırma Bakanı Rıfkı Danışmanın cevabı. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Kize 
Üyesi Sayın Meedi Ağım, uçaklarda ve uçak 
meydanlarında yapılan arama muameleleri ve 
tasarrufları hakkında gündem dışı söz istemek
tedir. 

'Sayın Agun ile görüştük, yedi dakikayı geç
memek üzere lütfedeeeklerdir. Buyurun. 

O. MECDİ AGUN (Rize) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; 

Uçaklara binerken silâh ve diğer patlayıcı 
maddelerin bulunup bulunmadığı aramalar ya
pılmaktadır. Burada gördüğümüz, herkesin 
arandığıdır. Arama yapmak haysiyet kırıcı bir 
.muameledir. Bunun için şahsın temel hakları 
arasında aramanın nasıl yapılacağı gösterilmiş
tir ve diğer kanunlarımız tarafından da tafsil 
edilmiştir. Bu eski kanunların bugüne kadar 
gelen uzun bir tatbikatı da vardır. Bu kaidele
re ve bu tatbikata göre herkesi hukuken ara
mak mümkün değildir. Tanınmış olan hüviyeti 
ve işi belli kimse aranamaz : Senatör ve millet
vekillerinin ayrıca teşriî dokunulmazlıkları var
dır. Dürüst ve haysiyet sahibi olarak tanınmış, 
hüviyeti ve işi belli vatandaşların da masuni
yeti vardır. Bu haysiyet, kanunun himayesinde-
dir. 

Hükümet herkese ulu orta «kaldır ellerini 
arayacağım» diyemez. Anarşi ile mücadele edi
yorum işte görün diye mi böyle yapıyorlar?.. 
Arama yapıldığı zaman netice elde edilmelidir 
veyahut anarşi yaratacak, uçak kaçıracak ev
safta ve sicilde olan çok mahdut kimseler üze
rinde ve İm dahi nezaketli bir surette ve mü
nasip bir şekilde yapılmalıdır. Kimlerin uçak 
'kaçırabileceği tahmin edilmelidir, bilinmelidir 
ve herhalde kimler uçak kaçırmaz veya kaçıra-
maz bu da bilinmelidir, takdir ve tefrik edil
melidir. 

Hükümet hiç bir şey bilmiyor mu, bu işi ya
panlar hiç bir şey bilmez mi, bütün Türk Mil
leti anarşist midir? Kim olursa olsun aranıyor. 
Bu, Hükümetin ve bu işle uğraşan kimselerin 
bilgisizliğini, tembelliğini cahilliğini ortaya ko
yar. Hükümet bu tefriki yapmamış ise çalışma
mış demektir, bu bir. 

Bir de hukuku, kanunu çiğniyor demektir, 
kasten yapıyor demektir. Bâzı kimseleri uçak 

I meydanlarında kalabalık içinde küçük düşür-
I mek istiyor demektir. Bu hususta memurun 

âmirinden yazılı emir alması gereklidir. Hükü-
I metin hukuken var olması için hareketlerinin 

hukuk kaidelerine, kanun maddelerine uygun 
olması lâzım geldiği gibi, ahlâklı olması da ge
rekmektedir. Hükümet, başkalarının haysiyet
lerini ve şereflerini düşürmek, korumak mec
buriyetindedir, bu vazifesidir. Bu vazifeyi ya-

I pamadığı takdirde ahlâkî olmaktan çıkar. Bu
nu temin etmezse ve edemezse anarşiyi kendisi 
yaratıyor demektir. 

Anarşinin bir bakıma tarifi, alışılmış tatbi
katın dışında ve kanunun dışında, kanuna uy-

I mayan faaliyet demektir. Türkiye'de herkes 
anarşi olayı yaratabilir diye bir kanunî farazi-

I ye yoktur. Hükümet, böyle bir faraziyeye da-
I yanıyorsa, o halde kendisi de bu hükmün içeri

sindedir. Türkiye'de uçak kaçırmaya teşebbüs 
I etmeyecek kimse yok mudur? Herkes uçak ka-
I çırır diye farz edilir mi? Tatbikat, Hükümetin 

böyle farz ettiğini gösteriyor. 

Sayın Melen şimdi Başbakandır; ama yarın 
I Van senatörüdür yahut maliye müşaviridir ve-
I ya uzmanıdır, müsteşarıdır. Öyle olduğu zaman 
I ellerini havaya mı kaldıracaktır, buna razı mı-
I dır? Türkiye'deki hukuk düzeni buna müsait 

midir, böyle takdir ve tefsir edilebilir mi? Be-
I nim anladığıma göre bu fiilî vaziyet yukarıda 
I arz ettiğim gibi Hükümetin kimler anarşi ya-
I ratabilir, kimlerden bu beklenmez diye bir tef

rike lüzum görmeyip, yolcuları ayrı ayrı hüvi-
I yetleriylc tanımamaktan ileri gelmektedir. Yo

rucu olacağı şüphesiz olan böyle bir tefrik faa
liyeti ciddî bir faaliyettir. Hükümet bu ciddi-

I yeti gösterememiştir, işin kolayına gitmiştir. 
I Vatandaş haysiyetini lâubaliliğe almış bir Hü-
J küm et, mcydatılaiKİa öyle yapabilir. Vatandaş. 
I haysiyetinin korunmasını Hükümetinden bek-
I leyemezse ne olur? Orada medenî bir toplum 

vardır denemez. Bu derece iptidaî bir tatbikat 
mutlaka düzeltilmelidir. 

I Kuvvetli Hükümet isteniyor. Kuvvetli olan 
kanundur. Türkiye'yi buhrandan ve anarşiden 

I kanun çıkarabilir. Yoksa Hükümet, tüm mille -
I tini ve bütün beşeriyeti anarşist farz ederek ka-
I rarlar alırsa, bu işin içinden çıkamaz. Bu yol

suz arama muamelelerinden doğacak maddî ve 
j manevî her türlü mesuliyet Hükümetindir, 
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Hükümet, memurlarına gayrî kanunî emir
ler vermemelidir. Kanunlarımızda hüsnüniyetli 
olanlarla suiniyetli olanlar müsavi değildir. Bu
nun felsefi gerekçesi o kanunların vaz edildiği 
sıradaki ge rekç ele rinde göst e rilmiştir. 

Türkiye'den iki uçak kaçırılmıştır, mühim
dir. Hükümet tedbir almalıdır, uçak kaçırması 
olmamalıdır; fakat değil iki uçak, daha 200 
uçak kaçırılsa hukukun iki satırını ihmal et
mek hattâ iki kelimesini ihmal etmenin daha 
büyük zararı olduğuna Hükümet inanmış olma
lıdır. Hükümet olmanın en başta gelen kriteri 
budur. Bunu anlamak istiyorum, Hükümet hu
kuka saygılı mıdır, bu arama olaylarında o 
saygıyı neden göstermemiştir? 

Konuşmamın sebebi budur, saygılarımı su
narım. 

ULAŞTIRMA BAKANI RLFKL DANIŞMAN 
• Krzuruıu Milletvekili) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ulaştırma Bakanı gün
dem dışı söz istiyorsunuz, buyurun. 

ULAŞTIRMA HAKANI KIFKI DANIŞMAN 
(Erzurum Milletvekili) — Sayın Başkan, muh
terem senatörler ; 

[ çak kaçırma hâdiselerinde, meydanlarda 
alınacak tedbirler arasında en müessir olanı yol
cuların aranması hususudur. Bugün bütün dün
yada. milletlerinin bu konu üzerinde geniş tet
kikler yaptıkları, incelemeler yaparak birtakım 
kararlar aldıkları malûmdur. Bu hususta biz 
de çalışmaktayız. Bu incelemelerden ve tetkik
lerimizden şu sonuca varılmıştır. 

Uçakların kaçırılması ile ilgili konularda alı
nacak birçok tedbir vardır. Bu tedbirler ara
sında en müessiri, yolcuların ve yolcu bagaj
larının aranması keyfiyetidir. Bugün dünyanın 
her yerinde yolcular esaslı bir şekilde aranmak
tadır. Hattâ birçok yerde aranmaktadır; hava 
meydanında, uçağa binerken veya meydana 

girişlerde. Bizde de bu, ciddiyetle tatbik edile
cektir, bunun ötesine geçmek mümkün değil
dir. 

Aramayı yapacak olan ekiplerin, görevlilerin. 
takdirlerini kullanarak bâzı kişileri aramaları, 
bâzılarını aramamalar maksadı temin etmez ve 
kâfi gelmez. Her ne kadar aranan kişilerin hü
viyeti malûm olsa dahi bu şahısların haberi ol
madan onların bagajları içerisine başkaları ta
rafından birtakım patlayıcı maddeler, muzır ci
simler konabileceği düşünülebilir, muhtemeldir. 
Tatbikat böyle yürümektedir; ama bu tatbikat 
esnasında hiç şüphesiz ki, aramanın iyi eğitil
miş ve bu konuyu iyi bilen, insan psikolojisine 
vâkıf kişiler tarafından yapılması düşünülebilir. 
Hüviyeti malûm şahısların aranmasına itina edi
lebilir, dikkat edilebilir; fakat hiçbir surette 
aramadan vazgeçilemez ve bu mümkün olmaz. 

Bu itibarla biz Ulaştırma Bakanlığı olarak, 
Dahiliye Vekâletiyle beraber yürüttüğümüz ve 
bu konuda, yapacağımız husus şu olacaktır. P/u 
aramalarda yetiştirilmiş, eğitilmiş ekipleri kul
lanmak ve arayacağımız şahısların hüviyetine, 
durumuna ve belli kişiliklerine göre gerekli dav
ranışlarda, uygun, davranışlarda bulunmaktan 
ibaret olacaktır. 

.Saygılarımı sunarım. 

4. — Ağrı Cifesi Salih Türk m-'-/'"in, Anayasa 
ve Adalet Komisyonu üyeliğinden cıküdiğine da
ir önergesi (4/62) 

BAŞKAN — Bir çekilme önergesi var. oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Üyesi bulunduğum Anayasa ve Adalet Ko

misyonundan istifa ettiğimi bilgilerinize arz ede
rim. 

Ağrı Üyesi 
Salih Türkmen 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

V. - , GÖRÜŞÜLEN! ÎŞLER 

1. — Osmanoğlu 1936 doğumlu Ahmet Şen 
hakkında Af kanunu tasarısının Millet Meclisin
ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu. (M. Mec
lisi : 1/523; C. Senatosu : 1/99) (S. Sayısı : 130) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 7 , 1972) 
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2. — 151 saydı Kanunun ek ikinci maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kaynın teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adedct ve İçişleri 
komisyonları raporları (M. Meclisi : 2/612; C. 
Senatosu ; 2/27) (S. Sayısı : 142/1) 
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3. — Türkiye ile Avrupa Ekonomik Toplu

luğu arasında Geçici Anlaşma hükümleri uya
rınca, bu Anlaşmanın kapsamına giren madde
lerin Gümrük vergilerinde, anlaşmada yer edan 
esas ve oranlar çerçevesinde yapılan indirim
lerin onaylanması hakkında kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Dışişleri, 'Turizm ve Tanıtma 
ve Bütçe ve Plân komisyonları - raporları (M. 
Meclisi : 1/571; C. Senatosu : 1/109) (S. Sa
yısı : 118) (1) 

BAŞKAN — Gündemle ilgili bir önerge var, 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin, «haklarında ivedilik kararı veri

len» ve «Birinci görüşmesi yapılacak işler» bö
lümlerinin diğer işlere takdim en görüşülmesini 
arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Kom. Bşk. 
Uşak 

M. Faik Atayurt 

FİKRET GÜNDOĞAN (îstanbuD — Aley
hinde. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Baş
kan, gündemde süresi bitmek üzere olan ka
nunlar var. Bütçe ve Plân Komisyonu boyuna 
önerge veriyor, tekaddüm ediyor. Yüz küsur 
maddelik Danıştay Kamımı var, ki Yüce Sena
tonun 4- - 5 celsesini alması mümkündür. 

BAŞKAN — Sayın Rendeci. her halde dik
katinizden kaçmış olacak; önerge, gündemin 
«Haklarında ivedilik karan verilen» ve «Birin
ci görüşmesi yapılacak işler» bölümlerinin, si
zin maksadınıza uygun olarak, diğer işlere tak
dim en yani sorulardan önce görüşülmesi mak
sadına matuftur. 

Gündemle ilişkin önergeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kaıbul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

1. — Osmanoğlu 1936 doğumlu Ahmet Şen 
hakkında Af kanunu tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu. (M. 
Meclisi : 1/523; C. Senatosu : 1/99) (S. Sayısı : 
130 (Dağıtma tarihi : 17 .7 . 1972) (1) 

(1) 130 S. Sayılı Basmayazı 17 . 7 . 1972 
tarihli 77 ne i Birleşim Tutanağına eklidir. 

21 . 11 . 1972 0 : 1 

BAŞKAN — Osmanoğlu 1936 doğumlu Ah-
met Şen hakkında Af kanunu tasarısı uzun 
zamandan beri açık oylarınıza arz edilmekte 
olmasına rağmen, dokuzuncu açık oylama sonu
cunda da netice alınmış değildir. 

Dosyayı tetkik ettim; açık oyu gerektiren 
bir zorunluk mevcut değildir. Açık oya, ya 
Anayasanın gereği olarak başvurulur, ki konu
muzda bu mevcut değildir, veya İçtüzüğün em
rettiği hükümlerin uygulanması sırasında ya
hut İçtüzüğün emrettiği sayıda üyenin verece
ği bir Önerge ile başvurulur. Özel af konusunda, 
bu üç şeklin hiçbirisi mevcut değildir. Komisyo
numuz. Millet Meclisinin affı kapsayan metnini 
reddetmiş; fakat görüşmeler sırasında Genel 
Kurul Komisyonun bu ret talebini ret ile Mil
let Meclisi metninin görüşülmesine karar ver
miştir. Bu şekli ile, görüşülmekte olan Millet 
Meclisi metnidir. Açık oyu gerektiren hiçbir 
husus mevcut değildir. 

Şimdi, görüşmeler bitmiş bulunduğuna gö
re. bu konudaki Millet Meclisi metnini okutup 
iş'arî oylarınıza arz edeceğim. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 

Osmanoğ-fo] 1930 doğumlu! Ahmet Şen 
hakkına?/ Af kanunu tasarısı 

Madde 1. — Yedieminlik görevini kötüye 
kullandığından dolayı, Arsin Asliye Ceza Mah
kemesinin 23 . 9 . 1970 tarih ve 1969,77 esas, 
1970' 42 karar sayılı kesinleşmiş hükmü ile 3 
ay 10 gün müddetle hapis ve 208 lira 30 kuruş 
ağır para cezasına mahkûm edilen, Osmanoğlu 
1936 doğumlu Arsiıvin Yenimahallesiııden Cilt 
5, sayfa 34, hane 32'de nüfusa kayıtlı, halen 
Yomra Ziraat teknisyenliğinde Yüksek Ziraat 
Mühendisi Ahmet Şen'in. cezası bütün hukukî 
neticeleriyle birlikte af f edilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kaim] etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — Bu kanun yayımıı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN -— Maddeyi oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ma.d-
bul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Bu kanunu Tanım ve Adalet 

Bakanı yürütür, 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tümünü oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenlei'... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

2. — 151 sayılı Kanunun ek ikinci maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun teklifinin 
Millet Meclisince, kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve İçişleri 
komisyonları raporları (M.. Meclisi : 2/612; C. 
Senatosu ': 2/27) (S. Sayısı : 112/1) (i) 

BAŞKAN — Bu kanun teklifinin öneelik 
ve ivedilikle görüşülmesi hususu daha önce ka
bul edilmişti. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması 
hususunu oylarınıza arz ediyorum.' Komisyon 
raporunun okunmasını kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kaimi edilmemiştir. 

•FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bir ka
nun müzakeresinin içindeydik, ne oldu? 

BAŞKAN — Efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Daha 
evveıl bir başka kanunu müzakere ediyorduk. 

BAŞKAN —- Başladık, soruyorum ; tümü 
üzerinde söz isteyen var un?.. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Efen
dim. 148 sıra sayılı Kanunun müzakeresi devam 
ediyordu, bu celsede görüşülecekti. 

BAŞKAN — Bundan sonra ona geliyoruz. 
Sıra ile takibediyoruz. Yani Ortak Pazarla il
gili kanun mu? 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Evet. 
BAŞKAN — Bundan sonra ona geleceğiz. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Yarıda 

bırakılır mı, bırakılmaz mı? 
BAŞKAN — Biliyorum. Tümü üzerinde söz 

isteyen ? 
SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Ben isti

yorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Tanyeri. 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — «ayın 
Başkan, değerli senatörler; 

151 sayılı Kanun 5 Aralık 1960 tarihinde, 
henüz yeni Anayasamız yürürlüğe girmeden ön
ce, kabul edilmiş bir kanundu r. Umuru Bele'di-

(1) 112/1 S. Sayılı Basmayazı Tutanağın 
sonuna eklidir. 

yeye Müteallik Ahkâm-ı Cezaiye hakkımdaki 
Kanuna 1 madde eklenmesine mütedairdir. Za
manında belediyelerin müessiriyetini sağlamak 
amacıyle ve iyi niyetle kabul edilmiştir. Şimdi 
bunun Anayasanın 114 nföü ımaddesiyle ters düş
tüğü için ikinci fıkrası kaıldırılmaktadır. 

Fakat aslında Kanunun esası ihtiva ettiği 
prensipler ve tertip ettiği ceza miktarları yö
nünden ihtiyacı karşılamaktan uzak bulun
maktadır. 

Yatandasın günlük zarurî ihtiyaç maddele
rinin fiyatları her gün biraz daha artmaktadır. 
Belediyeler, Belediyeler Kanununun 15 nei 
maddesinin kendilerine verdiği fiyat ve kâr 
haddi ücret tarifelerine riayeti 'kontrol görevi
ni gereği gibi yerine getirmemekte, ya da mües
sir olamamaktadırlar. Esasen Hükümet de fi
yatlarda henüz bir istikrar sağlayamamıştır. 

Sayın Başbakan geçen gün verdiği bir de
meçte bunu ifade ve -ancak önümüzdeki yıl bir 
fiyat istikrarına kavuşulabileceğind beyan et
miştir. Ancak bu istikrarın hangi seviyede 
mümkün olacağı da henüz belli değildir. 

Fiyat istikrarı gerekçesiyle tarımsal ürünle
rin taban fiyatları artırılmadı, memurların do
kuz aylık alacakları verilmedi, emeklilerin bir 
yıllık alacakları da ancak üç aylık olarak kar
şılandı ; fakat yine istikrar sağlanamadı. De
mek oluyor ki, fiyat artışlarının bilimsel ne
deni bunlar değildir. Şu halde Hükümetin, ger
çek sebebi araştırması ve buna çare bulması; 
bunu nedeni göstererek, Anayasanın •eınıri olan 
tarım ürünlerinin değerlendirilmesini bir kena
ra itmekten artık vazgeçmesi lâzımdır. 

