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I - GEÇEN TU 

Güven oylamasında toplantıya katılan 
üyelerin salt çoğunluğuyla karar verileceğine 
dair Başkanlığın açıklamasından sonra; 

Başlbakan Süleyman Demire! tarafından teş
kil olunan Bakanlar Kurulu 'hakkında Anaya
sanın 103 ncü madesi gereğince yapılan güven 
oylaması sonucunda 172 ret oyuna karşılık 232 
oyla (Bakanlar Kurulunun güven oyu almış ol
duğu bildirildi. 

Başfoakan Süleyman Demirel, gösterilen gü-

IBAŞKAN — İsim okumak suretiyle yoklama 
yapılacaktır. Hazır (bulunan sayın milletvekil
lerinin lütfen yüksek sesle «Buradayım» diye 
işaret buyurmalarını rica ederim. 

(Yoklama yapıldı). 

1. — BitUs Milletvekili Zeynel Abidin 
İnan'm, Bitlis'de tütün ekicilerinin durumu ve 
bu konuda alınması gerekli tedbirlere dair gün
dem dı§ı demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı iki arkadaşımız 
söz talelbinde bulunmuş/tur, kendilerine söz ve
riyorum. 

Sayın Zeynel Abidin İnan Bitlis'te tütün 
durumu hakkında kısa bir beyanda bulunmak 
istiyorsunuz. Buyurunuz «fendim. 

LNAK ÖZETİ 

^ en ve teveccüh dolayısiyle şükran ve saygıla
rını bildiren kısa bir demeç verdi. 

16 . 3 . 1970 Pazartesi günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 11,20 de son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Ferruh Bozbeyli Kayseri 

Şevket Doğan 
Kâtip 

Antoara 
Kemal Ataman 

BAŞKAN — Yoklama muamelesi sona er
imiştir. 

Müzakere için gerekli çoğunluğumuz vardır, 
müzakereye başlıyoruz. 

ZEYNEL ABİDİN İNAN (B'Mis) — Sa
yın Başkan, 'değerli milletvekilleri arkadaş
larım; 

ıGüzel yurdumuzun en talihsiz bir kenti olan 
Bitlis ilimizin tütüncülüğü hakkında özet ola
rak 'bilgi arz etmeye çalışacağım. 

Bitlis, ekonomik ve Sosyal yönleriyle Türki
ye'mizin 67 nci ilini temsil etmektedir. Bitlis'
te yetiştirilmekte olan Virjinya tipi tütünümü
zün kalite itibariyle dünyada birinci olduğu-

• • ^mm* 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 
KÂTİPLER : MemlduhEkşi (Ordu) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 56 ncı Birleşimini açıyorum. 

II - YOKLAMA 

IH - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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muzu iftiharla arz ediyorum. Ekim sahaları
mızın tahditli olmasından istihsalinin azlığı ne
deniyle tüccar rağbet etmemektedir. Böylece 
talihsiz ve fukarası çok 'olan vilâyetim tütünde 
de lâyık olduğu ilgiyi görememiştir. Bundan 
böyle bölgenin yegâne alıcısı da Tekeldir. 

Doğunun 'bu şirin beldesinde tütün ekim 
alanının serbest olması gerekir. Tek alıcı olan 
Beji idaresinin yavan ekmeğine tütün duma
nını katık yapan fedakâr ve kanaatkar üreti
cimize % 15 ilâ % 25 oranında (mahrumiyet ve 
teşvik primi ödenmesi de en halisane temenni-
lerimdendir. Bütün ümit ve yaşantısını tütüne 
'Dağlamış bulunan Bitlis'e özel bir ilgi göste
rilmesi lâzımdır. Çok dar ve mahdut toprağı 
bulunan il merkez bucağı Simek nahiyesinde 
tütünden (başka tarlasından hiçbir ekin yetişti
rilemiyor. Münhasıran gelir ve geçim kaynağı 
tütündür. Bu bucağımızda sulama suyunun da 
az olması, kurak yıllarda yüzlerce aileyi açlıkla 
mücadele ettirmekte, maişet endişesiyle çoluk 
çocuğunu terketmek pahasına taşrada çalışma 
imkânları aratmaktadır. Bir kaç yıldır Plân
lama'da da öngörülen Bölükyazı sulama pro
jesinin biran önce kuvveden fiüe çıkanlmasını 
Sayın Köy İşleri Bakanımızdan da önemle rica 
ediyoruz. 

Bitlis'de yıllık ortalama tütün üretimi 
750 000 kilodur. Bunun seçme, süper kalite ve 
ıpühim kısmı özel harmanlara katılmak üzere 
İstanbul'a gönderilir. Malatya ilimizin en dü
şük kaliteli tütünlerinden de Bitlis'e getirile-
rak Bitlis'te, Bitlis tütün atelyemizde 100 ü 
bulmıyıan işçi adediyle işleme tâbi tutulur ve 
bu acayip harmanla da Doğu sigarası namiyle 
piyasaya arz edilir. Ekim alanındaki tahdit 
kaldırılırsa istihsaflianiz bir kaç misli artacaktır. 
istihsalimizin artırılması, atelyemizin genişletil-
imesiyle, fabrika haline getirildiğinde işsiz Bit
lis'imizin iş imkânı da artmış olacaktır. 

Bugüne kadar Tekel eksperleri tarafından 
açılan, daha doğrusu düzensiz bir şekilde alım 
yapılan tütün piyasamızın, diğer piyasalarımız
da olduğu gibi, Bitlis Ui de Sayın Tekel Ba
kanımızı Doğu tütün piyasasını açmak üzere 
aralarında görmek isterler. Bu imkânı Sayın 
Bakanımız bizden esirgemezlerse, yetiştiricileri
mizin bugüne kadar mâruz kaldıkları birçok 
haksızlıklar da ortadan kalkmış olacaktır. 

Teşekkür eder, hürmetlerimi arz ederim. 

2. — Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı-
•ıim, Kastamonu sağlık tesisleri ve yapılacak olan 
Sosyal Sigortalar Hastanesi hakkındaki demeci 
ve Çalışma Bakanı Seyfi Öztürk'ün cevabı. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Tosyalı; Kasta
monu Sosyal Sigorta hastanesi hakkında çok 
kısa beyanda bulunmak istiyormuşsunuz. Buyu
runuz. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Muhte
rem Başkanım, Yüce Meclisin kıymetli millet
vekilleri ; 

Arz edeceğim husus, yoklar diyarı Kasta
monu'nun sağlık tesisleri hakkındaki noksan
lıkları belirtmektir. 

Muhterem arkadaşlarım; Başkenti Anka
ra'sından vilâyet merkezi Kastamonu'ya yol 
yok, vilâyet merkezi Kastamonu'dan Kastamo
nu'nun 13 kazasına muntazam yol yok. Kas
tamonu merkezinde hastane var, içinde modern 
tesisi yok. Hastane var, iki - üç doktordan baş
ka ihtisas doktoru yok. Kazaların ekserisin
de sağlık merkezi var, içinde doktoru yok. Bu
na ilâveten muhterem arkadaşlarım; Kastamo
nu'da mevcudu 20 - 30 'bini bulan Etitoank tesis
lerinin işçileri var, Yol - İş Sendikası var, 
Karayolları Sendikası var, diğer sendikalar 
var; yekûnu 20 - 30 bini bulan işçilerin sosyal 
sigorta hastanesi yok. 

540 000 nüfuslu Kastamonu'nun, çok dağ
lık olan Kastamonu'nun, 4 500 parça köy ve ma
halleyi hâvi Kastamonu'nun gerek köylerinde, 
&e,rek nahiyelerinde, gerek ilçe ve vilâyetinde 
hastalığa mâruz kalan vatandaşlarım hayvan 
sırtında, kağnı arabası üzerinde kazaya gele
biliyor, doktor bulamıyor. Kazadan müşkülât
la vilâyete igeliyor, hastanede tesis yok, doktor 
yok. Bin müşkülâtla Ankara'nın yolunu tutu
yorlar. Burada hastane kapılarında, bildiğiniz 
gibi, büyük yığınlar halinde bekleşiyorlar. 