Enflâsyona sebebiyet verir -gerekçesiyle ta
rımsal ürünlerin tabam fiyatlarını artırmamakta 
(direnen Hükümet, üretici girdilerin fiyatlarını 
da ayarlama yapmak suretiyle koruyacağını "be
yan etmişti. Üzülerek ifade edelim ki, bu da 
gerçekleşmemiş, kompoze gübreler yine kara
borsa metaı olmakta devam etmiştir. Bu «du
rumda halkımızı haksız ve fahiş fiyat artışları
na karşı korumak için esaslı ekonomik ve hu
kukî tedbirlere ihtiyaç vardır. Piyasada hangi 
ihtiyaç maddesine el atarsanız fiyatının bugün
den yarma hiç sebepsiz yükselmiş olduğunu 
görürsünüz. Bizzat sayın Başbakan ayakkabı 
fiyatlarından şikâyetçi olmuştur. İstanbul'da 
450 liraya kadar erkek ayakkabısı satıldığı gö-
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rülnıeıktedir. Bu konuda belediyelere de büyük 
görev düşmekte; fakat maalesef gereği gibi ifa 
edilememektedir. Bunda, tabiatı ile müeyyidele
rin kifayetsizliği büyük rol oynamaktadır. O 
lıalde ihtiyaçlara uygun düşecek tedbirleri ihti
va eden kanunların Meclislere şevki lâzımdır. 

Diğer taraftan bu hukukî müeyyidelerin ya
nında, özellikle zarurî ihtiyaç imaddelerinde 
ucuzluğu, ya da fiyat istikrarını sağlayacak 
ekonomik tedbirlerin de alınması lâzımdır. 
Tanzim satışlarının genişletilmesi, bunun için 
belediyelerin takviye edilmesi, üretici ile tüke
tici arasındaki münasebetleri hakkaniyet için
de düzenleyecek kooperatiflerin- kurulmasının 
teşviki, kredi ile donatılması, memlekette ycvk-
kığu veya fiyat artışlarını beklemek maksadı 
ile stokn sevkedilmek dolayısıyle darlığı hissedi
len maddelerin ithali suretiyle bu gibi tedbirle
rin a hr. m ası lüzumlu mütalâa edilebilir. 

Taze misal olarak söylüyorum; bugün bir 
gazetede gördüm, Amasya'da 30 kuruşa üretici
den alman elmanın Ankara'da, beş liraya sa
tıldığı bildirilmektedir. Bu, bütün maddelere 
teşmil edilecek gerçek bir vakıadır. Bunun ted
birinin alınmasının artık zamanı gelmiş hattâ 
geçmiştir. Bu yıl fiyatlar artacak diye tedbir 
alınmadan vatandaşı kaderi ile başbaşa bırak
makta isabet yoktur. Bu vesile ile Hükümetin 
dikkatini fiyat artışlarının hızı üzerine çekme
yi görev bildim. 

T eşekkür ed erim. 
BAŞKAN — Sayın Ueuzal, buyurunuz. 

ÖMER I T I Z A L (Eskişehir) — Muhterem 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Müzakeresine- başladığımız kanun teklifi 151 
sayılı Kanunim ek 2 nci maddesinin sonundaki 
fıkranın kaldırılmasına dairdir. 

Belediye meclisleri ve belediye encümenle
rince kanım ve mevzuata aykırı hareket eden 
vatandaşlara bu hareketlerinden dolayı ceza 
verilmektedir. Bu. 486 sayılı Kanunda kabul 
edilmiş, 1608 sayılı Kanunla teyit edilmiş; 151 
sayılı Kanunda 1608 sayılı Kanunun teyidi ile 
beraber ek iki madde getirilmiştir. Ek 1 nci 
maddede verilen cezaların itiraz mercii tayin ve 
tespit edilmiş; fakat ek 2 nci maddede verilen 
cezaların iliniz mercii yolu kapatılmıştır. On 
yıl] il: tatbikatta görlüdü ki, bu kaldırılması is
tenen fıkra hakikaten Anayasanın 114 ncü nıad-
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desin e aykırı bir hüküm getirmiştir Aynı za
manda 151 sayılı Kanunun 2 nci maddesi tat
bike yetkili kişiler bu maddeyi tatbik ederken 
o kadar çok keyfî hareketlerin içine girmiştir ki, 
bu fıkra hükmünden dolayı bâzı hissi hareket 
içerisinde bulunan belediye reisi ve yetkilileri 
bu maddeyi çok suiistimal etmişlerdir. Tatbi
kattaki bu suiistimal nazarı itibara alınarak İni 
fıkranın kaldırılması teklif edilmiştir. 

Huzurunuzda tatbikatı on yıldan beri gören 
bir arkadaşınız olarak bu teklifi getiren arka
daşa teşekkürü bir borç bilirim. Değerli arka
daşlarım, o kadar hissi kullanılmıştır ki ; yolda 
karşılaştığı vatandaş kendisine selâm vermedi 
diye bir belediye reisi, bir belediye reis muavini 
masasının başına oturup ilk defa o vatandaşın 
sahibi bulunduğu müesseseyi kapatmıştır. 

Biliyorsunuz ki, belediye meclisleri veya 
encümenlerince verilen cezalar o mahallin yet
kili mahkemelerine itiraz edilerek götürülür. 
Mahkeme tetkik eder, verilen cezaî karar yerin
de ise tasdik eder, usulsüzlük veya kanunsuzluk 
varsa cezayı kaldırır. Fakat .151 sayılı Kanu
nun 2 nci maddesindeki hüküm bu yolu kapadığı 
için, reis canının istediğine, canını sıkana bu 
maddeyi tatbik eder. 

Sevgili arkadaşlarım, madde hükmü aslında 
gayet sarihtir. Belediye reisinin fiilen o suçun 
işlendiğini tespit etmesi lâzımdır. Gayet açık 
hüküm bulunmasına rağmen, bu cezalar masa 
başında tatbik edilmiştir, sanki görülmüş gibi 
zabıtlar tanzim ettirilmiştir. Böylece birçok va
tandaş huzursuz ve haksız muameleye tabi tu
tulmuştur. Bir otelin, bir işyerinin, bir bakkal 
dükkânının veya başka bir müessesenin keyfî 
olarak üç gün, dört gün veya iki gün kapatıl
ması ticarî hayatta efkârı umumiyede iyi bir 
netice bırakmaz. Cezaya müstahaksa kapatılsın ; 
ama değilse hissi hareketle kapatılması o mües
sese için, âmme için iyi bir şey değildir. Bu ba
kımdan getirilen teklif yerindedir. Kabul et
menizi istirham edinim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın özden, buyurunuz. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Saym Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
20 Eylül 1971 tarihli ve 1488 saydı Kanunla 

değişen Anayasamızın 114 ncü maddesinin birin
ci fıkrasında ; «İdarenin her türlü eylem ve iş-
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lemine karşı yargı yolu açıktır.» olarak gel
mektedir. yerindedir ve bu fıkranın hakikaten 
kanundan çıkarılması yerinde olur kanaatinde
yim. 

Benim kanını şudur ki ; gerek adlî sahada ol
sun, gerek idarî sahada olsun bir karar verildik
ten sonra, bir tasarruf yapıldıktan sonra, o üst 
makama girmiyorsa, orada tetkike tabi tutula-
mıyorsa onda daima keyfilik cari oluyor ve bu 
da vatandaşı ızrar ediyor-. Bu bakımdan bu ve 
buna mümasil meseleleri halletmek zarureti kar
şısında bulunuyoruz. 

Sayın arkadaşlarım, T'euzal arkadaşımızın 
dediği gibi, bu İstanbul'da da ve diğer şehirler
de de hakikaten, istisnalar hariç, belediye baş
kanları tarafından suiistimal edilmiştir, haklar 
suiistimal edilmiştir. Hakların olduğu gibi isti
mali maalesef: Türkiye'de gereği gibi işlemiyor. 
Kime bir hak verirseniz ve o hak kabili itiraz 
değil ise, o hak daima suiistimal ediyor. Bu ba
kımdan bu getirilen teklif yerindedir. 

Arkadaşlarım, bu münasebetle, Salih Beye
fendinin de buyurduğu gibi, bâzı konular üze
rinde de durmak ieabediyor. Bilhassa Belediye
ler (üoliıieri Kanunu ve buna mümasil meseleler 
ciddî olarak Meclisler tarafından ele alınmıştır. 
Bunların biran evvel kanunlaşması, piyasanın 
istikrara kavuşması, halkın aracılardan kurtul
ması ve bilhassa belediyelerin âciz bir vaziyetten 
behemahal tahlis edilmeleri lâzımdır. Bugün 
Ankara, İstanbul, İzmir belediyeleri hali iflâsta
dır. Bu belediyeler bir şirket olsaydı, çoktan 
ticaret mahkemesi onların iflâsına karar verirdi. 
Ama maalesef bir belediye olduğu için ve âmme 
müessesesi bulunduğu için kanunen hiçbir su
retle iflâs kararı vermek kabil değildir. Bu ba
kımdan bunlar desteklerle, borçlarla, yalvarma
larla yürüyor. 

Tasavvur ediniz ki, bir hastanenin ekmeğini, 
sütünü temin eden bir müteahhidin aylardan, 
hattâ yıllardan beri istihkakı verilmezse, o adam 
iflâs masasına oturtulursa burada ciddî olarak 
bir tedbir almak gerekiyor kanısındayım. 

Bu vesileyle ilgililerin bir kere daha dikkat 
nazarlarını çeker, belediyelerin bu âciz durum
dan kurtarılmalarını saygı ile rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Öztürkcine. 

RİFAT ÖZTÜRKCİNE (İstanbul) 
Başlkan, muhteremi arkadaşlarım; 

Savın 

Benim bu teklif üzerindeki konuşmanı daha 
başka l>ir esasa dayanacaktır. 

Şimdi biz 151 sayılı Kanunun ek ikinci mad
desinin son fıkrasını kaldırıyoruz. 

'Sayın arkadaşlarını burada konuştular. Kal
dırılan fıkra nedir? Evvelâ onu bilmemiz lâ
zım. Her ne kadar bu konuşmam esasa müessir 
değil ise de, komisyondaki arkadaş!arımızın bu 
konu üzerinde dikikatlerini çekenim. Arkadaş
larımızın hiç olmazsa eski metni bir defa daha 
göaden geçirmesinde fayda mülâhaza ederim. 
Bunu temin edebilirim ümidiyle söz aldım. 

Eski, yani bugün şu ana kadar yürürlükte 
olan fıkra şudur: «Bu suretle verilen cezalar 
ıkatî olup. aleyhine adlî ve idarî kaza mercileri
ne başvurulamaz.» Ana fıkra bu. Anafıkra bu 
olmasına rağmen bizim kaldırdığımız fıkra ne
dir? <dBu suretle verilen cezalar katî olup, aley
hine adlî ve kaza mercilerine başvurulanlar». 
Aynı olmasına rağmen, hakiki metinde bir de 
«İdarî kaza mercilerine» diye bir deyim mev
cuttur. 

Yani demek isterim ki, yasalardaki yapılan 
değişükl iki erin veya kaldırmaların hiç olmazsa 
anaimaddeye göre, anafııkraya göre de uygun 
olması ieabedor. 

Diğer bir husus; her iki komisyonumuzun 
raporunda bunun Anayasaya aykırı olduğu 
ileri sürülüyor. Bu her ne kadar Anayasamızın 
114 ncü maddesinde: «İdarenin her türlü ey
lem ve işlemine karşı yargı yolu açıktır.» den
mekte ise de; bu tadilini yaptığımız mevzu 
-Millî Birlik Hükümetinin eıikarttığı 151 sayılı 
Kanunla ilgilidir. 151 sayılı Kanunda diğer ka
nunların tabi olduğu statüye göre değişikliğe 
uğrayacak; fakat hiçbir zaman bunların Ana
yasaya aykırı olduğu iddiası öne sürülmeye-
ooktir... 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Efendim, 
mahkemede o. 

RİFAT ÖZTÜRKCİNE (Devamla) — Mah
kemede. Yalnız, mahkemede diyen arkadaşım. 
benim elimde, zannediyorum Anayasanın mev-
cudolmadığını tahmin ediyorlar. Geçici 4 ncü 
maddenin son fıkrasını okur ise, bu gilbi deği-
şükliklerde de Anayasaya aykırılık iddiasının 
ileri sürülemeyeceği 2 nci fıkraya atıf }rapıl-
maik suretiyle belirtilmiştir. Orada konuyu, per
çinlemektedir. 

— 105 — 
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Netice itibariyle bu sözlerim her ne kadar 
•esasa müessir değil ise de, komisyon raporunu 
yazan arkadaşlarımızın hiç olmazsa Anayasayı 
bir daha tetlkiik etmelerimde ve önlerine gelen 
metni bâr defa da anam etinle k a rs il aştı rmıa la
pında büyük bir fayda olacağı düşüncesiyle söz 
aldım. 

T eş ekkür ed e rim. 
BAŞKAN — Başka söz isteyen? Yok. 
Komisyon söz mü istiyor? Buyuran Sayın 

Coşkun. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI DELÂ

LETTİN COŞKUN (Aydın) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Sayın öztürkçine'nin konuşmasını büyük 
bir dikkatle dinledim. Esasen bu hususta keıı-

• dişiyle daha evvel konuşmuş, «Ben Komisyon 
olarak bu hususun tavzihini arz edeceğim ve 
zabıtlara geçmesini temin edeceğim» demiştim. 
Fakat, kendileri bana teikaddüm ettiler, teşek
kür ederim. 

Efendim, kaldırılması istenen fıkra hakika
ten şudur : «Bu suretle verilen cezalar katî 
olup. aleyhine adlî ve idarî kaza mercilerine 
•başvurulamaz.» 

Peiki, Millet Meclisi metni nedir? «5 Aralık 
3960 tarihinde kabul edilen 151 sayılı Kanu
nun ek 2 nci maddesinin 2 nci fıkrası yürürlük
ten kaldırılmıştır.» 

Yani biraz evvel kanundan okuduğum fık
ra yürürlükten kaldırılmıştır diyor. Binaena
leyh burada; «Bu suretle verilen cezalar katî 
olup, aleyhine adlî ve idarî kaza mercilerine 
başvurulamaz» hükmü bu teklifle kaldırılmak 
isteniyor. Bunu arz etmekle, şimdi bu maddeye 
iltifat ederseniz herhangi bir aksaklık olmaya
cağını belirtmek istiyorum. 

Yalnız öztlinkçine arkadaşımızın haklı ol
duğu bir husus var. Gerek Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporunda, gerekse İçişleri Komis
yonu raporunda bir matbaa hatası olmuştur 
zannederim. Burada şöyle deniyor: «Bu suret
le verilen cezalar katî olup, aleyhine adlî ve 
kaza mercilerine başvurulamaz.» 

Yani, burada bir matbaa hatası var. Rapor
larda arz ettiğim husus; «İdarî» sözü gerek 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporunda, ge
rekse İçişleri Komisyonu raporunda yer almış
tır. Bu, esasa müessir değildir. Zabıtlara gee-
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mesi baskınlından bunun tavzihinde şüphesiz 
isabet görülmüştür, üztürkeine arkadaşıma bu 
hususta teikrar teşekkür eder ve maddeye ilti
fat etmenizi arz ederim. 

^Saygılarımla. 
-BAŞKAN — Başka söz isteyen? Yok. Mad

delere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

151 sayılı Kanunun ek ilkinci (maddesinin değiş-
tirilmıesa (hakkında kamun ftekliifd 

Madde 1. — 5 Aralık 1960 tarihinde kabul 
edilen 151 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinin 
2 nci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

'Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye ? Yofk. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

»Kanun teklifinin tümü üzerinde söz isteyen? 
Yok. Tümünü oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — Türkiye ile Avrupa Ekonomik Toplu
luğu arasında Geçici Anlaşma hükümleri uya
rınca, bu Anla,yman})t kapsamına giren madde
lerin Gümrük vergilerinde, anlaşmada yer alan 
esas ve oranlar çerçevesinde yapılan indirimle
rin onaylanması haklında -kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni re Cum
huriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma 
ve Bütçe ve Plân 'komisyonları raporları (M. 
Meclisi : 1/571; C. Senatosu : 1/109) (S. Sayı
sı- : 148) (1) 

BAŞKAN — Raporun tümü üzerinde görüş
meye başlanmıştı. 

Komisyon? Burada, Hükümet? Burada. 

(1) 148 S. Sayılı basmayazı 16 . 11 . 1972 ta
rihli 4 ncü Birleşim tutanağına eklidir. 
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Tümü üzeninde görüşmelerde söz alanlar; Sa

yın G-ündoğan, S i m Atalay. (Başkanlıkta bu
lunduğum için söz hakikim kalmam ıştır). 

Sayın Gümdoğan, konuşmanıza devamı etmek 
üzere buyurun. 

FİKPJET GÜXDOĞAX (İstanbul) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

'Kanun tasarısının tümü üzerinde bundan 
öncdki Birleşimde yapmaya başladığım açıkla
malara devam ediyorum. Ancak, geçen oturum
da da arz ettiğim gibi, bu kanun tasarısını hu
zurunuza getiren Bütçe ve Plân Komisyonu, 
yalnız esasa değin birtakım yanlış anlayış ve 
ifadeleri rapora dereetuıe'kle kalmamış, gördü
ğünüz gibi, kanun konusu olan Geçici Anlaş
manın esasını teşikil eden ve adına kısa-ea «Kat
ma Protokol» denilen protokolün, Avrupa Eko
nomik Topluluğu ile Türkiye arasında imza
lanma tarihini dahi yanlış bir şekilde rapora 
dercetmiş bulunuyor. Belki, kanun maddesi 
metninde bulunmayan bu yanlışlığın raporda 
bnlunmasının öııetmi yoktur denebilir; ama, bu
güne kadar edindiğimiz tecrübelerden öğrendi
ğimize göre. matbaa hatası dahi olsa, bir kanun 
tasarısının geçtiği ve sunulduğu Bütçe ve Plân 
Komisyonu raporunda böyle bir açık yanlışlı
ğın bulunmasını yasama çalışmalarının gecik
tirdiği ciddiyetle bağdaştırmak mümkün ola
mayacaktır. Nasıl yapılıyorsa; İm Bütçe ve 
Plân Komisyonu raporunun üçüncü paragra
fında yer alan 23 Kasım 1971 tarihinin 23 Ka
sım 1970 olarak değiştirilmesinin çaresi bulun
malıdır ve doğrusu olan bu tarih oraya, değilse 
zabıtlara yazılmalıdır. 

Bu ara mâruzâttan sonra, geçen oturumda 
kanunun tümü üzerinde arz ettiğim, g'örüş ve 
düşüncelerimin kaldığı noktadan devamına mü
saadelerinizi rica edeceğim. 

Hâtıralarınızı tazelemek ve takibinizi ko
laylaştırmak üzere, geçen oturumda kaldığım 
yerden biraz önceki satırlardan sözlerime de
vam ediyorum. 

Geçen oturumda; 23 Kasım 1970 tarihinde 
Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Türkiye ara
sında imzalanan ve Türkiye'nin Avrupa Ekono
mik Topluluğuna üye olup olmayacağı kesin 
metne bağlanmamış olmaikla beraber, üye olma
sı ihtimalini derpiş eden ve adına «Katma Pro
tokol» denen protokolün ticarî hükümlerinin, 
bu protokolün Türkiye Parlâmentosunda tasdi-

(kinden önce yürürlüğe girmesini isteyen dev
rin iktidarının zorlaanasıyle, Türkiye ile Avru
pa Ekonomik Topluluğu arasında yapılan ge
çici anlaşmanın bugün Anayasamız ve kanun
larımız hükümleri gereğince tasdikini istemek 
durumunda bulunan Hükümetin, Türkiye Par
lâmentosun dan çok kısa zaman önce geçen 
Üçüncü Beş Yıllıık Kalkınma Plânı ile bu ka
nun arasındaki derin ve çok önemli çelişkiyi 
nasıl halledebileceğini bir türlü kestiremediği-
mizi arz etmiştim. 