1965 yılından bu tarafa her yıl, ilgili yerlere 
ihtiyaçlarımız bildirilmiştir. 

Kastamonu'da mevcudu .20 - 30 bini bulan 
Sosyal Sigortalar kapsamındaki işçilerimizin 
hastanesinin yapılması için, her yıl bütçe gö
rüşülürken «yapılacaktır» sözü verilmiştir; Fa
kat maalesef bugüne kadar hâlâ yapılmamıştır. 
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ISayın Başbakanımız 1969 Ağustosunda Kas
tamonu'ya geldiği zaman, gittiği her Kastamo
nu ilçesinde kendisine bu ihtiyaç fedakâr işçi
lerimiz tarafından bildirilmiş; kendisi hem 
meydanlarda, hem yazılı olarak kati olarak söz 
vermiş ve fakat bugüne kadar bunun neticesi 
alınamamıştır. 

Buna ilâveten, çalışkanlığına ve unutkan 
olmadığına inandığım Sağlık Bakanımız da 
aynı noksanlığı yerinde görmüş ve hastanenin 
yapılacağını vazetmişlerdi. Fakat neticesini gö
remedik. 

Muhterem arkadaşlarım; gayet samimî ola
lım ve memleketin dertlerine eğilelim. 

Kastamonu'ya «Kahramanlar diyarı Kasta
monu» deriz. Fakat, iş basit bir sağlık tesisi
ne, doktor temin edilmesine gelince bunu unu
turuz. 

İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — Biraz 
da kâğıt fabrikasından baJhset. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Ben «Sağ
dık tesisleri» mevzuunda söz aldım; zaman ge
lecek «Kâğıt fabrikası» mevzuunda da konuşa
cağım. 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Tosyalı, söy
lediğiniz doğrudur şu anıda «Sağlık tesisleri» 
mevzuunda söz almış bulunuyorsunuz. 

üç beş senedir uğraştığımız halde, bir sağlık 
tesisi kurulamamıştır. ıSayın Sağlık Bakanı
mızdan bu hususa bu sene önem vermelerini 
v« gereğini yapmalarını önemle rica ediyoruz. 

Sayın Başkanım ve muhterem arkadaşlarım; 
maruzatım bundan ibaret; hepinizi hürmetle se
lâmlarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Seyfi öztürk. 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es
kişehir) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; ıSayın Tosyalı'nın gündem dışı vâki beyan
larına Bakanlığıma taallûk eden kısmiyle, yinfc 
sağlık işleriyle ilgili olarak ileri sürdükleri 
bâzı hususlara cevap arz etmek üzere huzuru
nuzdayım. 

Evvelâ, Sosyal Sigortalar Kurumunun Kas
tamonu'da inşaasını programa almış olduğu has
tanenin durumuna değineceğim: Bugüne kadar 
hastanenin arsası için gerekli teşebbüste bulu
nulmuştur; Belediye lüzumlu arsayı tefrik et
miştir ve imar planındaki tadilât ihalen imar ve 
iskân Bakanlığında tasdik safhasındadır. Tas
dik edilir edilmez; projeleri hazırdır, tahsisatı 
hazırdır; inşaasma 1970 yılında başlanacaktır. 
Bu hususu arkadaşıma cevap olarak bildiriyo
rum. 

ikinci olarak değineceğim husus; genel ola
rak hastanelerdeki doktor ihtiyacının karşılan
ması meselesidir: Zannediyorum bütçe vesile
siyle Encümende Sağlık Vekili arkadaşımız 
'Sayın Tosyalı'ya ariz ve amik bu hususta ge
rekli izahatı vermişlerdir. Ben şu kadarını ifa
de edeyim ki, hastanelerdeki doktor kapasite
sinin uygun ve normal seviyeye getirilmesi hu
susunda genel prensipler tesbit edilmiş ve bu 
hususta tedbirler alınmıştır. Bu tedbirlerin pal-
yatif tedbir olarak uygulananları vardır, uy-
gulanamryanları vardır. 

Doktor sıkıntısı, bütün hastanelerde deği
şik seksiyonlarda mevcuttur. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Ama 
kaç senedir? 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — Sayın Tosyalı, bunların halli »ene 
meselesi değildir; memleketin köklü dertleridir, 
derin meseleleridir. Bir taraftan tıp fakülte
lerinin adedini artırarak daha fazla çocuğu
muzun doktor olması için gayret ediyoruz; di
ğer taraftan da memleketin muayyen bölge-

HASAN TOSYALI (Devamla) — Sayın 
Hükümetten ve Sağlık Bakanlığından istirham 
ediyorum; Kastamonu'nun merkezindeki Dev
let hastanesinin tesis ve doktorları, ilçelerin
deki sağlık tesisleri ve doktorları en kısa za
manda tamamlansın. Bilhassa isteğim; mev
cudu 20 - 30 bini bulan Etibank'm yeraltında 
çalışan fakir işçilerinin, dağlarda çalışan orman 
isçilerinin, yollarda çalışan işçilerin, hiçbir sağ
lık hizmetini görmiyen, görme imkânından mah
rum olan Kastamonu'nun merkez ilçe ve kaza
larındaki Devlet hastanelerinin ıdışmda, en aşa
ğı on defa söz verilip de yapılımıyan Kastamo
nu Sosyal Sigortalar hastanesinin bu sene mut
laka yapılmasını arz ve istirham ediyorum. 

Devlet olmanın, Hükümet olmanın, sözünü 
yerine getirmenin icabı ancak bu olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, ayrıca Çatalzeytin 
diye bir kazamız var. Çok ücra yerde olan bu 
kazamızdan senenin sekiz ayında Kastamonu'
ya gelebilmek için, halkın, bindikleri vasıtayı 
çekmekten elleri yara olur. Maalesef burada da, 
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îerinde çalışan değerli doktorlarımızı vazife 
'başında tutmak ve çalıştırabilmek için de mad
di olanaklar yaratmanın gayreti içinde bulu
nuyoruz. 

Saygılar sunarım. (Mkışlar). 

3. — Millet Meclisi İdareci üyelerinin, 2/289 
esas numaralı kanun teklifinin havale olunduğu 
komisyonlardan seçilecek 3 er üyeden kurulu 
hir Geçici Komisyonda görüşülmesine dair öner
gesi. (2/289, 4/50) 

'BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; Ge
çici Komisyonda görüşülmesi talebedilen bir 
kanun teklifine ait önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
21 . 2 . 1967 tarih ve 832 sayılı Sayıştay 

Kanununda değişiklik yapılması ve bu Kanu
na geçici 3 madde eklenmesi hakkındaki kanun 
teklifinin biran önce kanunlaşması için Maliye, 
Sayıştay, Anayasa ve Plân komisyonlarından 
'seçilecek 3 er üyeden müteşekkil bir Geçici Ko
misyonda görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 

Millet Meclisi İdare Âmirleri 

Nurettin özdemir Salih Yıldız 
İzzet Oktay 

BAŞKAN — Meclis İdare Âmirlerinin müş
terek imzasını taşıyan önergeyi okuttum; Yü
ce Meclisin oyuna sunuyorum. KaJbul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Mezkûr kanun teklifi, bir Geçici Komisyon 
kurulmak suretiyle orada görüşülecektir. 

4. — Ulaştırma Bakanı Nahit Menteşe'nin, 
1/211 esas numaralı kanun tasarısının havale 
olunduğu komisyonlardan seçilecek 3 er üyeden 
kurulu bir Geçici Komisyonda görüşülmesine da

ir önergesi. (1/211,4/51) 

BAŞKAN — Sayın Ulaştırma Bakanı tara
fından bir Geçici Komisyon teşkili hakkında ve
rilmiş bulunan bir önerge var; onu okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

6623 sayılı Kanuna göre hava ulaşımı hizme
tini yürütmekle görevli bulunan Türk Hava 
Yolları Anonim Ortaklığına, hava voliyle seya
hat isteklerinin artması nedeniyle, ihtiyacın kar
şılanabilmesi için, uçak kiralama yetkisinin de 

tanınması hususunda Bakanlığımızca hazırlanan 
ve Maliye, Ulaştırma, ve Plân Komisyonlarına 
havale buyrulmuş ol&n «6623 sayılı Kanunun 
19 ncu maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
geçici bir madde eklenmesine dair kanun tasa
rısı» nın, önemine ve müstaceliyetine binaen, yu
karıda adı geçen komisyonlardan alınacak 3 er 
üyeden teşkil olunacak bir Geçici Komisyonda 
müzakere edilmesini müsaadelerinize arz ede
rim. 

Ulaştırma Bakanı 
Nahit Menteşe 

BAŞKAN — önergeyi Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Gereği buna göre yapılacaktır. 

5. — Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu 
Başkanlığının, 1/103 esas numaralı kanun tasarı
sının Genel Kurulun 9.2.1970 tarihli 43 ncü Bir
leşiminde kurulmuş bulunan Geçici Komisyona 
havalesine dair tezkeresi. (1/103, 3/221) 

BAŞKAN — Sağlık ve Sosyal Yardım Ko
misyonu Başkanı tarafından verilmiş bulunan 
bir tezkere var; okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Salgın ve bulaşıcı hastalıklarla savaş hak
kındaki kanun tasarısını görüşmek üzere Genel 
Kurulun 9 . 2 . 1970 tarihli 43 ncü birleşiminde 
kurulmuş bulunan Geçici Komisyona, Umumi 
Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna iki ek madde eklen
mesine dair olan kanun tasarısının da, yakın il
gisi bulunması sebebiyle mezkûr Komisyona ha
valesine delâletlerinizi saygılarımla arz ede
rim. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu 
Başkanı 

Oğuz Aygün 
(Ankara Milletvekili) 

BAŞKAN — Tezkereyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Gereği buna göre yapılacaktır. 
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6*. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hakkı 
Esatoğlu'nun, dış ticaretimizin kalkınma plânına 
ve ulusal çıkarlarımıza uygun olup olmadığını 
araştırmak ve meydana gelen aksaklıkları tes-
bit etmek üzere bir Meclis araştırması yapılma
sına dair önergesi (10/9) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; bu
günkü gündemimizi teşkil eden maddelerden bi
rincisi; Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hakkı 
Esatoğlu'nun, dış ticaretimizin kalkınma plânı
na uygun ve ulusal çıkarlarımıza uygun olup ol
madığını araştırmak ve meydana gelen aksak
lıkları tesbit etmek üzere bir Meclis araştırma
sı yapılmasına dair önergesidir. 

Önerge üzerinde daha önceki birleşimde mü
zakere açılmış ve önerge sahibi önergesi hak
kında konuşmuş bulunmakta idi. Şimdi grup
ları adına söz istemiş bulunan arkadaşlarıma sı-
rasiyle söz veriyorum. 

Güven Partisi Grupu adına Sayın Hamdi 
Hamamcıoğlu, buyurunuz efendim. 

G. P. GRUPU ADINA HAMDİ HAMAM
CIOĞLU (Afyon Karahisar) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; G. P. Grupu olarak dış 
ticaret faaliyetlerinin düzenlenmesindeki taki-
bettiğimiz prensipleri; «ideolojik ve peşin hü
kümlerin dışında kalınarak, toplum yararına en 
yüksek verimi sağlıyabilecek bir sistem ve or
ganizasyona traftar olduğumuz» şeklinde muh
telif vesilelerle bu kürsüden arz etmiştik. 

Bundan, «ithalât ve ihracat mekanizmasının 
tütünün Devlet veya özel sektör elinde bırakıl
ması» mânası ve sonucu çıkarılmamalıdır. 

G. P. karma ekonominin savunucusu oldu
ğuna göre, meşru ve kanuni kazançlara rıza 
gösteren özel sektöre muhalif olmadığı kadar, 
Devletin de ithalât ve ihracatta önemli fonksi
yon icra edebileceğine inanmaktadır. 

Bugün tarım makina ve araçlarında, yedek 
parçalarında, suni gübre ve tarımsal ilâçlar gi
bi, nüfusumuzun '% 75 ine hitabeden ihtiyaç 
maddelerinde bile maliyet fiyatının en az iki 
misline yakın kâr temin eden ithalâtçıyı ve 
montajcıyı savunmak mümkün olmadığına gö
re; bunların doğruluk derecesini Öğrenmek ba
kımından yüksek huzurunuza getirilen öner
genin reddini istemeye imkân yoktur. 

Sayın milletvekilleri; her geçen gün itiba
riyle ithalâtı ihracata nazaran çoğalan ülke- | 

lerde, ne ciddî bir kalkınmadan ve ne de den
geli bir ticaret rejiminden bahsetmeye imkân 
bulunmadığını takdir buyurursunuz. 

Biz, Türkiye olarak, kendi yağı ile kavrulan 
bir millet olabilmenin ötesinde yabancının ya
ğında kavrulan bir millet durumunda olduğu
muzu arz edersek mübalâğalı bir görüş içerisin
de olduğumuzu zannetmiyoruz. 

Devamlı olarak artış gösteren dış borçlan
malar ve esasında tüketim israfını sağlamaktan 
başka bir sonuç vermiyen yabancı sermaye ile 
yapılan üretimi ihracedemezseniz, dünya üze
rindeki ekonomik mekanizmanın daima aleyhi
mize sonuçlanacağı bir gerçektir. 

Saygı değer milletvekilleri; Kalkınma Plâ
nımızın yıllık uygulama programında öngörü
len hedefleri itibariyle ihracat, 1963, 1964, 
1965, 1966 ve 1967 senelerinde plân hedeflerini 
aşmış; 1968 senesinde 44 milyon dolarlık bir 
farkla plân hedeflerinin gerisinde kalmış; 1969 
senesinin ilk on ayında ise 162 milyon dolar ola
rak plân hedeflerinin gerisinde kalmıştır. 

Montaj sanayiinin, kuruluş tarihi itibariyle 
daha randımanlı çalışması gerekmesine; ihra
catı teşvik için Hazine zararı pahasına da olsa, 
banka ve sigorta muamele vergilerinden, Dam
ga Resmi ve sair vergi ve harçlardan fedakâr
lık edilerek muafiyet tanınmasına rağmen son 
iki senelik ihracat azalmasının bir mânası ve 
sebebi olmalıdır. Bunun tesbitinin, önergenin 
kabulüyle alınacak sonuçla mümkün olabileceği 
inancındayız. 

Buna mukabil ithalâtta, Kalkınma Plânında 
öngörülen hedefler itibariyle, 1963 senesi ha
riç diğer seneler hedefin altında bir seyir taki-
betmek suretiyle müspet bir yola gidildiği va
kıadır. 

Ancak, ihracat suretiyle yurda giren döviz 
ile, ithalât sebebiyle memleketten çıkan dövizi 
mukayese ettiğimizde durumun tamamen aley-
te bir manzara gösterildiğini müşahede buyu
racaksınız. 

Filhakika 1963 senesinde 688 milyon dolar
lık ithalâta karşılık, 363 milyon dolarlık ihra
cat vâki olmuş; fark 320 milyon dolar. 

1964 senesinde 537 milyon dolarlık ithalâta 
karşılık 411 milyon dolarlık ihracat yapılmış; 
fark 126 milyon dolar. 
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1965 senesinde, 572 milyon dolarlık ithalâta 
karşılık, 464 milyon liralık ihracat mevcut, fark 
108 milyon dolar. 

1966 senesinde, 718 milyon dolarlık ithalâta 
karşılık, 491 milyon dolarlık ihracat, fark 227 
milyon dolar. 

1967 senesinde, 685 milyon dolarlık ithalâta 
karşılık, 523 milyon dolarlık ihracat, fark 162 
milyon dolar. 

1968 senesinde, 764 milyon dolarlık ithalâta 
karşılık, 496 milyon dolarlık ihracat, fark 268 
milyon dolar. 