Çünkü, bilindiği gibi Üçüncü Beş Yıllık Kal
kınma Plânı, Türkiye'nin kalkınmasını, ekono
mik, sosyal ve kültürel ilerlemesini ve büyüme
sini belli bir model içinde, belli bir strateji için
de belli hedeflere varma olarak kabul etmiştir. 
Bu modelin, bu stratejinin, bu hedeflere var
manın ve topyekûn plânlı kalkınmanın başarı 
şansının Avrupa Ekonomik Topluluğu ile 1970 
tarihinde imzalanan Katma Protokolde çok 
esaslı birtaikım değişikliklerin yapılması şartına 
bağlanmış bulunduğu gerçeği karşısında, Kat
ma Protokolün ticarî hükümlerini muvakkaten 
yürüten anlaşmanın, bugün Parlâmentodan ge
çip artık Türk mevzuatı içinde belli bir huku
kîlik kazanmış Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma 
Plânı hükümleri muvacehesinde nasıl savunula
bileceğini anlamalk mümlkiin değildir. Değişti
rilmek, mutlaka esneklik kazandırılmak ve 
.mutlaka Türkiye lehine birtakım imkânlar 
sağiammaik istenen Katma Protokolün olduğu 
gibi yürürlükte devam etmesini sağlayan geçi
ci anlaşmayı nasıl kanun haline getirirsiniz? 
Belki getirirsiniz; iç işleriniz olarak plânla bu 
kanun arasında büyük bir çelişkiyi göze alabi
lirsiniz; faik at gayet tabiî böyle bir çelişkinin 
varlığını yaratan bir Hükümet olarak bundan 
dolayı Türk kamuoyunda, siyaset alanında ve 
Parlâmentoda büyük mükâfata mazhar ve lâ
yık olmazsınız. Bir tarafta yaptığınız bir an
laşmanın hükümlerini yürütmeye, bir tarafta o 
anlaşmanın mutlaka değiştirilmesi lüzumuna 
inanmış bir plânla amel etmeye mecbur olursu
nuz. Böyle bir çelişki içinde yaşarsınız, Hükü
met edersiniz. Devlet olmaya çalışırsınız. Bu 
nıümlkündür; ama bu halinizin dış âlemde izah 
etmeniz mütnıkün değil. 

Değiştirmeyi istediğiniz Katma Protokol 
hükümlerinin değişikliğe uğramadan yürütül-
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meşine kanunî müsaade istediğiniz takdirde ya
rın değiştirme uğrunda yaptığınız çabalara 
ciddiyetle bakmayacak Avrupa Ekonomik Top
luluğu ülkelerine itiraz hakkınız kalmaz. Çün
kü onlar size, «Plânınızda bu Katma Protokolü 
değiştirmeyi istediğiniz için bizimle yeniden 
müzakereye oturmak arzusunu izhar ediyorsu
nuz, ama plândan sonra çıkardığınız bir kanun
la Katma Protokolün değiştirilmeden yürütül
mesini sağlayıcı bir kanun da mevcuttur ülke
nizde. Demek ki. değiştirme isteğiniz ciddî de
ğildir ve bizzat kendi fiilinizle, kendi hareke'i-
lerinizle de tekzibedilmiş. çelişkiye uğratılmış
tır» diyeceklerdir. Bu, bir Hükümetin başka 
ülkelerle müzakere gücünü hayliden hayliye 
zayıflatan; hattâ o müzakere arzusunun ciddi
yetinin olmadığı yolunda zehapların hâsıl ol
masına mesnet teşkil edecek bir- hareket olur. 
Bunu nasıl telif edeceksiniz bilemiiyorum. 

Belki bu kürsüden bize cevap vermeye kal-
kışıldığı takdirde, bu Katma Protokolün ticarî 
hükümlerinin geçici olarak yürütülmesine değ
gin olan anlaşma ve o anlaşmanın tasdiki an
lamına olan bu kanunun bir yıl sonra hükmü
nün kalmayacağını söyleyeceksiniz; ama öyle 
sanıyorum ki. siz müzalkereler sırasında iki 
önemli mesele ile karşıkarşıya kalacaksınız. Bir; 
bir yıl Katma Protokolü eski haliyle uygulamış 
olacaksınız; yani gümrük indirimleri vecibele
rinizi yerine getireceksiniz ve belli bir hadde 
indirmiş olacaksınız gümrüklerinizi ve yine 
miktar kısıtlamalarında belli bir oranda kısıt
lama uygulaması içinde bulunacaksınız ve yine 
Avrupa Ekonomik Topluluğu ülkelerine şimdi
ye kadar ithal edilmemiş mallardan bir konten
janın ayrılmış olacağı bir duruma ve yine libe-
re edilmemiş mallar listesinden bir miktarının 
liberasyona alındığı bir uygulama durumuna 
gelmiş bulunacaksınız. Xasıl yapacaksınız da, 
bir yıl sonra, ya da şimdi yapacağımız müzake
relerde uygulamaya başladığınız gümrük indi
rimini veya miktar kısıtlaması listesini, ya da 
ithal edilmemiş mallar listesini, ya da libere 
edilmemiş ithal mallarından bir miktarının 
AET ülkeleri lehine libere edilmesi hususunu 
telif edeceksiniz? Ye meselâ, Avrupa Ekonomik 
Topluluğu ile yapacağınız iyileştirme müzakere
leri, esneklik kazandırma müzakereleri sonun
da nasıl bir yeniden düzen kurmak iktidarına 
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salıibolaeaksınız? Bunu anlamak mümkün de
ğildir. 

Bu itibarla kanımız odur ki, henüz kanuni
ye! kesbetmemiş bulunan, daha doğrusu kanun
la tasdik edilmemiş bulunan Geçici Anlaşma
nın, netice itibariyle Katma Protokolün bir uy
gulaması mahiyetinde olduğunu düşünerek, 
Katma Protokolü de mut laik a değiştirmenizin 
bir plân emri bulunduğunu lıesabederek, böyle 
•bir kanunla Geçici Anlaşmayı hukuk gücüne 
kavuşturma yerine, başka yollar arayarak ve 
Katma Protokolde plânın emrettiği değişiklik
leri yapıncaya kadar bu kanundan sarfınazar 
etmeniz gerekir. Aksi takdirde, biraz evvel arz 
ettiğim gibi. müzakere gücünüz iyiden iyiye za
yıflar ve isteklerinizin ciddiyeti hakkında ger
çekten ve haklı birtakım kuşkular yaratmış 
olursunuz. 

Değerli arkadaşlarım, meselenin daha de
rinliğine inmeden, şu hususu bir kere daha 
önemle belirtmek istiyorum. Dışişleri Bakanlı
ğı; (Ki. belli bir süreden beri Türkiye'nin klâ
sik diplomatik münasebetlerini yürütür bir Dev
let seksiyonu olmaktan ileriye, ekonomik ilişki
lerini de yürütmeye yetkili bir kuruluş oldu) 
Tüılkiye nin dış diplomatik münasebetlerinin, 
(Dış demeye gerek yok) diplomatik münase
betlerinin yanında, ekonomik ilişkilerinin dü
zenleyicisi bir organ olarak, çalışmalarını Tür
kiye'nin diğer yönetim organları ile koordine 
bir şekilde yürütmekte midir? Bu, Türkiye'nin 
en önemli sorunlarından biri olarak karşınızda -
dır. Öyle anlıyoruz ki. öyle görülüyor ki, Türk 
Dışişleri Bakanlığı, hangi saikle olduğunu bil
meyiz; fakat çok olumsuz bir yoldadır-. Türk 
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin dış ülkelerle 
olan ekonomik ilişkilerini bir nevi kıskançlık 
içinde ve tek başına yürütmeye hevesli gözük
mektedir. 

Bu Avrupa Ekonomik Topluluğu ile olan 
ilişkilerimizi düzenleyen Katına Protokolün 
imzasına tekaddüm eden zamanlarda Türk Dış
işleri Bakanlığı. Ankara Anlaşmasının açık hü
kümlerine ve Türkiye gerçeklerine ve gereksin
melerine hiç, ama hiç önem AT-ı-meksizin ve hele 
Türkiye'de 1960'dan bu yana ekonomik hayatı 
düzenlemede Anayasal kuruluşlar arasında bu
lunan diğer organlara hemen hemen hiç dene
cek derecede önem vermeyen bir tutum ve dav
ranış içinde Türkiye'nin dış ülkelerle olan iliş-
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kilerini düzenlemede tek basma hareket etmuş 
bir Bakanlık, bir yönetim birimi olarak şöhret 
almıştır. Çünkü, Avrupa Ekonomik Topluluğu 
ile Katma Protokolün müzakerelerine başlan
madan önce Türkiye'de Anayasal kuruluş ola
rak özel bit- kanunla vazife gören Devlet Plân
lama Teşkilâtının bütün ikazlarına, uyarıları
na, hattâ muhalefetine ve gerekçeli bilgi sun
malarına rağmen, Türkiye Dışişleri Bakanlığı
nın daha 1970 yılında tek başına hareket etme
yi şiar edinmiş olduğu; Plânlama Teşkilâtının 
ve diğer organların müzakerelerde nazarı iti
bara alınmasını kaçınılmaz surette ve vazıh bir 
şekilde ortaya koydukları önemli noktalara hiç 
kulak vermemiş bulunduğu anlaşılmaktadır. 
"Büyük b/ir acelecilik' içinde Ankara Anlaşması
nın verdiği imkânları elinin tersi ile bir tarafa 
iterek, sanki her şey o Katma Protokolü imza
lamaya en müsait anda bulunuyormuş gibi, der
hal ve hattâ beraber müzakereye oturduğumuz 
Avrupa Ekonomik Topluluğu ülkelerinin hay
retleri içinde Katma Protokolün biran evvel 
imzalanmasına cesaret etmiştir. 

Şimdi düşününüz; o sırada Avrupa Eko
nomik Topluluğu nezdinde önemli mevkide bu
lunan bir kişi bugün Hükümette bir Bakanlığı 
işgal etmektedir. Avrupa Ekonomik Topluluğu 
ile yaptığımız protokolün o şekilde tanzim edil
mesine sebebolan kişilerden birinin bulunduğu 
Hükümet içinde, bir başka muhterem kişi Dış
işleri Bakanı olarak bulunuyor ve bugün Dış
işleri Bakanı olarak görev yapan muhterem 
görevli, yanına aldığı birtakım insanlarla, ge
çen senenin sonlarında bu senenin başlarında 
Avrupa Ekonomik Topluluğu ülkeleriyle Kat
ma Protokol hükümlerinde Türkiye lehine de
ğişiklikler yapmak üzere müzakereler yapıyor. 

Şimdi Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ya
pılan müzakereleri idare eden ve o Protokolü 
o haliyle çıkaran zatın bulunduğu bir Hükü
mette, başka bir Hükümet üyesi o toplulukla 
yapılan müzakereden elde edilen Protokolün 
değiştirilmesi için çaba sarf ediyor... Bu yan
lışlıklar komedyasından da ileriye, anlamsız
lıklar davranışları şeklinde riiıtelenebilmez mi? 

xlynı şekilde tersine, burada o Protoko
lün bu şekilde tanzimi sonunda Türkiye'nin bü
yük yarar kaybına uğrayacağı, hattâ kalkın
masının tehlikeye gireceğini söyleyen bâzı ki

şilerin görevlerinden alınarak başka yerlere 
nakledildiği bir ülkede, bir yönetimde yaşadı
ğımız da elbette ki ibretle göz önünde bulun
durulacak bir meseledir. 

Hemen söyleyeyim; Hükümet yerini işgal 
edenlerin bütün bu gerçekler karşısında, her 
şeyi bilmeye kadir olmayan bizim gibi kendi 
gayretleri ile çalışan, birtakım teknik yardım
lardan mahrum olan Parlâmento üyelerine 
karşı bilmediğimiz hususları dile getirerek, tah
kikine muktedir olmadığımız birtakım mesele
leri öne sürerek, belki bizim sözlerimizin önem 
derecelerini azaltmaya çalışmaları mümkün
dür; ama hiç bir zaman o geçici üstünlük sonu
na kadar sürmüyor, gitmiyor. Çok yakın 
günlerde gördüğümüz manzara da bu oluyor. 

Şimdi Sayın Hükümet mensubundan önce 
şunu öğrenmek istiyorum: 

Ne vakit, hangi Hükümet zamanında, Dev
let görevlilerinden kimlerle, hangi dış ülke 
veya ülkeler topluluğu veya o ülkeleri temsil 
eden mercilerle, hangi tarihte Katma Protokol 
üzerinde ne kapsamda bir müzakere yapılmış
tır? Tarihini, yerini, müzakere yapılan mer
cii, müzakereye giden Türk Heyetini ve mü
zakere konusunu madde madde öğrenmek isti
yorum. Ne oldu, sonuç nedir, ne dendi sada
katle bu kürsüden bize bildirdlirse şu olur: 
Türkiye'nin Avrupa Ekonomik Topluluğu ül
keleri nezdinde müzakere gücünün artmasını 
sağlayıcı, her türlü kamuoyu oluşturması, 
parti desteği, Parlâmento desteği bizden içten
likle gelir ve bu Hükümete paha biçilmez bir 
yardım olur. 

Dahası var; böylesine bir yandaş elde etmek
le Avrupa Ekonomik Topluluğunu teşkil eden 
ülkelerin veya o ülkeleri temsil eden merciler 
nezdinde Türk kamuoyunun ağır baskısından 
istifade edersiniz. Ama böyle yapmaz, çok ge
nel ifadelerle ve anlaşılması güç birtakım tek
nik anlatımlarla meseleye şöyle bir değinip ge
çerseniz, belki bugünü kazanırsınız; ama ya
rın Türkiye aleyhine işleyen bir uygulama
nın vebali altında kalmaktan da, isteseniz de 
kurtulamazsınız. Zaten buna da hakkınız ol
madığı kanısındayım. Böyle söylüyorum, çün
kü bugüne kadar tecrübelerim onu gösterdi; 
hiç bir zaman hiç bir konuda içtenlikle mese
leyi anlatma güçlülüğünü hiç bir hükümette 
göremedim. Hep daima «raison d'Etat» esası-
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ııa (Hikmeti hükümet esasına) dayanıldı ve 
bizi hep burada; «E canım, bu bir formalite
dir» anlamına gelen biçimle, birtakım durum
larla karşılaştırdılar. Yani; ne kadar egemen
lik ulusundur, onu da Parlâmento eliyle kulla
nır derlerse desinler, ta başından beri hükü
metler; «Parlâmentolar işin pek derinliğine 
gidemezler, her şeyi öğrenmek zorunda değil
lerdir; hükümet yapar, onlar da yalnız ona 
meşruiyet kazandırıcı organ olurlar.» anlayışı 
içindedirler. Türkiye'nin 50 yıllık, belki de 
daha fazla, parlânıentolu rejime geçtiğinden 
beri hükümetlerinin karakteristik davranışı da 
bu olmuştur. Burada da böyle olacak eminim. 

Kalkılacaktır şimdi; «Biz müzakereye git
tik, zaten önemli bâzı şeyler yoktu, şuydu 
buydu...» denecek. Oysa bakınız; Katma Pro
tokolün Türkiye Parlâmentosunda tasdikine lü
zum hâsıl olduğu zaman, Komisyonda tetki-
kat icra edilirken bizzat Komisyonun sorusu 
üzerine, biraz evvel adı geçen Devlet Plânla
ma Teşkilâtınca hazırlanan gayet müdellel, 
mukni ve gerçekten modern, bilimsel birta
kım incelemeler hiç nazarı itibara alınmamış. 
Bugün o incelemeler, bilimsel öneriler ve uya
rılar Katma Protokolün tanziminde Hüküme
tin hareketini tâyin etmeye medar olmamış ve 
öylece Katma Protokol imzalanmış ve bu Par
lâmentodan geçmiş. Ama durum bugün aynı 
değil. O vakit sadece bir ikaz, bilimsel öne
ri, bir yardım gibi arz edilen Plânlama Teşki
lâtı görüş ve anlayışları bugün kanun gücün
de hukukîlik kazanmış bulunuyor. Artık o gö
rüş. düşünüş, ikaz, bilimsel önerileri, Katma 
Protokolün Parlâmentoda tasdiki sırasında yap
tığınız gibi, elinizin tersi ile istemezsiniz. O 
zaman bir ikaz, öneri mahiyetinde olan o gö
rüş ve bildiriler, bugün kanunilik derecesinde 
hukukîlik kesbetmiş görüş ve düşünüşler, daha 
doğrusu hukuk hükümleri haline gelmiştir. 
Yani dün bir nevi asistan s mahiyetinde olan, 
yardım mahiyetinde olan Devlet Plânlama Teş
kilâtı görüş, düşünüş ve anlayışı bugün Üçün
cü Beş Yıllık Plânda yer almak, madde hali
ne gelmek, hükme bağlanmakla, -artık Hükü
met olarak sizi bağlayıcı birer hukuk kuralı 
haline gelmiştir. 

Şimdi Devlet Plânlama Teşkilâtının farzı
muhal Katma Protokolün şu tarafına değgin 
ve ilişkin itirazlarını, Katma Protokolün kanun

ilik kesbetmesini sağlayan kanun tasarısının 
müzakeresi sırasında olduğu gibi, dışarıya, 
konu dışına çıkaramazsınız. Demek ki, şimdi 
Plân dokömamnda yer almış ve biraz sonra 
okuyacağım biçimde dile getirilmiş ve Meclis
lerin tasdikinden geçmek suretiyle hukukîlik 
kazanmış- konularda, Hükümet olarak o plâ
nın hükümlerine uygun hareket zorunda oldu
ğunuzu hatırlatmak isterim. 

Binaenaleyh Katma Protokolün yapıldığı 
gibi işlemesini sağlayan, geçici bir anlaşma
nın kanunlaşmasını sağlayan bu kanunun, bu 
haliyle Plâna aykırı olara/k geçmesine ve yürü
tülmesine mezun sayılamazsınız. Olamazsınız; 
böyle bir mezuniyet elde edemezsiniz. Plân bir 
tarafta belli hukukî hükümleri ihtiva edecek, 
siz bir kanunla başka bir hukukî hükümler ca
miasına dayanacaksınız... Canınız istediği za
man Plâna, tercih ettiğiniz zaman da, biraz 
evvel arz ettiğim gibi, şu geçici anlaşmayı 
kanuni aştıran kanuna dayanamazsınız. Daya
namazsınız, çünkü böylesine bir hukuk hereii-
mercini kullanmaya size yetki veren bir kanun 
yoktur, Anayasa yoktur, Meclis yoktur. 

Diyeceksiniz ki, «Katma Protokolde doğru 
olmayan, doğru görülmeyen ve bugün artık 
Plân hükmü haline gelmiş bulunan hususlar ne
lerdir?» Onları da sizlere kısaca arz edeyim. 

Değerli arkadaşlarım, önce bu Katma Pro
tokolün hukuk menşeini teşkil eden, onun bir 
organik parçası, mesnedi olan Ankara Anlaş
ması ile kendisi arasındaki derin çatışmayı hal
letmek mecburiyetindesiniz. Katma Protokol, 
kısa deyimiyle Ankara Anlaşmasının sarih hü
kümlerine aykırıdır.? Çünkü, Ankara Anlaş
ması belli maddesinde; (Okumuyorum, çünkü 
böyle şeyler herkesin bildiği var sayılır.) Kat
ma Protokol ismi ile anılan hu Protokolün tan
zimi sırasında mutlaka riayete mecbur olunan 
esaslı birtakım hükümleri vaz'etmiş. Ne demiş 
belli maddesinde?.. 