Bu altı sene yekûnu itibariyle ithalâtımı
zın ihracata nazaran 1 211 000 000 dolarlık dö
viz kaybına sebebiyet verdiği anlaşılmaktadır. 

Buna mukabil, 1968 senesinde yayınlanan 
Birleşmiş Milletler yayınlarına göre, Türkiye 
komşu ülkeleri olan Bulgaristan, Yunanistan, 
Yugoslavya ve Romanya'ya nazaran ithalât ve 
ihracatta en dengesiz bir ülke olarak görül
mektedir. Misal olmak üzere arz etmek gerekir
se, nüfus başına Türkiye'de ithalât 22, ihracat 
14 dolar olduğu halde, Romanya'da nüfus ba
şına isabet eden ihracat 89, ithalât 91 olarak 
muvazeneli bir durum arz etmektedir. 

Muhterem milletvekilleri; bu, neden böyle
dir? Tesbit edilebilen sebepleri özetlemek gere
kirse, Türkiye'de maliyet fiyatları yüksektir. 
Meselâ, Türkiye ile Batı Almanya arasındaki 
bir kıyaslama da, Türkiye'de profil demir 
% 87, demir-saç % 91, çimento % 33, teneke 
% 108 pahalıdır. Bunun nedenleri ise, kısa va
deli ve fahiş faizli kredilerle sanayiin kurul
ması, yan tesislerin noksanlıkları, sevkü idare
deki aksaklıklar, tesislerin - hammadde sahala
rından uzaklarda kurulması ve nakliyedeki 
güçlükler olarak zikredilebilir. 

Dış ticaretin arz ettiğim komplikasyonlan 
ve önemi itibariyle dış ticaret dairesi ile yürüt
meye imkân olmadığını devamlı olarak bu kür
süden ifade ederek, müstakillen bir dış ticaret 
dairesi kurulmasının zaruretini arz etmiştik. 
Bu konuda çeşitli bakanlıklar ve merciler ara
sında ahenksiz bir manzara arz eden yetki te
dahülü, tarım, sanayi ve vergi politikası gibi 
yönleriyle koordine bir çalışmayı sağlıyabile-
cek bir Dış Ticaret Bakanlığının kurulmasın
daki zarureti, daha fazla izah etmekte fayda 
mütalâa etmiyoruz. Nitekim, 1970 senesi bütçe 

kanununun bu kısma taallûk eden temenniler 
bölümünde bu hususa değinilerek, Ticaret Ba
kanlığının ihracatı artırma konusundaki başa
rı şartını, birer üretim bakanlığı olan Tarım 
ve Sanayi ile diğer bakanlık ve kuruluşlarının 
koordine çalışması şartına bağlamak suretiyle 
bu görüşümüzü Karma komisyonda teyit ve tes
bit etmiş bulunmaktadır. 

Mahsullerimizin standardizasyonu ve amba
lajlamadaki noksanlıkların, ihracat imkânları
mızı azaltan sebepler arasında bulunduğunu da 
arz etmekte fayda mütalâa ediyoruz. 

Dış pazarlar aranarak, içe dönük tüketimi 
önliyecek tedbirlerin alınması zaruridir ve bun
da geç bile kalınmıştır. Aksi halde, yalnız ta
rım ürünlerinin ihracatı ile her gün büyüyen 
döviz ihtiyacımızı karşılamamızın mümkün 
olmıyacağı bir gerçektir. 

Ekonomimizin dar boğaza değil, çıkmaz bo
ğaza doğru seyrettiğini kabul etmek, bu suret
le teşhiste anlaştıktan sonra tedavisini getiri
len soruşturma önergesi ile bulmaya çalışmak, 
millî bir borçtur kanaatindeyiz. 

İthalâtta lüks madde ithalinden şiddetle ka-
çınılmadıkça ve hattâ bu yolda vatandaş bilgi 
sahibi edilerek fedakârlığa davet edilmedikçe, 
dış ticaret konusunda bir denge kurma çaba
sının heder olacağı inancımızı tekrar etmek is
tiyoruz. 

Lüzumsuz ithalâtı kısacak, ihracatı teşvik. 
edecek şekilde değişik bir kur uygulanmasının 
faydalı sonuçlar vereceği vakıadır. Bu yolda 
Hükümette bir çalışma olmadığının üzüntüsü 
içerisindeyiz. 

Bütün bu konularda kabulünüze mazhar 
olacağını ümidettiğimiz soruşturma önergesi ile 
faydalı neticelere vâsıl olacağımız kanaatin
deyiz. 

Muhterem milletvekilleri; bütün çabanıza 
rağmen her zaman hafıza-i beşerin nisyan ile 
malûl olmadığı da bir gerçoktir. Vatandaş ola
rak, parlömanter olarak;, ithalâtta İtalya'dan 
geri dönen mağşuş zeytinyağı, bir otel ihtiyacı
nın çok üstünde ithal edilen porselen sıkan-
dallarını henüz unutmuş değiliz. Bunların ne
denlerini bulup çıkarmak, bu önergenin kabu
lü suretiylo mümkün olacak kanaat ve müta-
lâasındayız. 
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Bu nedenlerle G. P. Grupu olarak önerge
ye müspet, oy kullanacağımızı saygılarımızla 
bilgilerinize ara ederim. 

Teşekkür ederim. (G. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Sayın 
Barbaros Turgut Boztepe.. Yok mu efendim?.. 

Şahıslan adına söz istiyen arkadaşlarıma 
geçiyorum: Sayın Orhan Okay. Sayın Kemal 
Palaoğlu daha önce ismini yazdırmış,, sırasını 
zatiâlinize veriyor. 

Sayın Selâhattin Hakkı Esatoğlu tekrar 
söz istemiş mi efendim?.. Yok. Buyurun Sayın 
Orhan Okay. 

Şahıslan adına söz alanları okuyorum: 
Sayın Esatoğlu'ndan sonra Sayın Kemal Pala
oğlu yazdnnış, sırasını Sayın Orhan Okay'a 
vermiş. Şimdi Orhan Okay konuşuyor. Onu ta
kiben Hayrettin Uysal, sonra Eşref Derinçay, 
ihsan Kabadayı, Oıhan Okay'in yerine Kemal 
Palaoğlu, Bahir Ersoy, Talât Köseoğlu, Kemal 
Yılmaz. 

BARBAROS TURGUT BOZTEPE (Sakar
ya) — Grup adına söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Arkadaşımız konuşsun, onu 
takiben zatiâliniz konuşursunuz. 

ORHAN OKAY (Konya) — Sayın Başkan, 
sayın arkadaşlarım; Nevşehir Milletvekili Se
lâhattin Hakkı Esatoğlu tarafından verilen 
bir arştırma önergesinde, Türkiye'nin dış ti
careti konusunda bir Meclis araştırması açıl
ması istenmiştir. 

Sayın önerge sahibi, önergesinde araştırma 
açılmasının nedenlerini açıkça belirtmiş bu
lunmaktadır. Ayrıca, yaptığı konuşmada da 
araştırma açılması istenen dış ticaret konusu 
üzerinde özel görüşlerini söylemiştir. 

Dış ticaretimizin iki yönden durumu üze
rinde Meclis olarak eğilmek gerektiğine biz de 
inanmaktayız. 

Birincisi; bugün uygulanmakta olan dış ti
caret rejiminin on yılı aşan bir geçmişe dayan
ması, bu arada plânlı döneme girildiği halde 
dış ticaretimizin plânlı dönemin şartlarına uy-
durulamamasıdır. Dış ticaretimizin bir buhran 
ve çıkmaz içinde olduğunun en açık delili, yıl
lardan beri açık vermesi,, bu açığın kapatılma
sı için de Hükümetin borç peşinde koşması. 

Dış ticaretimizin bünyevi rahatsızlığı ya
nında bir de Hükümetin tutum ve politikasın
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dan ileri gelen aksaklıklar var. Uygulanan yan
lış politika, döviz israfı,, dış ticaretimizi çıkma
za sürüklemiş bulunmaktadır. 