«Türkiye ekonomisinin hızlandırılmış kal
kınmasını ve Türk halkının istihdam seviyesini 
ve yaşama şartlarını yükseltmeyi sağlama mak
sadına matuf olarak, taraflar arsındaki ticarî 
ve ekonomik ilişkileri aralıksız Âe dengeli ola
rak güçlendirmeyi teşvik etmek gerekir.» den
miş ve taraflar bu anaesasa bağlamışlardır. Or
taklığa giden yolları göstermişler ve sonra Kat
ma Protokol yapılırken âkit taraflar; «Karşı-
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lıklı ve dengeli yükümler esası üzerinden Tür
kiye ile Topluluk arasında bir gümrük birliği
nin gittikçe gelişen şekilde yerleşmesini re Or
taklığın iyi işlemesini sağlamak için Türkiye'
nin ekonomik politikasının TopluluğunkilerG 
yaklaştırılmasın!, bunun için de gerekli ortak 
eylemlerin geliştirilmesini sağlarlar.» diye hü
küm koymuşlardır. Ama gelin görün ki, bu 
kadar açık, kesin ve gerçekten doğru olan hu
kuk esaslarına, anlaşma metinlerine rağmen, 
Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu ara
sında topluluğa üye olmaya geçişi, o dönemi 
düzenleyen Katma Protokol, başından sonuna 
tam m âna siyi e bu hükümler dışında bir anla
yışın, tutum ve davranışın, ram oluşun eseri 
olmuştur. 

Ankara Anlaşması ve Katma Protokol, âkit 
taraflar arasında yapılan anlaşmanın karşılık
lı ve dengeli tavizler esasına dayalı olacağım 
mı emretmiş?.. Katma Protokol tam bunun dı
şında âkit taraflar arasındaki anlaşmayı karşı
lıklı. dengeli yükümler yerine; karşılıksız, 
dengesiz, Türkiye aleyhine birtakım tavizler 
manzumesi olarak düzenlemiştir. Türkiye ile 
Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında yapı
lan Katma Protokolün bir cümle ile ifadesi 
budur. Hüküm başka, olan başkadır. Bun
dan Türkiye'nin büyük zarar göreceği, biraz 
evvel de arz ettiğim gibi. eskiden Katma Pro
tokolün kanunlaşmasına medar olan kanunun 
•müzakereleri sırasında Devlet Plânlama Teşki
lâtı tarafından öne sürülmüş; ama arz ettiğim 
gibi. devrin iktidarlarının gayet anlamsız, 
âdeta kasta yakın bir ihmal ile ellerinin tersi 
ile ittikleri bu anlayış, bu hukuk hükümleri 
artık Türkiye'nin Plânının değiştirilmedikçe, 
riayeti mecburi hükümleri haline gelmiştir. 
Karşılıksız, dengesiz tavizler yüklenen Türki
ye olmuştur; karşılıksız, faydalı tavizler alan 
Avrupa Ekonomik Topluluğu olmuştur. 

İşte bundan dolayıdır ki, bu esasa dayalı 
olarak, dengesiz tavizler esası üzerine dayalı 
olarak yapılmış Katma Protokol değiştirilme
dikçe, Türkiye'nin kalkınmasının mümkün 
olamayacağı esasını, ta başından sonuna ka
dar okunmaması için eciş bücüş boyutlarında 
yazılmış 1 500 sayfalık Üçüncü Beş Yıllık 
Plân hemen her satırında dile getirmiştir. 

Şimdi, ne oluyoruz değerli arkadaşlarım?.. 
İki şeyden birini yapmaya mecbur değil mi-
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yiz? Bir taraftan karşılıksız, dengesiz ve Tür
kiye aleyhine koparılmış birtakım tavizler yü
zünden Türkiye kalkınması tehlikeye girmiş di
ye, büyük Milletimizin müesseselerinde incele--
nerek onaylanan bir plân karşısındayız, bir' 
taraftan da o Plânın hükümlerine aykırı tanzim 
edijmi'ş bir Protokolün yürürlüğünü sağlamak 
için kanun yapıyoruz. Bunu halledemiyor-
muyuz Türkiye olarak?.. Nerede güçsüzüz, ne 
oluyoruz?... Avrupa Ekonomik Topluluğu bi
ze başka bir şey vermiyor. Gidiyoruz, konuşu
yoruz, diyoruz ki; «Tavizler dengesizdir, bu 
yüzden Türidye kalkınması tehlikeye girer. 
Bunu biz Plânımızda bir mesele olarak ele al
dık, hüküm altına aldık; siz, bütün istekleri
mize rağmen Katma Protokolün aleyhimize olan 
hükümlerini ve bildiğimiz yapısını değiştirmi
yorsunuz...» 

O zaman bize geleceksiniz; Plân, baştan aşa
ğı başarı şansını Ortak Pazarla imzaladığımız; 
Ka'/ma Protokolün değiştirilmc^'ue bağlı bir 
plân olarak geçti; ama Avrupa Ekonomik Top
luluğu ile yaptığımız müzakerelerde istenilen 
iyileştirmeleri, esneklikleri; (diplomatik dille 
«Esneklik» deniyor) elde edemedik; «öyley
se Plânı değiştirelim.» diyeceksiniz. Bunu ya
pacaksınız... Bunu yapmaya mecbursunuz. Al
datmaya muvaffak olamazsınız. Kimi?.. Avru
pa Ekonomik Topluluğunu. Kimi?... Parlâ
mentoyu... Mümkün değil. Kamu oyunu... Yi
ne mümkün değil. Neden mümkün değil? Bir 
yerde kalkınma plânlarının öngördüğü hedefle
re ulaşılmadığı zaman, siz veya sizden sonraki 
hükümetler gelip; «Efendim, biz bu Plânın ba
şarısını Avrupa Ekonomik Topluluğu ile imza 
ettiğimiz Katma Protokol hükümlerini değiştir
meye bağlamıştık; onlar da değiştirmediler. 
Binaenaleyh, hedeflere erişemedik.» diyemez
siniz. «Plân ondan dolayı başarı kazanama
dı» diyemezsiniz. Dediğiniz zaman, sizi kim
se dinlemez. İki yoldan birini tercih etmedi
niz diye, sizi hattâ mesul ederler. Ne der
ler?... «Ya plânı değiştirecektiniz, ya da Kat
ma Protokolü.» 

Hiç bir söz biraz sonra söyleyeceğim söz
den daha kesin değil. Benim söylediğim söz 
olarak değil; Türkiye'de bir Plân ve Katma 
Protokol varsa; ki var. 

Efendim, Türkiye'de Üçüncü Beş Yıllık Plâ
nın basarı şansı Katma Protokolle Türkiye lc-
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lıine yapılacak değişikliklere bağlı değildir, de
nemez. Çünkü, işte Plân dokümanını kapsayan 
kitapların beşi de burada. Hükümet olarak 
açıkça, seçikçe, kesin; bir değil, beş değil; 
oııbeş yerde, yüz yerde biç durmadan, kimi ke
re «Esneklik», kimi kere «İyileştirme», kimi 
kere «Kesin değiştirme» sözleriyle meseleyi or
taya koymuş bulunuyorsunuz. Tabiî, yalnız 
sizin malınız değil, nihayet Parlâmentodan geç
tiği için, bizim de bildiğimiz bir şey. Yani siz; 
daha müeyyit olsun diye söyleyeyim; eğer Av
rupa Ekonomik Topluluğu ülkeleriyle yapaca
ğınız müzakereler sonunda, Katma Protokolün 
aleyhimize işleyen hükümlerinin değiştirileme
yeceği korkusunu bize söylemiş olsaydınız 
yahut varsayımını dahi ifade etmiş olsaydınız 
yahut «Plânda bu varsayımdır, olursa muvaf
fak olacağız» deseydiniz, o zaman Plânı tasdik 
etmez, onaylamaz ve bu haliyle çıkarmaya, 
uygulama alanına intikaline müsaade etmez
dik. 

Deımekki, siz bağlısınız. Ne ile bağlısınız?. 
Plânınızla. Plânınız ne diyor? «Katma Proto
kol hükümlerini değiştireceksiniz» diyor. De
ğiştiremediğiniz zaman yapacağınız iş besbelli
dir. Plânı ele almaktır, tekrar tanzim etmek
tir. 

Tavizler dengesiz midir?.. Bunun münaka
şasını ben mi yapayım? Vazifemdir, yapayım. 
Ama Devlet Plânlama Teşkilâtının, sizin de 
elinizde bulunması zorunlu olan; olmasa dahi, 
artık Plân metnine geçtiği için behemahal ria
yete mecbur olduğunuz görüş, düşünüş, uyarı, 
öneri ve bilimsel verileri karşısında ne diyecek
siniz merak ediyorum. 

Şimdi eğer buraya gelip, «Plânda filhakika 
böyle yazılıdır, Katma Protokol da filhakika 
dengesiz tavizler esasına dayalı bir anlaşma 
metnidir. Avrupa Ekonomik Topluluğu yet
kili mercileri nezdine birinci defa gittik sor
duk. Şu, şu, şu maddeleri değiştirin dedik, de
ğiştirmediler. İkinci defa başka bir yol ara
dık, onu deniyoruz. Hakikaten başarı kazana-
mazsaık, Avrupa Ekonomik Topluluğu ülkele
ri bizim dediklerimizi yapmazsa dediğinizi ya
pacağız.» derseniz vakit kaybetmeye de hakkı
nız yoktur. Neden yoktur? İki bakımdan 
yoktu/r: Hem bu katma Protokolün hükümlerini 
uygulamak suretiyle milyonlarca liralık malın 
Türkiye'ye meselâ % 5 oranında düşük güm-
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I rükle girmesi Türkiye'de belli sahalarda üre
tim yapan sanayi dallarına önemli oranda za
rar verebilir. Belli bir liberasyon konsolidas-
yonu listesi yüzünden Türkiye'de belli üretim 
alanlarında, birtakım yıkımlar meydana gele
bilir. Türkiye'nin kıt olan dövizlerinin bu 
yüzden doğru olmayan, daha doğrusu öncelik 
kazanmayan alanlara yatırılması gibi bir du
rumla karşı karşıya kalınabilir. Belki bize, ge-

I cici olarak ne yapacağını bilmediği için franca-
I la veya ekmek yemekten hangisini tercih ede

ceğini bilemez hale düşer Hükümet gibi davra
nıp da, çok dövizimiz olduğundan bahsedebi
lirsiniz. Bu geçici ferahlığı da, bir müzakere
yi. münakaşayı lehinize çevirmeye alet edebi
lirsiniz; ama Türkiye'de hiç bir zaman devam
lı olmayan bu hali bir önemli meselede done 
olaralk, veri olarak, kanıt olarak kullanmaya 
da hiç bir hükümetin, hiç bir kimsenin hakkı 

I yoktur. 

Öyleyse bu birinci zararı nasıl karşılayacak
sınız?.. Yok öyle değil; Avrupa Ekonomik Top
luluğuyla yaptığınız müzakerelerde Katma Pro
tokolün aleyhimize olan. dengemiz olan taviz
ler hükmünü değiştiremediğiniz takdirde Plân 
hedeflerinden uzaklaşacağımız gibi mukadder 
olan bir zarara duçar olacaksak, onu hangi al-

I ternatifle önleyeceğinizi burada açıkça ortaya 
koymanız lâzım gelir. Ne diyeceksiniz?... «Biz, 
Avrupa Ekonomik Topluluğuyla yaptığımız 
müzakerelerde gereken iyileştirmeleri yapama
dığımız için dış ticaret rejimimizde şöyle bir 
durumla karşı karşıya geldik. Sanayileşme ala
nında şöyle bir durumla karşı karşıya gelece
ğiz. Maliye alanında bu olacak, diğer alanlar
da bu olacak; onları da şu alternatifleri, şu 
çareleri kullanarak gidereceğiz.. Bu takdirde 
onları da şimdiden bilimsel olarak ortaya koy
mak zorundasınız. Zorundasınız; aksi takdir
de modern; modernini bırakın, hiç değilse 
1925'lerin, 1930'larm, 1940'larm düzeyinde Av
rupa ülkelerinde yapılan yahut Avrupa ülkele
rinde geçerli olan Hükümet etme düzeyinde 
bir anlayışın içinde bulunmaya mecbursunuz. 
1972'de «Olsa, olsa» hesabiyle Hükümet edil
mez. «Bu böyle olursa, bunu böyle yaparız»,» di
yen o Bakanın veya Başbakanın birtakım temi
natına ülke insanı inanmaz, ülke insanı kanî 
olmaz, bilimsel tetkik ister, alternatif öneri 
ister. Muvaffak olursak mesele yoktur. O 
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takdirde Plânla Katma Protokol uyumluluk 
kazanır; Türkiye'nin kalkınması, sanayileş
mesi, topyekûıı ilerlemesi ve büyümesi müm
kün olur. Olmadığı takdirde, Katma Proto
kol cari olacaktır. Türkiye'nin Katma Proto
kol yüzünden uğrayacağı zararlarda Plân de
ğiştirilmek suretiyle, yani bilimsel yeni bir al
ternatif kullanılmak suretiyle giderilecektir. 
Binaenaleyh, bu hususu çok dikkatle dile ge
tirmeye mecbur olduğunuzu, bir görev yapan 
insan içtenliği ile ihtar etmeye kendimi mec
bur hissediyorum. 

Şimdi burada başka bir meseleyi dile ge
tirmeye çalışacağım. Belki kelimeyi bulama
dım; başka bir mühim mesele dediğimi de şu
dur: Burada belki Hükümet olarak gelinecek, 
Katma Protokolün imzalandığı sırada Türki
ye'nin bâzı tavizler elde ettiği iddiasında bulu
nulacaktır. Oysa Türkiye, Katma Protokolün 
imzasından önce Ankara Anlaşması ile Avru
pa Ekonomik Topluluğu ülkeleriyle yaptığı Or
tak Pazara girme girişiminin birinci dönemin
de. yani hazırlık döneminde elde ettiği taviz-
lerdeın bir parmak boyu dahi fazla taviz elde 
edeıtııemiştir. Neden elde edememiştir? Çün
kü. Avrupa Ekonomik Topluluğu ülkeleriyle 
Katma Protokol müzakerelerini yapan iktidar 
ve onu takip eden iktidarlar, 1838 yılından bu 
yana Türkiye ile dış âlem arasında yapılmış 
en önemli ekonomik ilişki anlaşmasının öne
mine l>ir türlü kani olamamış, bu Önemi 1 Ayı ki 
A'cçhile idrake teşebbüs etmemiştir. 1838'den 
bu yana; hattâ belki de araya bir Lozan An
laşmasını da koyarsak, o yandan bu yana bun
dan daha önemli bir dış ekonomik ilişki bel
gesi Türkiye tarafından imzalanmamıştır. 

Evet, hazırlık döneminde elde edilen birta
kım tavizler vardır. Bunlar da dört geleneksel 
ihraç ürünlerimize, yani kuru üzüm, incir, fın
dık ve tütüne bâzı ölçüler içinde 'bir miktar 
gümrük indirimi s'ağlamak suretiyle ihraç ola
nağı kazanını a kta ıı ibarettir. Bütün hikâye bu
dur. Bilâhare, Katma Protokole gelmeden önce 
1967'de yapılan bir özel anlaşmıa ile. bâzı muhay
yel, üretimi mümkün olmayan, Türkiye'de mev
cudu bulunmayan .inallara sağlaman bâzı taviz
lere, Katma Protokolün imzası sırasında, yani 
geçiş döneminde yenisi ilâve edilmemiştir dene
bilir. Ama biliyorum, kuru üzümde miktar tah
didi kalkmıştır, denecek ve bunu bir taviz ola-

J rak göstermeye kalkacaktır sorumlular. Ya da 
tütünde bildiğimiz basit bir iyileştirmeyi yine 
önemli bir taviz olarak ortaya koymaya çalışa
caklardır. 

Amia değerli arkadaşlarım, böyle •somut bir-
j takım maddelere bakarak, yahut onları ileri sü-
I rerek çek cüzi olan birtakım faydaları ön endi 

taviz diye göstermeye kalkışmak, bu ülkeye 
I faydalı faaliyette bulunmak olmayacaktır. Bir 
I kere şnmıı soracaklardır sorumlulara: «Ankara 
I Anlaşmasının 11 nci ımaddesi vardır, o 11 uci 

Katma Protokolün imzası sırasında (nazarı iti-
bare almımamıştır» diyeceklerdir. Çünkü 11 nci 
maddede, Türkiye'nin ekonomik karakteri göz-
önünde tutularak, Avrupa Ekonomik Topluluğu 
ülkeleriyle yapılacak müzakereler sırasında dü
zenlenecek Katıma Protokolde bu ekonomik özel-

I ligi de gözönünde tutulmuş ve 'taırımsal ürünler 
I ticareti alanımda, tarumsa'l ürünlerin ihracı ala

nında. dahi bir entegrasyonun sağlanması lemre-
I dili nişken. Katma Protokol imzası sırasında 

böyle bir entegrasyona uzaktaın .yakından imkân 
I veren herhangi bir madde, bir hukukî hüküm 
1 koymak, böyle bir imkân sağlamak mümkün 
I okumamış ve bugün Türkiye, Avrupa Ekonomik 
I Topluluğu ile giderek üye olima yerine, o üye 
I olma ; (Afedersiniz burasını söylememiş olayımı) 
I üye olma durumunda bir ülke olmasına ve özel-
I likleri icabı ekonomisinin tarımsal ürünlerim ih-
I racı alanında dalhi Avrupa Ekonomik Topluluğu 
I ile yapacağı Katma Protokolde kendi lehine 
I birtakım imkânlar sağlanmaya ihaklı ilken ve An

kara Anlaşmalının 11 nci maddosi böyle bir hak-
I iki kendisine bahsetmişken!, yapılanı Katma Pro

tokolde bu kesim, tarımsal alan protokol dışı 
bırakılmış ve Türkiye ile Avrupa Ekonomik 
Topluluğu ülkeleri arasında. Türkiye'nin gide-

I re!k oraya üye olması âdeta kabul edilmemişçe-
sine, Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu 

I arasında tarımsal ürünler konusunda tercihli 
ticaret anlaşması, gibi, Ankara Anlasmasımın 

I rııihuyle ve metniyle bağdaşmaya'n ve Türkiye' 
I nin gerçekleri ve gereksinmeleriyle uyuşmayanı 

bir rejim, bir nizam, 'bir (hukukî düzen ile iktifa 
I 'edilmiştir. 

I Bu nasıl yapılmıştır? Bu, şiaşılacak bir şey
dir. Böyle değildir, denecektir. Öyledir, arka
daşlarım. Belki öyle olacaktır; bu kamunun 

j müzakeresi eğer başka bir müda/haleye -mâruz 
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"kalmazsa, yeterlik met erlik, şu veya bu şekilde 
^birtakım parlamenterler meselelerle kesikııezse, 
satır satır bu müzakere edilecektir. Öyledir, 
-arkadaşlarım.. 

Ankara Anlaşması bize üye olma 'hakkını 
badis edem bir anlaşmadır; 11 mei madde ide üye 
olmıaya giderken seçilecek yollardan birinin de 
tarımsal alanda, tarımsal ürün ihracı alanımda, 
alış veıri.şi alanında, bizimle Ortak Pazar ara
sında entegrasyonu öngörmüştür. Ama, Türki
ye'de şimdi carî olan ve şimdi kamiTnlaştı>rılmıak 
istenen Katma, Protokolde bu husus bizim alev
li imize ve .bir ortağa yapılan (muameleden çok 
ayrı bir ortağa yapılması gerekmeyen biçimde 
düzenlenmiştir. 

Tercihli ticaret... Yani biz Ortak Pazar'la 
giderek üye olacak ve bütünleşecek 'bir ülke ol
maktan uzak tutulmuşuz. Bunun yerine, tarım
sal ürünlerin alışverişinde omların istediği 
üründe, onların kabul edebileceği mikta.r kadar 
ve onların müsaade edeceği ölçüde, gümrük in
diriminden yararlanmışız. Oysa, Avrupa Eko
nomik Topluluğu bizim gibi ortaklık anlaşması 
yapmadığı bir sürü ülkeye, bize tercihli tica
ret. rejimti adı altında sağladığı idia ettiği bir
takım tavizlerden katbekaıt daha fazlasını bah
şetmiş. Bu da âlemin gözleri önünde bir evrensel 
gerçek halinde. Böyle mi, değil mi diye sorarsa
nız-, talkınız İsrail'den Tunus'a kadaır, Fas'a ka
dar ; Afrika'nın Fransızca konuşan ülkelerinden 
bilmem orta ülkelerinden, İspanya'dan tutum da. 
İran'a kadar birtakım ülkelerle öylesine tercihli 
ticaret rejimleri anlaşmalar'] yapmışla.r ki, siz 
geı.çekten Ortak Pazar üyesi misiniz, üyesi 'ol
maya namzet misiniz, değil misimiz; önce ekomo-
ımik haysiyetiniz bakımından raıhatsız oluyor
sunuz. «Bunu görüyoruz» diyeceksiniz; biz de 
•görüyoruz efendimi. Böyle yapıyor Avrupa Eko
nomik Topluluğu ülkeleri Türkiye'ye. 

«Xe yapalım elimizde, ne vaır» derseniz; ha. 
böyle, bir anlayışı makûl görmek mümkün değil
dir. Xedenl . Avrupa Ekonomik Topluluğu 
başkalarına yaptığımı bize yapmıyorsa, o zaman 
böyle bir varsayımdan hareket ederek plânlımızı 
öyle düzenleyemezsiniz; bugünkü gibi düzen
leyemezsiniz ve kalkınma şansınızı Avrupa Eko
nomik Topluluğuyle yapacağımız yeni anlaşma -
laıia. bağlayamıazsımız. Bu kadar tecrübeden son
ra. bir korkuya, bir kuşkuya kapılmaya mecbur

sunuz, o korku ve kuşkunun sonucunda da plâ
nınızı daha sağlam esaslara, .bağlayacak bir ha
reket hattını tanzime mecbursunuz. Bunu Hükü
met hatasi olarak öne sürüyorum. 

Parlâmento hatası değil midir, diye bir su
alle beni cevaplandırmak mümkün değildir. 
Çünkü, bize gerçekten ciddiyetle sunulan ve 
tetkik ettiğimiz plânda, «Bu böyle yapılacak
tır» gibi kesin hükümler vardır ve biz; belki 
yapamazlar, eh yapamazlarsa plânın içinde kal
sın, fakat ondan sonraki alternatif gösteril-
>mese dahi, nasıl olsa Hükümet bir şey düşünür 
düşüncesiyle plânı tasdik etmedik. Öyleyse, bu 
tarımsal ürünler meselesinde dengeli ve karşı
lıklı yükümlülükler esasına dayalı bir anlaşma 
yapmadığımızın bir ucundan ispatını arz et
tim Yüksek Heyetinize. 

Oysa, bizim Ankara Anlaşmasının hükümle
ri böyle emrettiği halde; biraz evvel arz etti
ğim dengesiz tavizler durumunda bir anlaş
maya imza koymamızı kınamak, ya İniz bu an
laşmanın hükümlerinin gereği değildir, Türki
ye gerçekleri de bizi dengeli ve tavizli yüküm
lülükler esası üzerinden bir anlaşma yapmaya 
zorlamaktadır. Neden? Çünkü, Türkiye'nin 
dış ticaretinde, Türkiye'ye dış alım kazandı
ran, döviz geliri sağlayan metalar, c/c 60 ora
nında tarımısa.l ürünlerdir. Türkiye'nin dış alım 
gücünü sağlayan, ihracatının c/c 60'mı teşkil 
eden tarımsal ürünleri; biraz evvel arz ettiğim 
gibi, ortak olmaya çalıştığı birtakım ülkelerle 
ortaklık anlaşması dışına itilerek ve hiç bir ta
viz verilmeksizin, dengesiz biçimde birtakım 
yükümlülükler bahis konusu edilerek saf dışı 
edilirse, o anlaşmayı yapan Hükümet, o anlaş
mayı tasdik etmeye çalışan Parlâmento Tür
kiye gerçeklerinin dışına düşer. •% 60. Bu, ihra
catta De Facto bu ülkenin gücü. Bu yok an
laşmanızda ve plân dokümanın da, ihracat ka
lemlerinin % 60'mı teşkil eden tarımsal ürün
lere, Ortak Pazar ülkeleri nezdinde Katma Pro
tokol değiştirilmek suretiyle bugünkünden faz
la tavizler alınmadığı takdirde, dış ticaret den
gemizin aleyhimize bozulacağını, ihracatımızın 
azalacağını, ya da yeterli miktarda ihracat ya
pamadığımız için, giderek .mukabili olarak ver
diğimiz dengesiz taviz neticesi, onların .martları
nı gümrüksüz memleketimize sokma durumu-
na düşeceğimizi ve böylece Türkiye'de iki başlı 
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büyük felâketin; büyük felâketin (Bilerek ifa
de ediyorum) doğacağını söylüyor. 

Ne diyor?.. «Sizin ticaretiniz, tavizler alın
madığı takdirde cılız kalacak, cüce kalacak, 
verdiğiniz gümrük .inclii'iımi tâvizleri, liberasyon 
konsolidasyonları, ithal ötmediğiniz inalların 
giderek her sene bir miktar ithaline zorlama
nız veyahut Avrupa Kkoııomik Topluluğu le
hine yapacağınız genişletilmiş liberasyon liste
leri yüzünden ilci başlı büyük bir felâkete uğ
rayacaksınız, giderek ticaret arığınız aleyhini
ze dönüşecek, giderek verdiğiniz dengesiz ta
viz yüzünden gelen mallar, Türkiye'de yerli 
mamullerle rekabet edemeyecek güçsüz birta
kım ticarî hereümerein konusu olacak». Ve bu 
kadar büyük felâketin altında kalınacağım 
plân dokumam ispatlıyor ve her sene birtakım 
projeksiyonlarla bunu size 'matematiksel ola
rak anlatıyorsa ; siz, bu kadar önemli- ve plân 
dokümanının tarifi veçhile körlen verici bir sü
recin Türkiye'de yürümesini sağlayıcı Geçici 
Anlaşma kanununu çıkanına gayretindeyseniz; 
neyin istihsali, neyin temini peşindesiniz anla
mak çok zordur. 

Bütün bu söylediklerim plân dokümanın
dan veya diğer bilimsel eserlerden elde edil
miş bilgilerdir; kendini bir şey kata.manı.. 
Çünkü, bu nihayet olan bir sevin ifadesidir. 
Yoksa, bütün bunlar böyle tatlı bir edebiyat 
konusu mudur? Böyle mi anlıyoruz Türkiye'de? 

Şunu bir defa daha, bir defa daha, bir de
fa daha dile getireceğini: Türkiye yönetimimle 
eksik olan birçok şey var: işte şu var, bu var, 
soyut siyasalb.'k var. sarnliksal demokrasieilik 
var... Var, ama dahası da var; Türkiye kendi 
meşe1 elerine, bugün modern toplumlarda ve top
lumları yöneten idarelerde kullanılan güçte, iç
tenlikte ve 'bilimsellikte bir yaklaşımı içinde de
ğil. Bu kadar büyük meselesi olan bir .topluma, 
böylesine zarf içinde 'bulunmanın anlaşılması 
mümkün değil. 

Hükümet ne yapacaktır? Arz ettim; dış ti
caret dengesi Türkiye aleyhine dönüşecektir 
diye yazıyor kitap. Hangi kitap?. Plân dokü
manı yazıyor. Bunun giderek artacağını ve 
birkaç seme sonra 1 'milyar dolara yaklaşaca
ğını söylüyor. Şimdi burada gelip; «Efendini 
öyle olabilir, ama bizim Avrupa'ya işçi ihracı
mız artacak, oradan döviz elde edeceğiz, işte 
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o açığı oradan kapayacağız» derse bana sorum
lular, bu sözlerle ben hiçbir şeyi rahatlıkla ka
bul etler insan durumuna gelemem.. Olmaz bey
it1 şey. Onlar gelebilir, siz fazla işçi ihraç edebi
lirsiniz, döviz fazlası elde edebilirsiniz, arma 
bu, artık bu devrde ortaya sürülecek bir yö
netim verisi, bir bilimseli anlayış olamaz. Ola
maz; bu, çok ilkel toplumlarda hile kolay ko
lay ileri sürülmez. 

Onun için, dış ticaret dengesinin süratle 
a leyhimize dönüşmesini sağlayacak bugünkü 
Katma Protokolün dengesiz tavizler esasım 
kökünden halletmenin çaresini bulacak aıısı-
'înz ? Bulacaksanız, lütfen içtenlikle, ama inan
dırıcı olarak söyleyiniz. Oysa, «Bulamayacaksı
nız» diye bir karamsarlık ifadesini benden bek
lemeyiniz; bükmeğinizi. da ummuyorum. İ M : ' Tür
küye daha bir müddet gelişmemiş!iğ:ıı vorg\'s''m 
verecek. Verecek; şöyle verecek: fridikesk. bimmm-
tar daha •kuru incir satılacak veya '.ah;manın ça-
ı esi aıanacak. Va da, yabanî bakin1'a taviz kopa-
niacak. ya da bilmem hangi ülkelerde bile cinsi 
tükenmiş. ne.di tükenmiş Al: top o t eimmmmı kalık. 
ihracı için taviz elde edilecek. Ya da Lima benzer 
•birtakım; «Naimeler» vesaireler diye 'burada ya
zıyor, onları sa dikilir duruma gelinecek. 

Şimdi, ek uyarımım, size: keh'ide gelinecek, bir 
İkm km «hie görüyor mmmnuz, Ahtapotlar, b:l-
•mrm ve rai reler ihraç çimekte kolaylık elde ettik» 
denilecek. Ama ahtapotu Türkiye'de gören kaç 
kişi. vardır; onu bilmem. Özellikle belki tavsiye
de, bulunulacaktır, ahtapot yakalayınız diye. 7?, 
bunlar' yapoahumosi mümkün olmayan şeyler. 

Şuna soracağım: Avrupa Ekonomik Toplulu
ğu ülkeleri ner<;diııe gitmeye mecbursunuz. Müza
kerelerinizde; hemen daha. İyi müzakere temennisi 
sözünden yenra, 12 yıllık listede polis.copları, sos
yete oyunlarına mahsus eşya, atlı karıncalar, her 
ııev'i yapma bebek, elbise fırçaları, kuş avcılığına 
mahsus yapma kuşlar, manikür, pedikür alet ve 
takımları, takma saç, takma, sakal, bıyık, lüle ve 
perçemler gibi malların 'bulunmayıp, 22 yıllık lis-
ledo 'bulunduğunu; buna karşın helikopterler, bi
nek otomobilleri, uçaklar, uçak motorları, örme 
m akmaları, tel çekme raakina'ları gibi çek önem
li malların da 12 yıllık listede kulımduğunu; ya
ni hızlı gümrük indirimine tabi ve liborasvon kon-
s'olidasyonuna tahi 'malların böyle olduğunu, Tür
kiye gerçekleri ile bu iki liste muhteva'Sinm hsğ-

.15 — 



C. Senatosu B : 5 
daşmadığım söyleyeceksiniz. Ne cevap alacağınızı 
merak ediyorum. 

Biz polis coplarına muhtaç değiliz, daha doğ
rusu polis coplarının Türkiye'de imali için yatı
lım yapmaya niyetli değiliz. Polislere copsuz, sopa 
ile ögrev yaptıracağız. Ama Türkiye'de örme ma-
•kınası ,tel çekme makinası, uçak ve binek etemo-
bil yapmaya mecburuz. Bu bakımdan bizi yan
lış anlıyorsunuz, Görmüyor 'musunuz, bilmiyor 
musunuz durumumuzun bu olduğunu? Bizimle 
yaptığınız Ankara Anlaşmasında Türkiye ekono
misinin iyileştirilmesi esasını nasıl reddediyordu
nuz? Niye bizi çürütüyorsunuz? Değiştirelim bu 
listeyi.» dediğiniz zaman, ne cevap alacaksınız?... 
Bunun olanağı nedir sizin elinizde? «Efendim, 
bunlar duracak.» denebilir. İla, o zaman sizin 
plân dokümanında bu istelerde yer almış mallar; 
hızlı gümrük indirimi ile hızlı liberasyon konso-
lidasyonu âfetine mâruz kalacak önemli ve üret-
mc'k zorunda, olduğunuz mallar korunmadığı tak
dirde Türkiye'de 'sanayileşmenin mümkün olama
yacağı. hükmü muallâkta kalacak.. 

Öyle bir durumdasınız ki; gerçekten çıkmaz
dayız. Çıkmazdasınız demeye dilim varmıyor, çün
kü biz de size inanarak plân dokümanını tasdik et-
L>k. Ne yapacaksınız; gerçekten çıkmazdayız... 
Yapmaya mecbur olduğumuz kalkınmamızın (fors 
motrisi) çekici gücü olan sanayileşmenin en 
önemli dallarında hızlı gümrük indirimli tarifele
re, hızlı liberasyon konsolidasyonlara tabi Tutul
muşuz; sanayileşmede 75 nci, 175 nci, 575 nci de
recede dahi olmayan polis copu veyahut kuş av
cıları için yapma kuş sanayii kurmayacağımızı 
anla tam aya eak mıyız, anlatamayacak mısınız?.. O 
zaman siz, güçlüğün dehşeti altında nasıl bir ra
hatlık içindesiniz; ben nasıl bir rahatlık içinde 
kalıyorum, kalacağım bilemiyorum... 

Diyeceksiniz ki, «Bunlar böyle oldu...» Bunları 
tekrar ediyoruz; belki yüz defa oldu, plâna nasıl 
koyarsınız öyleyse? Ha, bunlar değişmeyecek... Ne 
değişecek, söyler misiniz bana! Değişecek olan 
bunlar: kaçıramazsmız bunu kimsenin gözünden. 
Bu 22 yıllık ve 12 yıllık liste muhtevaları değişe
cek, değişmezse Türkiye sanayileşmeyeeek, Tür
kiye kalkmmayaeak. Türkiye hiçbir kimsenin 
üstünden kaldırmaya muktedir olamayacağı ağır 
bir yok olma sürecine girecek. Bunu böyle söylü
yorum; dramatik söz değil hu. Çünkü Üçüncü 
Beş Yıllık Plânın müzakeresinde Türkiye, tari-
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hinin hiçbir döneminde böylesine bir durumla 
karşı karşıya kalmadı demiştim. «Olma; ya da 
olmama durumuna getirilmiş bulunuyoruz» de
miş idim. Sözlerim burada. 

Eskiden, .1838'de yaptığımız İngiliz Ticaret 
Anlaşmasında veya ondan sonraki anlaşmalarda, 
nihayet gücümüze güvendiğimiz takdirde Türki
ye'nin sanayileşmesi için. birtakım olanaklara ma
lik idik. Ama bundan sonra Avrupa Ekonomik 
Topluluğu ile bu Katma Protokol hükümleri 
içinde yaşamaya mecbur kalırsak, artık ülkede 
yapmak istediğimiz şeylerin cinsini, nevini, he
defini, miktarını tayin etmek ihtiyarınızdan çıkı
yor. «Çıkarız bu Topluluktan» dediğiniz za-
ıman, hemen plânlarınızı değiştirmek mecburi
yetindesiniz. Geniş, uzun stratejik anlayışlarını
zı, ekonomik kalkınma modelinizi terk etmek 
mecburiyetindesiniz. Oysa, bu da elinizde de
ğildir. Neden elinizde değildir? Çünkü, Avrupa 
Ekonomik Topluluğu ile 1963't'e yaptığınız An
kara Anlaşmasından başlayarak öylesine bir 
ekonomik ilişki içine girmişiniz ki. elinizi çek
meye kalktığınız zaman, elinizin (öyle tarif ede
yim) vücudunuzla alâkasının kalmamış okluğu
nu anlayacaksınız. Bir ölü cisim alacaksınız eli
nize. Elinizin yaşamasını sağlamak için, mut
laka Avrupa Ekonomik Topluluğuyle temas ha
linde bulundurmak zorundasınız elinizi. Öyle bir 
hale gelmişiniz, öylo bir içli dışlı hale gelmişsi
niz. Başka ülkelere ihraç olanağı aradığınız za
man onları bulmak iktidarında değilsiniz. 

Bunları icadetdiyorum. Kendim iddia etmi
yorum.; Devlet Plânlama Teşkilâtının doküman
ları böyle olduğu gibi, plânın kendisinde de bun
lar var. Hepsinin projeksiyonları yapılmış; Afri
ka ülkeleriyle ne miktar ticaret yapabiliriz, ne 
üzerine ticaret yapabiliriz, ne kadar geliştirebi
liriz; Yakın Doğu ülkeleriyle ne üzerine tica
ret yapabiliriz, neler satabilir, neler alabiliriz, 
neleri onlara iletiriz.. Bunların projeksiyonları 
var. Amerika ile, Çin'le Hindistan'la, Japonya 
ile ticaretimizin ne olabileceğine dair geniş tet
kikler var. Hiçbir bölgede, hiçbir kesimde ve ül
kede ticaretimizi % 5'ten; çok çok c/(: 7'den da
ha fazla oranda yükseltmeye, geliştirmeye mu
vaffak olamayacağımız kesin olarak ortaya kon
muş. Bilimsel veri olarak ortada. Kalmış, kala
kalmış, zorunlu kalmış; bizim ticarî hayatımız 
Avrupa Ekonomik Topluluğuyle yapabileceği-
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miz, bugün yapageldiğimiz ticaret muameleleri
nin geliştirilmesine kalmış. 

Bilmem izah edebildim mi?.. Çıkamazsınız 
bunun içinden; kalacaksınız. Dışarda hayat yok; 
ama öyle bir anlaşma yapmışsınız ki, gi
derek aleyhinize işleyen bir ti'careıf 
trendi süreci dolmuş. Hal böyle İken. 
araştırmaya ve işin olurunu bulmaya ça
lışmaya teşebbüs etmişsiniz... Bir nevi kandırıl
mışsınız, ya da zor altında bırakılmışsınız. O va
kit bir 175 milyon, 195 milyon dolar meselesi de 
sizin o zamanki iktidarın başında sallanmış kal
mış; 2 ayağı bir pabuca sığar, sığdırılır, sığdırıl
mak istenir bir devlet haline düşürülmüşsünüz. 
Hangi malın, hangi yıllık listeye gireceğini tes
pit için gece yarıları listeler tanzim etmişsiniz. 
Nefes alacak vakit dahi bulamamışsınız. 

Hele o konsolidasyon listelerinin c/c 45 - 50 ol
ması hususunda çetin bir mücadele vermeyi da
hi göze almamışsınız; almamışlar. Bunu, hükü
metlerin devamlılık arz ettiği için söylüyorum. 
Bir anda birtakım tekliflerle ortaya çıkılmış; fa
kat basit bir karşı saldırıyle (tâbiri caiz ise) her-
şeyden vazgeçilmiş ve Katma Porotokol, bugün
kü haliyle imzalanmış. 