Dış ticaretimizde güçlük ortada olduğu hal
de, Hükümet buna gereken ilgiyi göstermemek
te, tedbir almayı da düşünmemektedir. Dış tica
retteki güçlükler hiçbir zaman dışarıdan sağ
lanacak yardımlarla giderilemez. Biz, bu konu
da bir Meclis araştırması açılmasını, gerçekle
rin ortaya çıkması ve Meclisin bilgi edinmesi 
için faydalı, hattâ zaruri görmekteyiz. 

Kalkınmamızı güçleştiren sebeplerin başın
da döviz sıkıntısı gelmektedir. Elbette ki, kal
kınmak üzere bulunan memleketin dış ülke
lerde yatırım malzemesi getirmesi zorunluğu 
vardır. Fakat bu konuda dış ödeme güçlükle
riyle karşılaşılmaktadır. İhracatın yeterince 
artırılmaması bu güçlüğü doğurmaktadır. Dış 
ticaret rejimlerinin plân hedeflerinden uzak
laşması, disiplinsiz, istikrarsız ve keyfi olarak 
yürütülmesi ise, hem büyük döviz israfına ve dış 
gelir kaynaklarımızın daha kısırlaşmasına se-
bebolmakta, hem de ekonomiye hiçbir katkıda 
bulunmadan hattâ ekonomimizi engelleme paha
sına haksız kazançlar elde edilmesi, kota mil
yonerleri, permi tüccarları yaratılması sonucu
nu doğurmaktadır. 

Bu nedenlerle Türkiye'de dış ticaret, bir 
vurgun ve soygun düzeni haline gelmiş bulun
maktadır. 

Dış ticaretimizin son yıllarda sıkıntılı bir 
safhaya girmesinin nedenini,, A. P. nin özel sek
törü kayıran politikasında bulmak mümkün
dür. Gün geçmemektedir ki, gazetelerde dış ti
caret ile ilgili bir suiistimal dedikodusu ya
yılmış olmasın. Özellikle son günlerde basın
da bir teneke ithali meselesi, bir gübre ithali 
konusu, fındık ihracı meselesi yer almış, bü
tün bu konular hem basını meşgul etmiş, hem 
de kısım kısım parlâmentoya aksettirilmiş. 

İhracat ve ithalât konusunda devamlı yol
suzluk dedikoduları vardır. Bunların bir kıs
mı için ciddî misal ve deliller de verilebilmek
tedir. Bütün bu yolsuzluk söylentilerinin ma
hiyeti nedir?.. Doğru mudur, yanlış mıdır?.. Bun
ları öğrenebilmek için bile, bir Meclis Araş
tırması faydalı olacaktır. 

Öteden beri gerek ihracat, gerek ithalât yo
lu ile döviz kaçakçılığı yapıldığı iddiaları da 
yaygındır. Dış ticaret hilelere çok müsait bir 
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ticaret alanı olarak görülmekte ve bu yolla 
bâzı fırsatçılar büyük kârlar sağlamaktadırlar. 
özellikle, Devletin kendi ihtiyaçlarını kendi
si getirmek imkânı varken, bunu ithalâtçı va-
sıtasiyle getirmesi ve ithalâtçıya kâr ödeme
si çok anormal bir alışveriştir. 

C. H. P. nin 1969 seçim beyannamesinin 66 
ncı sayfasında bu konuda aynen şöyle denil
mektedir:. 

«Madde 4. — Devlet kesimi kendi ithalât 
ve ihracatını aracısız olarak kendisi yapacak
tır.» 

Esatoğlu'nun da dediği gibi, Bütçe Komis
yonunda Sayın Sağlık Bakanının açıklamasın
dan anlaşılmaktadır ki, Sağlık Bakanlığı ken
di bâzı ihtiyaçlarını aracısız olarak yapmış
tır. Bu, isabetli de bir yoldur. Bu gerçekler da
ha önce söylendiği zaman «Ticareti devletleş-
tiriyorsunuz» yahut «Tüccarı ortadan kaldıra
cak mısınız» diye A. P. den sataşmalar olmak
taydı. Görülüyor ki, Devlet Hazinesini koru
mak için aşırı kâr peşinde koşan üç, beş itha
lâtçıya Devleti soydurmamak, ticareti yasak
lamak değildir. Meşru kazanç ile iktifa eden 
yahut aracılık, tefecilik değil, doğrudan doğ
ruya sanayie yönelen özel sektöre karşı söy
lenecek bir sözümüz de yoktur. 

Paramızın resmî kuru ile, karaborsa fiya
tı arasındaki fark döviz kaçırılmasını sebebol-
maktadır. Devalüasyonun mahzurlara olmakla 
beraber, paranın iki kuru arasındaki farkı orta
dan kaldıracak ciddî tedbirlerin Hükümetçe alın
ması zarureti de kendisini göstermektedir. 

Hükümetin işçiden pahalıya aldığı dövizle
ri ithalâtçılara daha ucuz fiyat ile satması, itha
lâtçının devletten ucuza satınaldığı dövizin 
bir kısmını karaborsaya intikal ettirmesi pekâ
lâ mümkün olmaktadır. Hazinenin ithalâtçı tüc
car eleyhine zarar etmesine rıza gösterilemez. 
İhracat gelirlerinin, ithalât giderlerine yetiş
memesi nedeni ile yabancı ülkelere borçlanmak 
çıkar yol değildir ve böyle bir sistem de ilâni-
haye devam edip gidemez. 

Türkiye, dış memleketlere muhtaçolmaktan 
kurtarılmalıdır. Yalnız, tarım ürünleri ihracı 
ile de bir memleket dış ticaretini sürdüremez. 
Sanayi alanında da ihracata dönük bir politi
ka izlenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasın
da büyük fayda vardır. Bilhassa, tarım ürün
lerinin ihracında emeksiz aracılar yerine üre

tici kooperatiflerinin ihraç yapması faydalı 
olacaktır. Çünkü, böylece üretici köylü ve çift
çi aracıya soydurulmaktan kurtarılacaktır. 

Sayın milletvekilleri; görülmektedir ki, dış 
ticaretimizde kamu ve halk yararına değil, 
belli bir dış ticaret azınlığının aşırı menfaat
lerine işliyen bir çark hüküm sürmektedir. Bu 
yüzden de ithal mallan pahalı, döviz kaçak
çılığı yaygın,, paramızın dış değeri düşüktür. 
Bütün bu konularda Hazine ve halk yararına 
bir düzeltmeyi gerçekleştirmek için ciddî ted
birler alınmasında da büyük faydalar vardır. 

Memleketin temel sorunlarında parti farkı 
gözetilmeden Meclis olarak hassas davranma
mızın gerekliliğine inanıyoruz. Bu nedenlerle 
Sayın Selâhattin Hakkı Esatoğlu'nun vermiş 
olduğu önergenin lehindeyiz. Bu konularda bir 
Meclis Araştırması açılmasının faydalı olaca
ğına kaaniiz. 

Yüce Meclisi saygı ile selâmlarım. (C. H, P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Sayın 
Boztepe, buyurunuz efendim. 

O. H. P. GRUPU ADINA BARBAROS TUR
GUT BOZTEPE (Sakarya) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin sayın üyeleri; üzerinde görüşül
mekte olan önerge, Türkiye'nin temel sorunla
rından birisine, belki de en önemlisine el atmış 
bulunmaktadır. Bu konu üzerinde bütün parlâ
mento gruplarının titizlikle eğileceği hususun
daki inancımızı öncelikle belirtmek isteriz. 

Bu konuya verdiğimiz olağanüstü önem, 
türlü dedikodular ve aksaklıklar bir yana, İM 
temel nedene dayanmaktadır:. 