Şimdi demek ki, mecbursunuz Avrupa Eko
nomik Topluluğuyle ticaret yapmaya; mecbur
sunuz bu ticarette lehinize denge sağlamaya, hiç 
değilse aradaki açığı kısa tutmaya. Öyleyse, mec
bursunuz bugünkü Katma Protokol hükümleri
nin Türkiye aleyhine işleyenlerini lehine dönüş
türmeye. Bu zorunlulukla iç içesiniz, karşı kar-
şıyasınız ve bu zorunluluk sizi, bu Türkiye'nin 
yönetiminde aman vermez biçimde sarmış ve 
kavramıştır. 

Sanırım ki, üslûbum gereği çok önemseyerek 
arz ettiğim bu husus cevap vermeye kalkan so
rumlular bunu, birkaç zamandan beri Türkiye' 
de dolaştırılmakta olan iyimser havayı dile ge
tirmek suretiyle karşılayacaklardır. 

Türkiye'de Ticaret Bakanını; bugün de Sa
nayi Bakanını dinlediğimiz zaman, gerçekten 
iyimser bir havanın, anlayışın Türk yöneticile
rine hâkim okluğunu görmemek mümkün değil. 
Meselâ, geçenlerde ihracat konusunda başarı sağ
layan ihracatçılara madalya verildiğini duymu
şuzdur, gazetelerde okumuşuzdur, görmüşüzdür. 
Giderek bu madalya verişin merasimi'sırasında 
söylenen sözler çok ilginç sayılmak gerekir. 

Artık Türkiye'de ihracat trendinin, ihracat 
bileşiminin; («Trendi» sözünü geri alıyorum) 
yapısının, yani ihraç ettiğimiz malların teker 
teker değilde, bir arada arz ettiği anlam şeklin
de yorumlanan, bileşimin değiştiğini söyleye
ceklerdir. Sınaî mamullerinin ihraç edildiğini; 
gittikçe artan bir oranda sınaî mamulü ihraç 
eden ülke olduğumuzu söyleyeceklerdir sorum-
lular. Benim karamsarlık sayılabilecek; aslında 
karamsarlık değil, bir meseleye gereği gibi cid
diyetle eğilmekten ibaret olan endişelerimin yer
siz olduğunu söyleyeceklerdir. Oysa, işin esasını 
aradığınız takdirde göreceksiniz ki, Türkiye'de 
ihracat bileşiminin değiştiği iddiası abartılmış 
bir iddiadır. Özellikle sanayi mamullerinin yük
sek oranlarda ihraç edilir olduğu, iddiası abar
tılmış bir iddiadır. 

Gerçekte ihraç edilen sanayi mamulü vardır. 
Filhakika, Plânda da gösterildiği gibi, % 05 gi
bi küçük oranlardadır. Şimdi belki 010, 
% 020, c/c 030'a yükselebilir; ama bu bileşimin 
değiştişi iddiaları arz ettiğim gibi abartılmış id
dialardır. Sanayi ürünü diye ihraç ettiğimiz 
malların büyük bir kısmını konjoktürel gelişme
ler ve ihtiyaçların doğurduğu ve aslında sanayi 
mamulü ihracından kastedilen mallardan olma
dığı, basit gıda sanayi ürünleri, makarna gibi, 
şarap gibi; ya da hattâ daha da önemsiz, şimdi 
aklıma gelmedi, birkaç maddenin bir miktar 
fazla ihraç edilmiş olması, Türkiye'de ihracat 
bileşiğinin değiştiğim iddia etmeye nasıl götü
rüyor insanları, anlamıyorum? Bu, mümkün
dür bir propaganda, bir teşvik türünden bir 
merasimdir, törendir; ama Türkiye'nin gerçek
ten ihracat bileşiğinin değiştiğini iddia etmeye 
bizi götürmez. Zaten bu bir çelişkin anlayış da 
olur. 

Türkiye'de aslında ihracat müsait sınai ma
mulleri gözönünde dururken; emek - yoğun, ser
maye - yoğun noktasından d'eğer itibariyle bir 
şaraptan, bir makarnadan çok daha önemli meta 
olan pamuklu mensucat, pamuk ipliği, halı gibi 
Türkiye sanayiinde gerçekten ihraç edilebilir 
düzeye gelmiş; kalitesiyle, maliyetiyle ve potan
siyel olarak, ya da stoklarıyle ve de cesameti ile 
boyutları ile gerçekten takdire şayan seviyelere, 
düzeylere gelmiş pamuklu sanayiinde neden bu 
iyileşmeyi sağlayamamışızdır? Biliyorum; bize 
Avrupa Ekonomik Topluluğu ile yaptığımız 
Katma Protokolda tanınan ve taviz clive abartı-
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l a rak ileri sürülen 300 tonluk iplikle, 1 000 ton
luk pamuklu dokuma gerçek ihraç potansiyeli
miz. ihraç olanağımız yanında ne k a d a r cücedir. 
E d i y o r u m : bunun üs tünde ihracat yapıyoruz 
Avrupa Ekonomik Topluluğuna. Ama niye Tür
kiye ile Avrupa Ekonomik Toplu luğu arasında 
t icaret i!i kilerini düzenleyen bir bölümü ile 
Katma Pzatokolda böylesine esirgenmiş, böy
lesine. basma âdeta çok güçlü b i r tak ım bekçiler 
dikilerek Türkiye u d u İhraç imkânı elan bir ta
kım emtianın tavizli., dengeli tavizli olarak o ül
kelere ihracı sağlanamamış?. . 300 ton iplik. Tür
kiye uiıı ihraç edebileceği ipliğin binde biridir . 
1 000 ton namuklu mensucat veva hazlu biçimi: 
id biraz evvel arz ett iğim bâzı tavizli malların 
' ble edildiği l i eyde v.ark.r. bu oe Eşey mo:rbo-
d r redir ve gülünçtür . 

1070 Bütçesinin müzakeresi sırasında burada 
hu deleri kakan ı bulunan muhterem G'örc-vli ki
ş inin; T ü r k i y e hariciyesini nemeoe maharet le 
idare etriû'ini. Çin'le dahi ilişkileri sağlayacı yo
la girdiğini, eseri olan bu hareket in methüsona 
edilr ıcGG l..u-ada göğsünü gere gere söyleyen 
e serumk; hiçinin, Gvmhuriyot Halk Paremi ka-
nadnıd m mdoıı tenkit lerin böylece yersizliğini 
ispa^koo-'i'-a kalkışması karşısında, nâçiz arka-
d a r u u - n löTOkîe daha bu d u r u m u ; Avrupa Eko
llerdir Topluluğu ile Türkiye arasımla imzala
nan Karma Pro tokolün ınımızisi olan o Dışişleri 
Bamvunu ı Türkiye 'ye sağladığı imkânın da bu 
o l d u r u r u ortava kovduğumu. 300 ton.. 

BdG ;EAX — Samn GüboDdam caksma saati
mizin bilimine 20 dakika var. Konuşu anızı 
molm -e zamana k a d a r bitirelullir misiniz? 

FGGRET GlÜXDCĞAX (DevamkD — G:ym 
Da Gm, b.birıneye çakşırım inşallah, o n a bivi-
uerrrz-em - e mazur görün. 

b lAŞEAK — Haynr hayır. Sadece bitirebilir 
miGniz. dedim. Bit i r in diye değil. Yani 20 da
kikanın kaklığını hat ı r la t ıyorum sadece. 

IGIGBET 0 G X D O Ğ A X (Devamla^ — Ehm-

, v usır O O , 1 , , 1 T U 

E d S ^ A K — Hayır , hayır çalışma saaGuiu 
hedeumr 20 dakika kalmıştır , sizin müddet iniz 
değih çEmma saatinin bitimine 20 dakika kal
mıştır. 

F E G G E ' GÜXDOGAX ; Devanda) — Anla
dım bayın Başkanım, o saat kuruldu , farkına 
varunu. 
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O zaman Türkiye 'nin sağladığı y a r a r ı n bu 
olduğunu ifade etmiştim. 300 ton iplik, 1 000 
ton dokuma eşyası... Bu, biraz evvel burada 
dile getirdiğim bir hususu teyit olsun diye şimdi 
taraf ımdan ifade edildi. İşte böyle bir yöneti
min içindeyiz biz. Kızıl Çin ile münasebet in 
kurulmaya başlandığını bir büyük başarı diye 
göstermeye belki bir Hariciye Vekilinin hakk ı 
olabilir: ama çok yakm, ondan çok önemli belki 
birinci derecene Vr birinci sırada mühim olan 
ekonomik yarar lar ımız bahis konusu olunca da, 
bu muvaffaklyctsiz, bu başarısız hali dile getir-
ı ı iû 'b r Türkiye 'deki sorumlular . Getirmezler 
ve biz beyle bir yönetim içinde çok şeyler kay-
eeeor gideriz. Get irmezler : bunu hat tâ abar t ı r 
lar v, hüyiuimh-v. 

Simdi değerli a rkadaş lar ım. Avrupa Ekono
mik Topluluğu ülkelerinin Akdeniz ülkeleriyle 
yaptığı bir takım anlaşmalar sonucu o ülkelere 
tanıdığı tavizimin çok yüksek o lduğunu; bele 
Türkiye gibi topluluk üyesi obuaya aday bir 
ülkenin ürünler ine ta uman tavizden çok üs tün 
okluğunu gören ve liken Türk Hükümet ler in in , 
böyle bir du rumu topluluk ülkelerinin nasıl izah 
ettiklerini sorup sormadıklar ını merak eciiyo-
ı um. 

Xarenv!yede G 40 gümrük indirimi t an ınan 
Türkiye 'nin karşısında, aynı mala G 80 güm
rük indirimi tanıyan bir Avrupa Ortak Paza
rının bize; «Bu nasıl olur; biz aday ülkeyiz» 
dvEthnbz 7.-,•.-,-!.->-,-. ]lr, ,-,..,r.-,v. v-,-, epem; merak edi
yorum. Burum gerçek nedenini arayıp bulmak 
hakkımızdı i' sanıyorum. «Böyle yapıyorlar» di
yorsanız. bir zorunluluk karşısında bulundu
ğunuzu söylüyorrumuz. O takdi rde tedbir ler al
maya mecbursunuz. O zaman size soruyorum; 
liberasyon konsoiidasyonu üstesini G ~)0 yeri
ne' G 45 olarak kabule zorlayan sebep neydi? 
Siz; «Eh., siz, bizim narenciye ürünlerimiz;1 

G 40 indirim kaimi ediyorsunuz, biz de libe
rasyon konsolidasyonıınu G öO'den baş la tmak 
i diyoruz» dediğiniz zaman, «Kabul etmiyoruz» 
mu diyecekler? Diyebilirler tabiî, diyebilirler.. 
Ama sürüyorum : o zaman plânda matematiksel 
ola: ak, bilimsel çalışmalara dayanarak orta
ya konan ve gittikçe büyüyeceğe ve büyüdük
çe de ülkenin basma alt ından ka lkamayacağı 
ölçüde ağır bir yük teşkil edecek, kalkınma
yı tehlikeye sokacak dış t icaret açığını neyle 
gidereceksiniz?. Onun alternatif ini hazırlamış 
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olarak sizi burada görmek ve öylece rahat et
meye gidebileceğimi söylemek hakkııni'dır. Na
sıl oluyor bu? Narenciyede olsun, başka mah
sullerde olsun bizden çok daha iyi durumlar 
elde etmiş ülkeler bulunuyor. 

Yunanistan konusu; ki bizi Ortak Pazar ya
hut Avrupa Ekonomik Topluluğu denilen şu 
ekonomik, bâzılarının da ileride siyasal bir en
tegrasyon aracı olacağını söyledikleri varlığa 
katan gerçek saik Yunanistan ile Avrupa Eko
nomik Topluluğu .münasebetleri nedir?. Av
rupa Ekonomik Topluluğu ile Yunanistan ara
sında yapılmış ortaklık anlaşmasında; bırakı
nız iktisadî tavizler açısından bizim aleyhimize 
•olan bir dizi hükmün bulunmasını, o anlaşma
ya göre bizim anlatmalınızda hükümranlık hak
larımıza dahi gölge düşürecek birtakım hü
kümlerin yor alması gerçekten hem calibi dik
kattir ve İrem de üzücüdür. 

Biliyorsunuz, Yunanistan Anlaşmasının 
18 nei maddesinin mukabili olarak bizde 12 nci 
madde veya "Î4 ncü madde var. Orada gayet ince; 
faik at. ince olduğu kadar da güçlü ve anlamlı 
birtakım deyimlerle bizim bu ülkede hüküm
ranlık haklarımızın. Yunanistan'dakinin aksi
ne. saygı değer bulunmadığı mânaları var. Bi
liyorsunuz, birtakım malların; sanayileşmeyi 
baltalama istidadı gösteren bâzı inalların it
halini önlemek nıaksadıyle belli oranda Güm
rük Yergisi ihdas (itmeyi Yunanistan kendisinin 
de katıldığı bir görüşmeden sonra koyabilir 
haldedir ve o yetki elindedir. Bizde bu yetki, 
'doğrudan doğruya Ortaklık Konseyine mevdu
dur ve biz, böyle bir korumadan mahrumuzdur. 
iliç şüphesiz olmasın; bir başka hükmün mev
cut olduğunu, bizim de kendimizi korumak 
için bâzı malları gümrük himayesine, gümrük 
.maniasına çarptırmaya yetkili olduğumuzu söy
leyeceksiniz; ama biraz evvel arz ettiğim gibi, 
bu yetkinin bizim, yetkimiz olmadığı, Konse
yin yetkisi olduğu, Yunanistan in ise bu yetkiyi 
hiç değilse ortak olarak elinde tuttuğu da bir 
gerçektir. 

Kendimize olan saygıyı .kaybetmemek için 
bunun üzerinde fazla ve abartarak durmuyo
rum. Elbette bu böyledir. Yetkili, merciler, 
kimin anılaşmasında «izin alına» ııııı, kimin an
laşmasında müsaade etmenin yazılı olduğunu 
bilir. Olmamalı idi. Elbette olmamalı idi, çün

kü Yunanistan ile bizim aramızda, Avrupa 
.Ekonomik Topluluğuna mensup ülkelerin on
ların lehine yapacağı tercihin özel anlamı var
ıdır. Bu bir yorum değildir. Türkiye iıle Yuna
nistan'ın Avrupa Ekonomik Topluluğu • gözün
de ayrı ayrı rolleri ve ayrı ayrı ekonomik gö
revleri vardır. Bu ayrı, ayrı rol, ayrı ayrı önem 
taşımaktır ki, Türkiye ile Ortak Pazar, Yu
nanistan Ortak Pazar arasında imzalanan lan-
laşjmalarda hükümraıılık 'hakiri bkımından 'böy
lesine ince; fakat çolk önemli ve Türtkiye aley
hine hükümlerin 'mevcudiyetini -sağlamıştır. 

«Yunanistan konusunda Türkiye'nin çok da
ha dikkatli olması, Yunanistan konusuna, çok 
dalha bilinçle eğilmesi gerekir» demek bir öneri 
değildir. Haıkikten Türkiye ile Avrupa Ekono
mik Topluluğu münasebetlerini başlatan ve bizi 
bu Ekonomik Toplulukta belki bu dengesiz ta
vizlere zorlayan Yunanistan'ın ekonomik duru
munu biz yakından bilmeye mecburuz. Böyle 
bir hazırlığın da Türkiye'de var olduğunu şim
diye .kadar bir yerde 'görmeydim. Çok dikkatle 
okuduğum bir t alkım makalelerde benim gibi ya
kınan insanların yazılarını gördüm. Bunu bir; 
'biraz evvel 'arz ettiğim gibi tavsiye değil, öneri 
değil, ama önemli bir ımesele olarak ele aldığı
mızı söylemeye çalışıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, başka bir konuya da 
temas ederek sözlerimi ikmal etmeye çalışaca
ğını. 

Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Türkiye 
•arasında imzalanan Katma Protokol için söz sa
hibi kın; nmlardan. 'biri olan, yani Karma Parlâ
mento Komisyonu; galiba en son Sicilya'da bir 
karar aldı diye gazetelerde ••okuduk. Karma 
Parlâmento Komisyonunun Avrupa Ekonomik 
Topluluğu •müessesesi üzerinde ne mene bir tesir 
.kudretine sahih okluğunu Roma Anlaşmasında 
ve diğer anlaşmalarda okuduk, ama bakınız ve 
lirinim gibi üzülünüz. 

Ortak Pazar Kanma Parlâmento Komisyonu 
üye4 olan bizim ülkemiz mensupları, Parlâmen
to üyesi insanların o Sicilya'da yapılan toplan
tıda hangi 'konuyu, hangi yetkiyle, kimlerle, ne 
biçimde konuşup hangi sonuca vardıklarını bil
mek. mümkün değil. Bir yerde Özer isimli bir 
arkadaşımızın, bir yerde de Yılmaz isimli bir 
aıka d aşımızı n ga zet elerde bit bir1 erini suç 1ar 
mahive.tte vazılarına muttali olmasak bilmek 

— 119 — 
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mümkün değil. Nasıl bir usuldür, bunu bilnııiyo-
ınıın.. Parlâmentoda Avrupa Ekonomik Toplulu
ğu ile aramızda yapılmış bir protokolün ticarî 
hükümlerini geçici olanak: yürüten anlaşmayı 
ıkatnuttilaştırnıaya çalışan bir (konu müzakere "edi
liyor, anıta Karma Komisyonun bilmem irerde 
yaptığı toplantıdan hiç (kimsenin, mir parlâmen
to üyesinin; sanıyorum (ki Hükümetin gereği iği
mi bilgisi yok. Şimdi ben de orada yapılan top
lantıda elde edilen sonucun şu olduğunu kaimi 
edebilir miyim? Bunu bir soru olarak öne atı
yorum : 

Ortak Pazar Karma Parlâmento Komisyonu 
toplandı; Türkiye ile Avrupa Ekonomik Toplu
luğu ülkeleri arasında 1970 yılının 23 Kasımın
da imizalana.il Protokolün Plânda öngörüldüğü 
gibi değiştirilmesi için temenni katran aldı. O 
karar da, Katma Protokolün mevcut hükümleri 
içinde 'kalınmak kaydıyle iyileştirmeyi tavsiye 
eden bir karardı. Böyle mi?.. Böyle dolambaçlı, 
böyle anlaşılması güç, ne anlama geldiği bilin-
ımesi zoır, Hükümetin dani (iddia ediyorum, bel
ki benden meş kelime, beş cümle daha fazla bir-
şey söyleyeceklerdir), tam mânasıyle künhüne 
vâkıf olmadığı ıbir 'durumla karşı karşıya bıra
kılır mı bu ülkenin Parlâmentosu, kamuoyu, 
Hükümeti?. Nasıl şeydir bu?. Bunun bir çaresi, 
bir yolu yok mudur? Yoktur böyle mevzuat. Hü
kümet olarak derhal yapılacak bir iş va»rdır. 
O da, bu konuların gereği gibi kamuoyunun ma
lı ol a İnime olanağını 'kazanması içim, Parlâmen
toya sunulabilmesi için kanun tasarısı getirmek. 
veya kanun teklifi getirmektir. Yar d'a biz mi 
bilmiyoruz, bilemiyorum.. Ama olmaz böyle şey. 
Bunu öğrenmek imkânına malik olamamışım-
dli'. 

Eğer böyle ise, o Karma Parlâmıento Komis
yonunda. «Katma: Protokol hükümleri içinde 
kalmımaık kayıt ve şartıyle Türkiye lehine mazı 
iyileştirmeler tavsiye olunur» denmişse ve eğer 
şimdi bu kürsüden İni karar bizim tenkitlerimi
zin cevabı olarak verilecekse, bunun hemen si
ze anılanımı söyleyeyim; bir şey değildir bu. Dü
pedüz Türkiye talepleri reddedilmiş demektir. 
«Efendim, Karma Parlâmento Komisyonunda 
görüşülmez, onun yetkisi yoktur.» derseniz an
lıyorum; tesiri yoktur derseniz anlamam. Eğer 
Karma Parlâmento Komisyonunda alman kara
rın mahiyetini burada ortaya koyar da, bundatn 

ne derece istifade edeceğimiz veya etmeyeceği
miz bizim tarafımızdan anlaşılır ve sözümün 
'başında dediğim gibi, kamuoyunun Türkiye le
hine 'gelişmesi ve oluşmasını, Hükümetin yapa
cağı müzakerelerde müzakere gücünün artması
nı sağlamak balkımımdan, bumun da burada ay-
rmtılarıyle ve tesir gücüyle ortaya konmasına 
çok lüzum ve gerek olduğu 'kanısındayım. Bunu 
değerli Hükümetten istirham ediyorum. 

Değerli arkadaşlarını, konuşulacak çok me
sele var, ama. hem sizi çok fazla üzmeyeyim, nem 
de ne de olsa, mahiyeti itibariyle biraz vahşice 
bir konu. Şimdi •zıelkâ ile cevap verecek bir so
rumlu; «Öyle bir hale gelmişiz ki, tasdik etse
niz de etmeseniz de, bu Geçici Anlaşmayı onay-
lasanız da onaylaımasainız da, nasıl olsa 1971 yı
lımın Ağustosundan yahut Eylülünden beri yü
rüyor... 

BAŞKAN — «ayın Gündoğan saat 19,00. 
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Bitiri

yorum, 
«...Rejim devam ediyor. Gümrük indirimleri 

yapıldı. Liberasyon konsolidasyouları işliyor. 
özel kotalar açıldı. İthal edilmeyen mallaır kota
ları açıldı. Teminatlar belli bir şekilde ele alın
dı. En çok şükür ahtapotlar ihraç edilmeye baş
landı...» 

HAYDAR TUNOKANAT (Tabiî Üye) — 
Salyangozu unuttun. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Evet. 
«..Bunlar ölüyor. Binaenaleyh, siz niye 'ken

dinizi yoruyorsunuz?» diyebilir. Ama hemen 
söyleyeyim ki, bu duygusal olacak. Söylemek 
zorunda okluğum için söylüyorum. Ama Tür
kiye, gerçekten öylesine insanlara ve sistemlere 
muhtaç iki. iyi, anlamlı, doğru; 'böyle bozuk, kö
küne kadar çürümüş, kokuşmuş olmayan birta
kım düzenlerden kurtulmaya mecbur. Birtakım 
işTeıme düzenlerine mecbur. Onü biliyorum. Ama 
bugünlerde bunları söylediğiniz zaman, ne mâ
nalara getirilmek istenip, ne kara fırtınalar ko
parılmak istendiğine de biliyorum. Fakat Tür
kiye'nin, bırakalım iyi düzenlere olan ihtiyaçla
rım, onun yanında içteni ikil, •bilir, Türkiye için 
kalbi çarpar: ama Türkiye için çarpan bu kalbi
nin seslerini o ta belki de 16 ncı asırdan beri.. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan. bitmeyeeek-
se gelecek »birleşime 'bırakalım. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Bitti 
efendim, zaten bir dakika bile geçmedi. 

http://imizalana.il
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BÜTÇE YE PLÂN KOMİSYONU BU KA
NUN SÖZCÜSÜ ALİ ŞAKIR AĞANOĞLÜ 
(Trabzon) — Simsiyah bir tablo çiziyorsunuz. 
Gerçek öyle değil. 

BAŞKAN — Sayın Ağanoğlu, müdahale 'et-
mieyJniz efendim. Komisyon Sözcüsüsünüz cevap 
hakkınız var. 

Bitiriniz Sayın Gündoğan rica ederim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) —" Biti
riyorum. 

O kalp sesini, .iki asırdan 'İreri bizimle belli 
İjriı* tarihi süreç içinde 'karşı karşıya bulunanı ge
lişmiş ül'kelerıe olan ilişkilerimizde Türkiye'nin 
ihtiyaçlarını sağlayacak fevkalâde azimli, ko-
parıcı, Türkiye İçin büyük yarınlar sağlayıcı 

VI.-SORULAR 

A) YAZILI SORUL 

1. — ('umhuri)ift Senatosu Zonguldak Üyesi 
Ahmet Demir Yücenin, Ankara Bel edinenine 
dair sorti öne re/esi re İrişleri Bakanı Ferit Ra
bat'ın nazili cevabı (7/66) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Ankara Belediyesi ile ilgili bir konu hak

kında İçişleri Bakanından sorduğum ilişikte 
takdim ettiğim soru önergeme mezkûr Bakan 
tarafından yazılı olarak cevap verilmesinin te
minini Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 
119 ncu maddesi gereğince istirham eylerim. 

Saygılarımla. 
Zonguldak Senatörü 
Ahmet Demir Yüce 

Sayın Ferit Kubat 
İçişleri Bakanı 

An'kara 
19 . Eylül 1972 

Ankara'nın caddeleri ama illâki cadde ve 
sokak tretuvarları medenî bir şehire yakışacak 
şekilde değildir. Zannediyorum ki, numune ola
cak her şeyi tamam ve muntazam bir tretuara 
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atılımla.ra hazır insanlar istiyorum. Bu'iıu hak 
öla.rak is tiyo rımı. 

Karanlık tablo değil, bilimsel verilere dayalı 
eleştiri yaptım; ama çok zamandan beri Türikiye' 
de âdet olduğu üzere, her şeyi güllük gülüstan-
lı!k gösterip de sonunda Türk halkını içimden çı-
kam'ayacaığı ağır hayat şartlarına katlanmak: 
zorunda bırakanlar derim ki, o huyunuzdan, vaz
geçin. 

Saygılar suınaırmı. 

BAŞKAN — 23 Kasını 1972 Perşembe günü 
saat 15.00'de toplanmak üzere Birleşimi kana
tıyorum. 

(Kapantaua isaıaiti : 19,02) 

VE CEVAPLAR 
•AR VE CEVAPLARI 

sahip tek bir sokağa veya caddeye raslana-
nıaz Ankara şehrinde. 

Ankara tretuarsız şehirdir. Tretııarsız şe
hir olmaz, olmamalıdır. Şayet biraz muntazam 
olanı kalmışsa veya bir kısmı yerde biraz 
muntazam bir tretuar yapımı başlamışsa bir
takım kazmah adamların ertesi günler gelip 
orayı da harabeye çevirdikleri veya intizamdı 
halinden çıkardıkları, Ankaralının bir kader 
halinde göre geldiği manzaralardandır. Çok 
eski senelerden beri bu durum görülegelmekte
dir. Ye eareside bulunamamaktadır. 

Her halde, her sokağın veya her caddenin 
ve onların treturlarmm aynı derecede munta
zam olması mevzuubahis edilemez. Ama> şehrin 
bâzı semtleri veya merkezleri vardır ki, ora
larda cadde veya sokaklar ve müştemilâtı, 
diğer semitlerine nazaran daha iyi, hattâ ba
zen mükemmele yakın veya mükemmel şekil
de inşa olunur ve muhafaza edilmeye çalışılır. 

Bugün Ankara'nın merkezî yeii'i, Sıhhiye 
semti ile Bakanlıklar arasındaki kısım ve ei-
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varıdır. Burası ise Ankara'nın en intizamsız 
ve pis görünüşlü trotuarlarına sahiptir. 

Anlaşılması güç olan da, Atatürk Bulva
rının karşılıklı treturlarmda birtakım kazıl
mış kısımların, kırılmış mebzul miktarda plaka 
yerinin çukur halde bulunması ve bunun sene
lerce tamir ve tashih edilmemiş olmasıdır. 

Şehrin ticarî merkezi haline gelen, •on ka
labalık ve muteber yerlerinden biri olan Ata
türk Bulvarına, Belediyeni!!, göz göre göre 
elinin değmenıesinin değememesinin hol halde 
birtakım ciddî sebepleri vardır. 

Ama. bu 'derbeder görünüşün . bir türlü 
izale edilememesi. Belediyenin, hatta Devletin 
güçsüzlüğüne işaret sayılmakta ve halk ta
rafından hoş karşılanmamakta, bâzı çevrelerce 
de, «bu kadar basit bir konunun halledilmediği 
bir memlekette daha mühim konuların halli
nin mümkün olamayacağı» söylentileri, daha 
büyük çaptaki tenkitlerin hareket üssü ola
rak kullanılmaktadır, koruyorum : 

1. Ankara Atatürk Bulvarının bu perişan 
halinin vukuunun ve bir türlü halledilomomo-
sinin sebepleri nelerdir? 

2. Bu konunun halli için ne yapılmalıdır 
ve yapılacaktır? 

•°>. Türkiye Cumhuriyetinin Baş'kentj An
kara'nın merkezi Atatürk Bulvarının Başkent
lik sıfatı ve mezkûr- cadde adının yüzü suyu 
hürmetine temiz ve ınutazam bir cadde olması 
niteliğine kavuşabilmesi acaba ne zaman vuku-
bula çaktır ? 

Bu sorularımın Cumhuriyet Senatosu İçtü
züğünün nıaddei mahsusu mucibince yazılı ola
rak cevaplandırılmasını istirham eylerim. 

Saygılarımla. 
Zonguldak Senatörü 
Ahmet Demir Yüce 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı Ki . 11 . 1972 
Mahallî İd. On. Mal. 

Şb. Md. 2. D. İ. 02:5 
(72) 502 -2/2827:1 

Konu : Ahmet Demir Yüee'nin soru 
önergesi h'k. 

( 'um hu riy et Sena t osu Ba şkaıılı ğın a 
İlgi : 21 . 9 . 1972 gün ve Genel Sekreter

lik Kanunlar Md. 10517 - 80:} - 7/GG sayılı 
yazı. 
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İlgi yazınız ekinde gönderilen Cumhuriyet 
Senatosu Zonguldak Üyesi Ahmet Demir Yü
ce'nin Ankara şehrinin tretuarları konusunda
ki yazılı soru önergesi üzerine Ankara valiliği 
ve Belediyesine yaptırılan inceleme sonucun
da ; 

Anka ra 'nm memleketimizin İstanbul 'dan 
sonra gelen en büyük şehri olduğu, büyük bir 
hızla geliştiği ve nüfusunun arttığı, bu duru
mun çeşitli altyapı ihtiyaç ve işlerini çoğalt
tığı, elektrik, havagazı, troleybüs. posta, tele
fon, içme ve kullanma suyu, yağmur suyu 
kanalı, pis su kanalı ve son birkaç yıl kıinde sin
yal ize edilen 76 kavşak nedeni ile trotuar ve yolla
rın zaınan zaman ve sık sık açıldığı, veya kazıl
dığı, bütün bunların bir zaruretin sonucu ola
rak ortaya çıktığı; 

Bu duruma karşılık açılan yerleri süratle 
eski haline getirmek ve bozuk yerleri düzelt
mek için geceli gündüzlü aralıksız çalışan 20 
ri.sfa.lt onarım ve tashih eki!).] ve bir hu ka
dar da beton plaka onarım ve tashih ekibi 
kurulduğu, .trotuar ve yol üzerindeki arızala
rın mevsimi, hattâ günü içinde giderilmeye 
çalışıldığı: 

Önergede söz konusu edilen Atatürk Bul
varının ve 'diğer caddelerin bakımsız kaldı
ğım kabul etmenin mümkün görülemediği, 
ancak Atatürk Bulvarı trotuarlarında karosi-
man kesitler ve çukurlar belediyenin ilgisiz
liğinden ziyade parsel' sahiplerinin durumla
rından doğmuş bulunduğu, 

Bu hususun ise şöylece açıklanabileceği 

Atatürk Bulvarı bugün görüldüğü kadar 
geniş olmadığı. İmar Planındaki parsel sınır
larının trotuarlarının yarısına kadar uzandığı. 
bu kisımlarnı. belediyece ele alınarak karo 
ile 'kaplandığı. 

Ancak mal sahiplerinin belediye aleyhine 
açtıkları istimlâk davası 400 milyon TL. na 
ulaştığı, bu dava sonucu belediyenin kendi 
sınırlarını belirtmek durumuna düştüğü, çün
kü bu kadar büyük tutardaki parayı (»de
meye belediye gücünün yetmediği, iste bakım
sız gibi görülen yerlerin de buraları olduğu, 

Diğer yandan Ankara Belediyesinin ko
lluyu ele alarak 0785 sayılı İmar Kanunu hü
kümlerine dayanarak yukarıda değinilen tro
tuarları tamir ve düzeltme yoluna gideceği, 

http://ri.sfa.lt
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Belediyenin şehrin temizlik işlerine 
fazlası ile eğildiği, temizlik işçileri yanında 
modern araçlara ıda yer verdiği ve çeşitli ted
birlere de başvurduğu anlaşılmıştır. 

Arz ederim. 
Ferit Kubat 

içişleri Bakanı 

20 . 9 . 1972 
2. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 

Erdoğan Adah'nın, İstanbul Adalar kazasına 
vergi dairesi kurulmasına dair \soru önergesi ve 
Maliye Bakanı Ziya \Müezzinoğlu'nun yazılı ce
vabı. ı(7/67) 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Maliye Bakanı 

tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasına ta
vassutlarınızı rica ederim. 

İstanbul Senatörü 
Erdoğan Adalı 

İstanbul'da Adalar kazasında Emlâk Vergi 
Dairesi yoktur. Vatandaş saatlerce deniz aşırı 
bir kazaya Kadıköye gitmek mecburiyetindedir. 
Vergi borcunu pek büyülk bir zahmetle ödemek 
mecburiyetinde kalmaktaJdır. Bu bakımdan ada
larda ayrı bir vergi dairesi ne zaman kurula
caktır. 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 1G . 11 . 1972 
GEL : 2131462-34 

61855 
Konu : Sayın Erdoğan Adalı' 

nın yazılı soru öner
gesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
•İlgi : 21 . 9 . 1972 gün ve Kanunlar Müdür

lüğü : 15526 - 809/7 - 67 sayılı yazıları. 
Cumhuriyeit Senatosu İstanbul Üyesi Sayın 

Erdoğan Adalı'nın İstanbul Adalar İlçesinde 
Emlâk Vergi Dairesi kurulması hakkındaki ya
zılı soru önergesi ile ilgili cevap aşağıda sunul
muştur : 

Malûmları bulunduğu üzere İstanbul İlinin 
Merkez Belediye sınırları içinde kalan ilçeleri
ne 7 Emlâk Vergisi Dairesi kurulmuş bulun
maktadır. Bina temininde karşılaşılan güçlükler 
ve kaJdrolarm mahdut olması nedenleri ile da
ha, fazla vergi dairesi kurulması mümkün ol
mamıştır. Esasen bu günıkü iş hacmi bu vergi 

dairelerinin sayısının artırılmasını gerektirme
mektedir. Bununla Beraber, içinde bulunduğumuz 
genel beyan döneminde vergi dairelerindeki sı
kışıklığı önlemek ve mükelleflere kolaylık sağ-
lamalk amacıyla diğer illerimizde olduğu gibi 
İstanbul'da da 7 adet emlâk vergi dairelerine 
bağlı olarak çalışacak irtibat bürosu kurulmuş
tur. Mükellef sayısı itibariyle fazla önem ar-
zetmemesine rağmen ulaşım durumunun özelli
ği gözönüne alınarak Adalar İlçesinde de böy
le bir irtibat bürosu kurulması üzerinde durul
muş ise ele, Adalar İlçesinde emlâk vergisi mü
kellef adedinin 7 000 den ibaret olduğu, bu 
miktarda mükellef için ayrı bir irtibat bürosu
nun kurulmasına lüzum bulunmadığı ve haddi
zatında bu mükelleflerin bir kısmının beyan
namelerini bağlı bulundukları Vergi Daireleri
ne vermiş bulundukları anlaşıldığından bu dü
şüncenin gerçekleştirilmesi imkân hadiline gir
memiştir. Bununla beraber mükelleflerin vergi 
beyannamelerini posta ile göndermeleri ve ver
gilerini posta havalesi ile ödemeleri mümkün 
olduğundan, Adalar İlçesinde oturan mükellef
lerin bu yönden bir güçlükle karşılaşmıyacak-
ları düşünülmektedir. P. T. T. Genel Müdürlü
ğü ile varılan mutabakata göre bu usulün ak
samadan işlemesi için gerekli tedbirler alınmış 
bulunmaktadır. 

Arz olunur. 

Ziya. Müezzinoğlu 
Maliye Bakanı 

3. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi 
Salih Tanyeri'nin, ithal edilen malların mutemet
lere teslimine dair soru önergesi ve Ticaret Ba
kam Naim Talû'nun yazdı cevabı (7/73) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafın

dan sözlü olarak cevaplandırılmasına delâlet bu-
yurulmasmı saygıyle arz ederim. 

25 . 3 . 1972 
Cumhuriyet Senatosu 

Gaziantep Üyesi 
Salih Tanyeri 

Soru : 
Hükümetçe esnaf ve sanatkârları kalkındır

mak maksadıyle kota tahsisleri yapılmakta ve 
ithal edilen mallar Türkiye Esnaf ve Sanatkâr
lar dernekleri konfederasyonu tarafından der
neklere, ihtiyaçları nispetinde, tevzi edilmekte-
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dir. Esnaf ve Sanatkâr dernekleri kendilerine 
ayrılan bu malları mutenıetleriyle ithalâtçıdan 
almaktadırlar. 

Ancak son olarak getirtilen sentetik ipliğin 
ithalâtçısı olan şahıs tarafından zamanında mü
racaat eden mutemetlere verilmediği, kendileri
ne malın satılmış olduğu cevabı verildiği öğre
nilmiştir. örneğin Gaziantep Dokumacılar Es
naf ve Sanatkârlar Derneğine tahsis edilen iki 
ton iplik, ithalâtçısı olan İstanbul'da Niyazi Adı-
güzel isimli bir şahıs tarafından mutemede ve
rilmemiş ve satıldığı ifade edilmiştir. Yapılan 
incelemede Urfa ve Bilecik vilâyetlerinin mute
metlerine de aynı muamelenin uygulandığı an
laşılmıştır. Buna göre : 

1. Hükümetin; binbir müşkülâtla sağladığı 
son derece kıymetli dövizlerle sırf esnafı kalkın
dırmak için, ithal ettiği malların hak sahipleri
nin ellerine geçip geçmediği, ithalden sonra 
kontrol edilmemekte midir? 

2. Kendisine ithal yetkisi verilen kimsenin 
ya da kurumun bu malı gerçek hak sahiplerinin 
mutemetlerine teslim etmemesinin müeyyidesi 
nedir? Şimdiye kadar böyle bir olay meydana 
gelmiş ve müeyyide uygulanmış mıdır? 

3. Bu müeyyidenin ithal fiyatiyle arasında
ki farkı göze aldırmayacak derecede ağır malî 
ve cezaî bir müeyyide haline getirilmesi düşü
nülmekte midir? (Örneğin sözü edilen ipliğin 
esnaf derneklerine devir fiyatı 32 lira kilo ol
masına mukabil serbest piyasa fiyatı 75 lira ki
lodur. ) 

4. Sözleşme hükümlerine riayetsizlik ve em
niyeti suiistimal fiilleri dolayısıyle yapılacak 
takibat dışında bu fahiş kârın vergilendirilmesi 
muamelesi üzerinde durulması düşünülmekte 
midir? 