Bunlardan birincisi; gelişme çabası içinde 
olan bir ülke olarak dış kaynak ihtiyacımızın 
kalkınmamızda hayati bir önem taşımakta olu
şudur. Bilindiği gibi, bir ülkede fert başına 
düşen gelirin' artırılması, ancak üretim kapa
sitesini artırmakla mümkündür. Üretim ka
pasitesinin artırılması ise, toplam yatırımla
rın her yıl bir önceki yıla oranla artırılmasını 
gerekli kılar. Bunun anlamı, ekonomide her 
yıl yaratılan toplam kaynakların belli bir kıs
mının tüketilmiyerek yatırımlara ayrılmasıdır. 

Bir ülkede gelişmenin hızlanabilmesi için, 
toplam kaynakların artan oranlarda yatırım
lara şevki gerekir. Ne var ki, tasarruf artışı
nın sağlanması zorunlu, fakat kalkınmanın ger-
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çekleşebilmesi için yeterli değildir. Zira kal
kınmayı sağlıyacak yatıranların gerçekleştiri
lebilmesi, birtakım mal ve hizmetlerin varlığı
na bağlıdır. Çoğunluğu yatırım malı niteliğin
de olan bu yatırımları yurt içinde yapacak te
sislerimiz yeterli olmayıp, bunların önemli bir 
kısmının yurt dışından ithal edilmesi gerek
mektedir. Yani bu malları ithal edemediğimiz 
sürece iç tasarruflar artan oranlarla artırılabil
mesi dahi, yatırım ve gelir seviyesi artmış ol-
mıyacaktır. Demek oluyor ki, gelişmekte olan 
ülkelerin kalkınabilmesi için, ödemeler denge
si üzerinde hassasiyetle durması ve her kuruş 
hesabının titizlikle yapılması zorunlu görül
mektedir. 

Mal ve hizmet ihracı ile ithalât kapasitesi
ni artırıp ödemeler dengesi açığını gideremi-
yen bir ülke başarılı bir kalkınma hamlesi için
de olamıyacaktır. Türkiye'nin içinde bulundu
ğu döviz kıtlığı sebebiyle özel bir önem taşı
yan dış ticaret sorunumuza süratle eğinilme-
si gerektiği açıktır. 

Sayın milletvekilleri, bu, aynı zamanda 
Anayasamızın da bir gereğidir. Türk Anayasa
sının 41 nci maddesinde kalkınmayı gerçekleş
tirmek, bu maksatla millî tasarrufu artırmak, 
yatırımları toplum yararının gerektirdiği ön
celiklere yöneltmek ve kalkınma plânları yap. 
mak devlete ödev olarak yüklenmiştir. 

Yukarda da belirttiğimiz gibi, bu ödevlerin 
yapılması ödemeler dengesiyle doğrudan doğ
ruya ilgili bulunmaktadır. Kalkınmak için y<* 
tınında bulunmak, yatırımda bulunabilmek için 
yatırım mallarına sahibolmak gerekeceğine gö
re, konumuz bir Anayasa sorunu halini almak
tadır. Yatırımların toplum yararının gerektir
diği önceliklere sevk edilebilmesi ve bu amaç
la kalkınma plânları yapabilmesi ancak dış öde
meler dengesinde son derece titizlikle dikkatli 
olmak ve isabetli hedefler getirmekle mümkün 
olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, böylece kaba hatlariy-
le de olsa konunun önemine değindikten son
ra, şimdi de dış ticaret rejimimizin kötü işle
yişi hakkında somut örnekler vererek, neden 
araştırma önergesini desteklemekte olduğumu
zu, anlatmaya çalışacağız. 

Son yıllarda dış ticaretimizde görülen ge
lişmeler resmî belgelerde şöyle ifade edilmek

tedir: İlk belirtilmesi gereken husus, son iki 
yılda ihracatımızın plân ve program hedefleri
ne ulaşamamış olmasıdır. 1968 yılında program 
hedefinin 46 milyon dolar gerisinde kalın
mış, 1969 yılında ise 25 milyon dolar geride ka
lınacağı iyimser bir tahmin olarak belirtilmiş
tir. Yapılan vergi iadesine rağmen, ihracatın 
program hedeflerine ulaşamamış olması, üze
rinde ayrıca durulacak bir konudur. Zira, 1965 
yılında yapılan vergi iadesi sadece 29 milyon 
300 bin lira iken,, 1969 yılı ilk on ayında 159 
milyon liraya çıkmış, yani, 303 milyon yerine 
1 026 milyon liralık ihracat vergi iadesinden 
yararlanmış, buna karşılık 1965 yılında fiilî ih
racat program hedefini 54 milyon dolar aşmış
ken,, 1969 yılında 25 milyon dolar gerisinde kal
mıştır. 

Üzerinde durulması gereken bir diğer me
sele: ikinci Beş Yıllık Plânda da belirtildiği 
gibi, ihracatımızın bünye değiştirerek gelenek
sel 3 - 4 maddeye bağlı kalmaktan kurtulma
sı gerektiği halde, 1969 yılının ilk 9 aylık so
nuçlarına göre, pamuk, fındık, tütün ve kuru 
üzüm ihracatımız hâlâ ihracat seviyemizin % 
60 üzerinde bir seviyeyi muhafaza etmektedir. 

Bu durumda ithalâtımız da program hedef
lerinin gerisinde kalmakta, 1969 yılında 60 
milyon dolarlık bir gerilemenin tahmin edil
diği görülmektedir. Fakat asıl mesele, bu geri
lemeden tüketim mallarından çok, yatırım mal
larının zarar görmüş olmasıdır. Yani, ithalâ
tın bünyesi olumsuz yönde gelişmektedir, ör
neğin: Makina teçhizat ithali, 1969 yılında % 
9 oranında azalırken, lüks inşaata dönük itha
lât miktarı % 60 seviyesinde artmıştır. 

Vahîm olan husus, ithalâtın büyük kısmının 
Türkiye'de yabancı sermaye adı altında kurul
muş olan montaj ve ambalaj sanayiinin ham
madde ve yarı mamul madde ihtiyacına tahsis 
olunmakta ve yurt içi pazarlarda istihlâk edi
len tüketim malları imalinde kullanılmakla 
oluşudur. 

Bütün bunların sonucu olarak, snı yıllarda 
dış ticaret hadleri aleyhimize döndüğü gibi, dış 
ticaret'açığımız da artma cğjlimi göstermekte
dir. 1965 yıLnda 1C3 milyon dolar ulan dış ti
caret açığı 1969 yılın o a, iyimser bir tahminle 
250 milyon doları bulacaktır. Bunun dışında 

I ihracatımızın kliring anlaşmalı ülkelere kaymak-
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ta oluşu fiilî ithalâtımızla, gerçek ithalât ka
pasitemiz arasındaki farkın aleyhimize sonuç
lar vermesine yol açmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, 
Kısacası* dış ticaret rejimimizin program 

ve plân hedeflerine uygun bir işleyişe sahip bu
lunmadığı Hükümet belgeleriyle verdiğimiz bu 
rakamlarla sabittir. Bu rakamlar üzerinde ay-
rmtılariyle durulduğunda, örneğin ithalâtımızın 
mal grupları itibariyle dağılımı üzerinde uzun 
uzun görüşülmesi halinde gerçek durumun da
ha da karamsar bir tablo içinde önümüze çıka
cağından şüphe edilmemelidir. 

Nitekim, zaman zaman gazetelerde okunan 
haysiyetleri ve Devlete duyulan güvenci zede-
liyecek şekilde kamu oyuna akseden türlü yol
suzluk ithamlarına kulak tıkamak da hal çare
si değildir. 

Sayın Başbakan zaman zaman sorarlar,, 
«Olay gösterin, yer ve zaman tasrih edin» der
ler. Kendi gruplarındaki bir tartışmada olay 
gösterilmiş, yer tasrih edilmiştir ama, yine de 
sorumlusu bulunamamıştır. 

Şimdi hep beraber bir teneke olayına, dik
katinizi fazla dikkat çekmeksizin çeken bâzı 
yönleri ile değinelim. 

Mıgırdıç'ın teneke olayı ithal yasaklarına 
rağmen birtakım nüfuzlu ithalâtçıların ne ya
pıp yapıp bir yol bularak yasak malların itha
lini başardıklarını gösteren bir örnektir. 

Eğerli Demir - Çelik Fabrikasının teneke 
imalinden sonra bu malın ithali yasaklanmıştır, 
ama Bay Mıgırdıç mevzuatın açıklarından fay
dalanarak ve mevzuatı zorlıyarak izmir Güm
rüğünü ithal malı teneke ile doldurur. Bu iş 
için genellikle paravan şirketler kullanılmak
tadır. Paravan şirketler, her ithal malını el
den ele geçirerek kârı artırmak ve vergi kaçır
mak bakımından faydalı olmaktadır, tşte Mı
gırdıç'ın 10 bin lira sermayeli bu tip şirket
lerden biri Ticaret Bakanlığından özel izin al
dıktan sonra, görünüşe göre Milano'da bir fir
ma ile anlaşmıştır. Şirket, Türkiye'den topla
dığı kırpıntı tenekeleri ihracedecek, Milano'da
ki şirket bu kırpıntı tenekelerden 1 900 000 
lira tutarında galvanizli saç imal edip Türki
ye'ye gönderecektir. Aslında kırpıntı tenekele
ri ihracedip orada işletmek söz konusu değil
dir. Geçmişte bunun örneği çok görülmüştür. 

ithal müsaadesi elde edebilme uğruna gemiler
le taş, toprak ihraçedilmiş ve bâzan da edilmiş 
gösterilmiştir. 

Yasak mal ithali için Mıgırdıç'ın başvurduğu 
ikinci yol özel tütün takasıdır. 

1962 yılı ürününden önemli bir miktar ih
racatçının elinde kalmıştır. İhracatçılar özel 
bir takas izni koparmışlar Batı Almanya'ya 
ihracedilen bu tütün karşılığında Mıgırdıç adı
na 2 bin tondan fazla teneke 1967 yılı sonla
rında bu yoldan İzmir Gümrüğüne gelmiştir. 
Bunun üzerine Ereğli Demir -Çelik yetkilileri 
harekete geçmiş, gümrük yetkililerini uyarmış 
bu uyarı üzerine gümrük müfettişleri malların 
ithalini durdurmuşlardır. 

Mıgırdıç'ın özel takas izninden yararlanarak 
bol miktarda teneke ithali çok başvurulan bir 
ithal oyunudur. Diyelim ki, ithal müsaadeniz 
100 bin dolar tutarındadır ve bununla ancak 
tonu 100 dolardan 1 000 ton mal ithal etmek 
mümkündür, ama siz 50 dolardan fatura kes
tirip 2 000 ton mal ithal edebilirsiniz. Aslında 
bu mal için ödediğiniz bedel 100 bin dolar de
ğil, 200 bin dolardır. Bunun 100 bin dolarını 
Merkez Bankası karşılar, öteki 100 bin dolârr 
Avrupa bankalarında yatan kaçak dövizlerden 
ödenir. 

Nitekim, gümrük müfettişleri Mıgırdıç'ın 
müsaade edilenin çok üstünde teneke ithali
ne giriştiğini görmüşlerdir. Teneke demetleri
nin üzerinde «Teksas Made İn USA» yazması
na rağmen, Mıgırdıç bu Amerikan tenekesi 
için Hamburg Ticaret Odasından bir menşe şa
hadetnamesi sağlamış, «Alman malı» diye bunu 
İzmir Gümrüğüne getirmiştir. Gümrükçüler bu 
noktaya dayanarak teneke ithalini engellemiş
lerdir. 

Danıştay, «Hamburg Ticaret Odası teneke
ler Alman malı diye menşe şahadetnamesi ver
miştir» bunu kabul etmek gereklidir diye Mı
gırdıç lehine karar vermiş, o da Danıştay ka
rarı elinde Gümrük ve Tekel Bakanlığının ka
pısını tekrar çalmıştır. 

Yerli sanayi baltalanmak pahasına, teneke 
ithal savaşı kazanılmıştır. Bu misaller çoğaltı
labilir. Bunun hukukî sorumlusu arandığında 
elbetteki hiç kimse bulunamıyacaktır, ama ka
nunlara göre sorumlu olmıyan, fakat Türki
ye'nin çıkarları yönünden mahkûm bulunan,, 
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kamu oyunun vicdanından ve gelecek nesille
rin ithamından kendini kurtaramıyacak olan 
sorumlu, bütün bunları «mevzuata uygundur» 
deyip geçiştiren politikacılar olacaktır. Yok
sul Türk halkının kıt imkânlarının böylesine 
belirli çevrelerin çıkarları uğruna tahsisin
den ıstırap duymamaya imkân yoktur. 

Yüce Meclise teklifimiz, sorumlu aramaktan 
ve bu Önergeyi bir yolsuzluk tesbiti amacına 
matuf görmekten önce,, düzenin aksıyan yön
lerinin tesbiti maksadiyle kabul etmeleridir. 
Bu nedenle kur farklarının Türk ekonomisi üze
rindeki 100 milyonlara varan zararlarını, yahut 
isviçre'de satılık köşklerin Türk gazetelerinde 
çıkan ilânının kökenini eleştirmeyi gerekli bul
muyoruz. İnanıyoruz ki, bunlar iktidar felse
fesiyle dahi tasvibedilmesi mümkün olmıyan 
müşterek şikâyet konularımızda Biz ayrıntı- • 
lan bir tarafa bırakıp gerçeği ve halkımızın 
çıkarlarına aykırı tüm davrd-nışlan saptamak, 
sonra da yine elbirliği ile tedbirler getirmek 
istiyoruz. Bunun; yok.-ul vatandaşlarımızı in
sanca yaşama düzeyine eriştirmenin tedbirle
ri, ekonomimizi dar beyazlardan kurtarmanın 
ve hudutlarımızı bekliyenlerin araç ve gereç
lerini sağlamanın da gereği olduğunu hatır
latmakla yetiniyoruz. 

Sayın milletvekilleri, sözlerimi iyi niyetle 
yapacağımız bir hatırlatma ile tamamlamak isti
yorum. 

Geçen dönem ilâç konusunda verilmiş olan 
bir önergeye Yüce Meclis sahip çıktığı zaman,, 
başlangıçta soygun ve sömürü ithamları kar
şısında her nedense önyargılarla tavır takınan 
iktidar grupuna mensup arkadaşlarımız, daha 
sonra konuya eğildiklerinde gerçeği görmüş
ler, yurtsever ve ülkücü feryatlarını yükselte
rek ulusal çıkarlarımıza sahip çıkmışlardı. Bu 
defa da ilâç soygunu gibi türlü soygun ve sö
mürüleri kavrıyan böyle daha geniş bir konu
da iktidar ve muhalefetin birleşeceğine inanı
yoruz. 

Yüce Meclisimize saygılar sunarım. (C. H. 
P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Şahsı adına Sayın Hayrettin 
Uysal,, buyurunuz efendim. Sayın Uysal yok. 

Sayın Eşref Derinçay... Yoklar. 
Sayın ihsan Kabadayı, buyurunuz efendim. 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın Baş

kan, sayın arkadaşlarım; 
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Türkiye olarak üzerinde durulması, ıslahı 
ve reorganizasyonu gerekli olan birçok mües
sesemizin ve hizmet dallarımızın olduğu bir va
kıadır. Bunlar içerisinde muhakkak ki dış tica
ret rejimi, kanaatime göre, en başta gelmekte
dir. 

Türkiye'nin son yıllarda bir iktisadi sıkıntı 
içerisinde olduğu ve bunun da gün geçtikçe art
tığı bir gerçektir. Bu hal, içtimai bünyemizde te
lâfisi mümkün olmıyan yaralar açtığı gibi, tah
ribatı da çoluk çocuğumuza kalacak kadar kor
kunç bir manzara arz etmektedir, içtimai denge
yi bozmaktadır. Orta tabaka, işçi, köylü, küçük 
sanatkâr ve esnaf âdeta, dı§ ticaret rejiminin 
bozuk işleyişinden, fakruzarurete doğru sürük
lenen, orta tabaka olmaktan çıkan, eriyen bir 
manzarayı gözlerimiz önüne koymakta, her köye 
kasabaya gittikçe bu durumu görmekteyiz. 