5. Sözü edilen olay ya da benzeri Hüküme
te veya konfederasyona intikal etmiş midir? Et
mişse ne muamele yapılmıştır? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 

İthalât Genel Müdürlüğü 
Dosya No. .- 322/5 - 46116 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Başbakanlığa muhatap 25 . 10 . 1972 

tarih ve 14307-442-7/73 sayılı yazıları : 
Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Salih 

Tanyeri'nin esnaf ve küçük sanatkârlar ihtiyacı 

için ithal edilen malların ihtiyaç sahiplerine tes
limine ilişkin olarak Sayın Başbakan'a yönelttiği 
yazılı sorusuna Sayın Başbakan adına vermiş 
bulunduğum cevap üç nüsha halinde ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Ticaret Bakanı 

Naim Talû 

Esnaf ve sanatkârların ihtiyaçlarını karşıla
mak maksadiyle ithal olunan malların ihtiyaç 
sahiplerine intikâli konusunda Cumhuriyet Se
natosu Gaziantep Üyesi Salih Tanyeri'nin yazılı 
sorusuna cevaptır : 

Esnaf ve sanatkârların ithal malları ihtiyaç
larının karşılanabilmesi için İthal Rejiminin 
Tahsisli İthal Malları Listesine belirli miktarlar
da, kontenjanlar konulmaktadır. Bu kontenjan
lar Sanayi ve Tefknoloji Bakanlığı Küçük Sa
natlar Dairesi tarafından tevzi edilmekte ve adı 
geçen Bakanlığın isteğine uygun şekilde Bakan
lığımızca tahsis belgesine bağlanmaktadır. 

Türkiye Esnaf ve Küçük Sanatkârları Kon
federasyonu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 
tanzim ettiği komiyle ilgili talimatname esasla
rı dahilinde, firmalarla imzaladığı sözleşme ve 
şartnamelerle ithal olunacak malların ihtiyaç sa
hiplerine ulaşması için ithalâtçılara birtakım ve
cibeler yüklemektedir. 

Buna göre, ithal edilen mallar konfederasyon
ca. ihtiyaç sahibi birlik ve derneklere bildirilmek
te, tevziat sırasında bölge sanayi müdürlükleri. 
sanayi müdürlükleri ve irtibat memurları ha
berdar edilmekte, ayrıca malların ihtiyaç sahibi 
dernek üyeleri arasında ne suretle tevzie tabi 
tutulduğu tespit edilerek Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığına intikal ettirilmektedir. 

Sözleşme şartlarına riayet etmeyen ithalâtçı 
firmalarla ilişkiler kesilmekte, haklarında kon
federasyon tarafından kanunî kovuşturmaya ge
çilmekte. tahsisten aldığı malları başkalarına 
devreden veya satanlar kota tevziatından bir 
daha faydalandırılmamaktadııiar. Aynı zamanda 
firmadan tahsis belgesine kayıtlı her bir dolar 
için hizmet karşılığı nâmiyle alınan 1 TL. ile 
tahsis olunan meblâğın % 5 nispetinde alman 
nakdi teminat irat kaj'dedilmekte ayrıca firma 
her bir dolar başına 5 TL. tazminat ödemekle 
m ükeli ef tutul m akt adı r. 
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Yukarıdaki izahattan da anlaşılacağı üzere : 
1. Esnaf ve küçük sanatkârlar için ithal 

olunan malların ihtiyaç sahiplerinin eline geçip 
geçmediği ithalden sonra da takibolunmaktadır. 

2. Malı ihtiyaç sahiplerine intikal ettirme
yenler hakkında % 5 naikdî teminatın irat kaydı
na ilâveten, dolar başına alman hizmet karşılığı 
bir liranın ahkonması ve gene dolar başına 5 TL. 
tazminat alınmasiyle ceman tahsis edilen meblâ
ğın takriben % 48'i kadar bir para cezası veril
mekte, ay ne a yukarıda belirtildiği gibi kanunî 
kovuşturmaya geçilmekte ve firmaya bir daha 
tahsis yapılmamaktadır. 

3. Soruya konu teşkil eden (İDEKO) Sı
nırlı Sorumlu İstanbul Müteharrik Tekstil Ma
kineleri Atölye Sahipleri İstihsal, İstihlâk Kü
çük Sanat Kooperatifi tarafından ithal edilen ve 
Gaziantep, Bilecik, Denizli, Urfa ve İstanbul 
Esnaf ve Sanatkârlar Dernekleri ve birliklerine 
tahsis yapılan ipliklerin birlik mutemetlerine tes
lim edilmediği, konfederasyona ve Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığına intikal etmiş, bunun üze
rine konfederasyon adı geçen kooperatife protes
to göndermiş ve sözleşmeyi hatırlatarak malların 
birlik mutemetlerine teslimini istemiş, koopera
tifin temerrüdü üzerine cezaî takibata geçmek 
ve ithal edilmekte olan ikinci parti ipliklere ih

tiyati tedbir kararı almak üzere dava ikame 
olunmuş ve bu malların tahsisi yapılan birlik
lere intikali için gerekli tedbirlere tevessül edil
miştir. Bahis konusu dava halen devam etmek
tedir. 

4. (îeceıı seneler uygulamasında zuhur eden 
aksaklıkların giderilmesi maksadiyle, 1972 yılı 
Tahsisli İthal Malları Listesinin 401 sıra nu
marasında kayıtlı ve 3 000 000 $ ayrılmış bulu
nan «Esnaf ve Küçük Sanatkârlar ihtiyaçları» 
kotasının tevzii için, Maliye Bakanlığı, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı ile Bakanlığımız arasın
da yapılan 9 . 5 . 1972 tarihli protokol ile, es
naf ve sanatkârların veya meslekî ve küçük sa
nat kooperatiflerinin ithalâtı doğrudan doğruya 
yapmaları, daha evvelki kotalardan verilen tah
sisleri esnaf ve sanatkârlara intikal ettirmemiş 
bulunan firmaların bir daha mutemet tayin edil
mesi, mutemet tayin edilecek firmalar için Sa
nayi ve Teknoloji Bakanlığından muvafakat 
alınması, mezkûr kota için mal değişikliği ya
pılmaması, ithal edilen malların ihtiyaç sahiple
rine teslim fiyatının gümrüklü maliyete % 25 
ilâve yapılmak suretiyle bulunacak fiyatı geçme
mesi, esnaf ve sanatkârların teşekkülleri vasıta-
siyle ithal talebinde bulunacakları zaman teslim 
fiyatının % 5'i kadar bir peşinat yatırmaları 
gibi yenilikler getirilmiştir. 

K ' 
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Cumhuriyet Senatosu 

GÜNDEMİ 
5 NCİ BİRLEŞİM 

21 . 11 . 1972 Sah 
Saat : 15,00 

.A - BAŞKANLİK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. —• Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rii'at Öztürkçine'nin 28 . 2 . 1971 tarih ve 1376 
sayılı Bütçe Kanununun 16 ncı maddesine dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/570) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Ham di Özer'in, Yunanistan'da bulunan Türk 
azınlığı ile Türkiye'de bulunan Rum azınlığına 
dair Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/567) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Nejat Sarlıcalı'nm, Türkiye Sınaî Kalkınma 
Bankası aracılığı ile verilen kredilere dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/575) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi 
Ahmet Demir Yüce'nin, Almanya'dan gelen 
Türk işçilerinin gümrük muayenelerine dair 
İçişleri ve Gümrük ve Tekel bakanlarından söz
lü sorusu (6/580) 

5. —• Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ah
met Yıldız'm, 12 Mart öncesine dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/2) 

6. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Be
liğ Beler'in, yurt dışında mahkûm olan Türk
lere dair Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/8) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer LTcuzal'm, 30 Ocak 1972 tarihli Ankara 
Bayram Gazetesinde neşredilen bir yazıya dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/10) 

8. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi 
Beliğ Beler'in, Türk Hava Yollarına dair, Ulaş
tırma Bakanından sözlü sorusu (6/11) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nın, Denizli iline bir yüksek 
okul yapılmasına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/14) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nın, yüksek ve ortaöğretime 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/15) 

11. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Eit'at Öztürkçine'nin, Türk sporunun durumuna 
dair Gençlik ve Spor Bakanından sözlü sorusu 
(6/19) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özerin, sporcularımıza dair, Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü sorusu (6/21) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üye
si Fahri Korutürk'ün, Deniz Yolları İdaresinde 
alınacak tedbirlere dair Ulaştırma Bakanından 
sözlü sorusu (6/22) 

III 
ÖNCELİ KLL GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARİ 

VERİLEN İŞLER 

X 1. — Osmanoğlu 1936 doğumlu Ahmet Şen 
hakkında Af kanunu tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu. (M. 
Meclisi : 1/523; O. Senatosu : 1/99) (S. Sayısı : 
130) (Dağıtma tarihi : 17 . 7 . 1972) (Bitiş 
tarihi : 28 . 11 . 1972) 

2. — 151 sayılı Kanunun ek ikinci maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve İçişleri 
komisyonları raporları (M. Meclisi : 2/612; C. 
Senatosu : 2/27) (S. Sayısı : 142/1) (Dağıt
ma tarihi : 13 . II . 1972) 

X 3. •— Türkiye ile Avrupa Ekonomik Toplu
luğu arasında Geçici Anlaşma hükümleri uya
rınca. bu Anlaşmanın kapsamına giren madde
lerin Gümrük vergilerinde, anlaşmada yer alan 
esas ve oranlar çerçevesinde yapılan indirim-
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lerin onaylanması hakkında kanım tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma 
ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları (M. 
Meclisi : 1/571; C. Senatosu : 1/109) (S. Sa
yısı : 148) (Dağıtma tarihi : 28 . 10 . 1972) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, Demokratik Cumhuriyet dü
zenini yok etmek amacını güdenlerin adalete 
teslimi hususunda Senato araştırması isteyen 
önergesi (10/45) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, Ankara İmar Limited 
Şirketine dair Senato araştırması isteyen öner
gesi (10/2) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in,Sosyal Sigortalar Kurumunun 
içinde bulunduğu duruma dair Senato araştır
ması isteyen önergesi (10/3) 

4. — Tevfik Fikret Lisesi hakkında kurulan 
Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu ra
poru (10/46) (Dağıtma tarihi : 27 . 9 . 1972) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Tur
gut Gülez'in, Anayasalını 78 ııci maddesi mu
vacehesinde Bolu Çimento Fabrikası İdare Mec
lisi Reisliği sıfatıyle Senatörlük sıfatının bağ
daşıp bağdaşmayacağına dair, İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in önergesi ve bu hususta Başkan
lık Divanının 1 Haziran 1970 tarih ve 28, 
10 Temmuz 1972 tarih ve 31 sayılı kararları 
(Dağıtma tarihi : 18 . 7 . 1972) 

Y 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Gelir Yergisi Kanununu değiştiren 
202 sayılı Kanunun değişik geçici 4 ncü madde
sinin tadili hakkında kanun teklifinin Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 

Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe Plân 
komisyonları raporları (M. Meclisi 2/625; C. Se
natosu 2/28) (S. Sayısı : 151) (Dağıtma tarihi : 
16 . 11 . 1972) 

2. — Danıştay Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler 
ve geçici maddeler eklenmesine dair kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anyasa ve Adalet, İçiş
leri ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 4'er üye 
alınmak suretiyle: kurulan Geçici Komisyon ra
porları (M. Meclisi 1/612; C. Senatosu 1/100) 
(S. Sayısı : 133'e 1 nei ek) (Dağıtma tarihi : 
17 . 11 . 1972), (Bitiş tarihi : 28 . 11 . 1972) 

X 3. —Jandarma Genel Komutanlığının ye-
neden teşkilâtlanması, modern silâh, araç ve ge
reçlerle donatılması, amacıyle İçişleri Bakanlığı 
Jandarma Genel Komutanlığına gelecek yıllara 
geçici yüklenmelere girişme yetkisi verilmesi 
hakkında kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Mil
lî Savunma, İçişleri ve Bütçe ve Plân komisyon
ları raporları (M. Meclisi : 1/680; C. Senatosu 
1/112) (S. Sayısı : 150) (Dağıtma tarihi : 
17 . 11 . 1972) 

X 4. — Uçakların kanun dışı yollarla ele ge
çirilmesinin önlenmesine dair 16 Aralık 1970 ta
rihli La Haye Sözleşmesinin onaylanmasının uy
gun bulunduğu hakkında kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 

Senatosu Anayasa ve Adalet ve Dışişleri, Tu
rizm ve Tanıtma komisyonlarından 5'er üye alın
mak suretiyle kurulan Geçici Komisyon raporu 
(M. Meclisi 1/657; C. Senatosu 1/111) (S. Sayı
sı : 152) (Dağıtma tarihi : 18 . 11 . 1972) 

X 5. — Tek işçmin taşıyabileceği yükün en 
çok ağırlığı hakkında 127 sayılı Milletlerarası 
Çalışma Sözleşmesinin uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısının, Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal İşler 
ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komisyonları ra
porları (M. Meclisi 1/632; C. Senatosu 1/110) 
(S. Sayısı : 153) (Dağıtma tarihi : 18 . 11 . 1972) 



Toplantı: ıı CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 142/1 

151 Sayılı Kanunun ek ikinci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve İçişleri Komisyonları 

raporları (M. Meclisi : 2 /612; C. Senatosu : 2 /27) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 699) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 19 . 7 . 1972 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 5090 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 17 . 7 . 1972 tarihli 128 nci Birleşiminde ivedilik ve öncelikle görüşülerek 
işarî oyla kabul edilen, 151 sayılı Kanunun ek ikinci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 

Not: Bu teklif, 21 . 1 . 1972 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 17 . 7 . 1972 tarihli 128 nci Birleşiminde ivedilik ve öncelikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı: 699) 
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Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

. Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 27 . 9 . 1972 

Esas No. : 2/27 
Karar No. : 22 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Millet Meclisinin 17 Temmuz 1972 tarihli 128 nci Birleşiminde ivedilik ve öncelikle görüşülerek 
;şarî oyla kabul edilen, 151 sayılı Kanunun ek ık inci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi, Millet Meclisi Başkanlığının 19 Temmuz 1972 tarihli ve 5090 sayılı yazıları ile Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığına gönderilmekle Komisyonumuzun 27 Eylül 1972 tarihli Birleşiminde Adalet 
Bakanlığı temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Teklif, Umuru Belediyeye mütaallik Ahkâmı Cezaiye hakkında 16 Nisan 1340 ve 436 numa
ralı Kanunun bazı maddelerini tadil eden 1608 sayılı Kanuna bazı maddeler eklenmesine ve 2575 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin kaldırılmasına dair 5 Aralık 1960 tarihli ve 151 sayılı Kanunun 
ek 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının 7 Temmuz 1961 tarihli ve 334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının 20 Eylül 1971 tarihli ve 1488 sayılı Kanunla değişik 114 ncü fıkrasına aykırı hüküm 
ihtiva etmesi nedeni ile bu fıkranın kaldırılmasını öngörmektedir. 

Teklif ile kaldırılması öngörülen 5 Aralık 1960 tarihli ve 151 sayılı Kanunun ek 2 nci madde
sinin ikinci fıkrası, «Bu suretle verilen cezalar katî olup aleyhine adlî ve kaza mercilerine baş
vurulamaz.» hükmünü ihtiva etmektedir. 

Anayasanın 20 Eylül 1971 tarihli ve 1488 sayılı Kanunun değişik 114 ncü maddesinin birinci 
fıkrası, «İdarenin her türlü eylem ve işlemine karşı yargı yolu açıktır.» hükmünü ihtiva etmekte 
ve bu nedenle de yukarda sözü edilen kanunun hükmü bu emredici Anayasa hükmü ile bağdaş
mamaktadır. 

İşbu Anayasaya aykırılığı gidermek amacı ile getirilen teklif bir Anayasa gereği olarak Komsi-
yonumuzca da benimsenmiştir. 

II - Millet Meclisi metninin 1, 2 ve 3 ncü maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiş
tir. 

Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Samsun Bu kanunda Başkan ve Sözcü 

R. Rendeci Eskişehir Ankara 
Toplantıda bulunamadı. Ö. Vcuzal T. Cebe 

Ağrı Ankara . Konya 
S. Türkmen T. Kapanlı 8. Çumralı 

Toplantıda bulunamadı. Toplantıda bulunamadı. 
1 Bursa Hatay Mardin 

Ş. Kayalar M. Deliveli A. Boyar 
Toplantıda bulunamadı. 

Rize Sakarya Tokat 
O. M. Agun M. Tığlı Z. Betil 

Toplantıda bulunamadı. Toplantıda bulunamadı... 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. Tabiî Üye 

N. Erim M. Ataklı 

C. Senatosu (S. Sayısı : 142/1) 
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içişleri Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
lçi§leri Komisyonu 31 . 10 . 1972 

Esas No. : 2/27 
Karar No. : 10 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Millet Meclisinin 17 . 7 . 1972 tarihli 28 nci Birleşiminde ivedilik ve öncelikle görüşülerek 
işarî oyla kabul edilen, 151 sayılı Kanunun ek ikinci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi, Hükümet temsilcilerinin iştirakleriyle Komisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi. 

Teklif gerekçesinde de izah edildiği gibi; Umuru Belediyeye mütaallik Ahkâmı Cezaiye hakkın
da 16 Nisan 1340 tarih ve 436 numaralı Kanunun bazı maddelerini muadil 1608 sayılı Kanuna mad
deler eklenmesine ve 2575 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin kaldırılmasına dair 5 Aralık 1960 ta
rihinde kabul edilen 151 sayılı Kanunun ek ikinci maddesinin ikinci fıkrası, «Bu suretle verilen ce
zalar katî olup aleyhine adlî ve kaza mercilerine başvurulamaz» hükmünü ihtiva etmektedir. 

Halbuki, Anayasamızın, «Yargı denetimini» öngören 114 ncü maddesinin birinci fıkrası : «İda
renin her türlü eylem ve işlemine karşı yargı yolu açıktır» diye kesin olarak buyurmaktadır. Bu 
nedenle, 151 sayılı Kanunun ek ikinci maddesi Anayasanm bu açık hükmü ile bağdaşmadığın
dan, 

Komisyonumuz, Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen metnin aynen kabulüne, Genel 
Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulmasına karar vermiştir. 

Üye 
Başkan Bu kanuna Sözcü Üye 

C. Coşkun A. Altuntaş C. Ortaç 

Üyo Üye Üye 
C. Tarlan N. Seyhan S. Artukmaç 

Üye Üye 
S. O'Kan H. Atmaca 

C. Senatosu (S. Sayısı : 142/1) 
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MİLLET MECLİSİNİN 

KABUL ETTİĞİ METİN 

151 sayılı Kanunun ek ikinci 
maddesinin değiştirilmesi hak

kında kanun teklifi 

MADDE 1. — 5 Aralık 1960 
tarihinde kabul edilen 151 sa
yılı Kanunun ek 2 nci maddesi
nin 2 nci fıkrası yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinden itibaren yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

ANAYASA VE ADALET 
KOMİSYONUNUN KABUL 

ETTİĞİ METİN 

151 sayılı Kanunun ek ikinci 
maddesinin değiştirilmesi hak

kında kanun teklifi 

MADDE 1. — Millet Mec
lisi metninin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
si metninin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Mület Mecli
si metninin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

151 sayılı Kanunun ek ikinci 
maddesinin değiştirihnesi hak

kında kanun teklifi 

MADDE 1. — Mület Mecli
sinin kabul ettiği 1 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
sinin kabul ettiği 2 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Mület Mecli
sinin kabul ettiği 3 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 142/1) 