Bütün bunlarda dış ticaret rejiminin günahı 
ve payı büyüktür. Dış ticaretle uğraşan zümre
nin çok kazanıp, hiç vermiyen demiyeceğim 
ama çok az vergi verdiği de bir vakıadır. Mali
yeye Kazanç Vergisi olarak verdiklerine bakın, 
yılda içte, dışta gezdikleri saltanata bakın, bir-
leştiremezsiniz, havsalanıza sığmaz. Parlamenter
ler olarak hepimiz halk içinde gezeriz. Gezmeye 
de mecburuz. Eskiden beri âlem olmuş bir söz 
vardır, «halkın sesi, hakkın sesidir.» derler. 
Halk sesinde büyük gerçek ve vakıa olduğu ta
rihin de kaydettiği bir keyfiyet olduğuna göre, 
bugün bunu hukukî yollarla, şahitli, vesikalı 
belki ispat edemezsiniz, mümkün değil, minare
yi çalan kılıfını hazırlar, bu yoldaki kişi artık-
titr sahibi olmuş, şeytanı dahi atlatacak cüret
te, kurnazlıkta, cesarettedir, ama, vakıa şudur 
ki; Türkiye'de iç ve dış ticaret rejimi büyük da
laverelerle işliyen bir sistem, bir çark halinde 
yıllardan beri akıp gelmekte, çalışıp gelmekte
dir. 

izmir'e, İstanbul'a zaman zaman giderim. İş 
hayatında çalışan hemşehrilerimle konuşurum. 
inandığım kişilerdir M, iç ve dış ticaret rejimin
de belli muayyen grupların bâzı yollar ve imkân
larla ithal kotalarına dahi nüfuz ettiği, dilediği 
gibi kota tanzim ettiği bir gerçektir. Bunu ispat 
etmek,, açıklarını, deliklerini tıkamak ilgililere 
düşer. Bir muhalif milletvekili olarak ben halk
tan, dinlediklerimi söylemeye mecburum. 

Evet, şöyle kısaca çizmeye çalışmış olduğum 
tablo' içerisinde dış ticaret rejimimiz şaibeli gö-
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rünüyor, karanlık görünüyor. Bize, hiç de hu
zur verici, yüz aklığı verici, net, mert, açık bir 
manzara arz etmemektedir. 

Bu önergeyi veren arkadaşıma teşekkür ede
ceğim. Bu söylediklerim var veya yok. Şaibe
leri silmek, şek ve şüpheden efkârıumumiyeyi 
- ben dâhil - kurtarmak için kurulacak bir ko
misyon, yapılacak bir araştırma memleketin, 
fakir fukaranın, bilhassa orta tabakanın hayrı
na olacaktır. 

Her yerde görürüm, gezerim zaman zaman 
fırsat bulursam. Amerikan pazarları bu memle
kette bütün milletin gözvi önünde, sizler, bizler 
dâhil, sanki memleketin kanunu yok, sahibi yok 
gibi fütursuzca sereserpe işler. Hazinenin dö
vizini sömürür. Faturalı mal satmadığı için 
vergi de vermez. Bunlar bir vakıa, bunu kim
se inkâr edemez. 

Güney hudutlarına gidip tetkik etmedim, gi
dip görenlerden dinledim. Kilis dahil, birçok ka
sabalarda kaçak malların kapalı çarşılar halinde 
pazarları varmış. Dilediğini bulurmuş buralar
da. Yeni Gümrük Bakanına çok teşekkür ede
rim, bir - iki baskın yaptı, neticeler alıyor, sağ 
olsun, inşallah bunun arkası gelir. Ancak bun
ların hâlâ çalıştığı ve garip vatandaşların bun
ları aldığı, fakat Antep'ten Kilis'ten çıktıktan 
sonra yolda vasıtaları durdurulup bavullarının, 
sepetlerinin alındığı, mahkemeye verildiği, va
tandaşın mağdur edildiği de bir vakıadır. 

Bunlar için artık ciddî tedbir alınmalıdır. 
Bir hudut kasabasında alınır, bir şey yok, ama, 
alan yola çıkar, Konya'ya gelirken boğazda yo
lu kesilir, bavulu, sepeti aranır, vatandaş mağ
dur edilir. Bu batağı kökünden kurutmak ge
rek. Ben bunun gerektiğine inanıyorum, ama 
nasıl yapılır, onu tirt sahibi olanlar bilir, onu 
ben bilmem. 

Evet, hayvan kaçakçılığı... Devamlı olarak 
bunu söylemekteyim. Türkiye'nin selâmeti, dış 
ticaret açığını kapatacak mevzu bugün için de 
bulunduğumuz şartlara göre ne tarımdadır, ne 
de sanayidedir; hayvancılıkta, hayvancılıkta... 
Ciddî olarak ele alınırsa, kaçaklar önlenirse, 
güldürecek büyük potansiyele sahipttir, fakat 
yeteri kadar ciddî tedbir alınmadığı için Gü
ney hudutlarından ve Şark hudutlarından her 
sene bir milyon koyunun kaçırıldığı bir vakıa
dır. Bunun karşılığında en az beşyüz milyon 
Türk lirası döviz, boncuk, cıncık, kumaş, Çin 
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işi, Japon işi gibi lüzumsuz maddelerle takas 
gördüğü de bir gerçektir. 

İhracatımızın artışı bir türlü plân hedefleri
ne varamamıştır, bu gidişle varmıyacaktır da. 
İthalin devamlı artması, ihracatımızın yerinde 
sayması aradaki mesafeyi kapayıcı olmamış, de
vamlı olarak mesafe artmış. Bu yüzdendir ki 
dış ticaret açığı karşılanması güç bir hale gel
miştir. Mevcut iktidarı da bugünden sıkıntıla
ra sokmuştur. Bu hal böyle devam ederse dış 
ticaret açığı, ödeme güçlüğü daha da çok arta
caktır. Senelere doğru inşallah yeni ve genç, 
enerjik Sayın Maliye Bakanımızı bu sıkıntılar 
içinde görmek istemem ama, bu tablo, manza
ra böyle giderse Sayın Mesut Erez dış ticaret 
açığını ödemekte daha çok güçlükler çekecek
tir. Transferler bugün içinden çıkılmaz hale 
gelmiştir. Bâzı transferler yapacağınıza, bu ka
bil transferlere çare arasak çok daha iyi olur 
kanısındayım. 

Evet, ihracatımızın feci yönü, yalnız tarım
sal ürünlere dayanmış olması, bizim için bir ta
lihsizlik olmaktadır. Hiçbir zaman Türkiye yal
nız tarımsal ihracatla dış ticaret açığını ve me
safeyi kapıyamaz. Sanayi dalları maalesef dışa 
açılıcı, döviz sağlayıcı imkânlara kavuşturula-
mıyor. Gerek yerli sanayi, gerekse montaj sa
nayii, gerekse yabancı sermaye ile kurulan sa
nayi dışarda pazar arayıcı, bize döviz sağlayıcı 
ve bizi çıkmazdan kurtarıcı değil, Türkiye'yi 
tümü ile içpazar halinde kullanıcı, sömürücü, 
istismar edici haldedir, öyle ise montaj sana
yiini, yabancı sanayii, kendi yerli sanayiimizi 
de içte bizden kâr sağlayıcı, dışarıya akıcı, açı
lıcı oradan kâr ve imkân sağlayıcı hale getirme
nin tedbirlerini almaya mecburuz; eğer dışarı
ya el açmada, haysiyetli bir millet, haysiyetli 
bir Devlet olarak yaşıyacaksak. Bilirsiniz ki 
veren el aziz, alan alildir. El açmak kişide na
sıl kötü ise. Devletlerin de tarihleri boyunca 
dışarıya avuç açıp para alarak hayatiyetlerini 
devam ettirmesi, haysiyetini . koruması müm
kün olmamıştır. Tarih boyunca milletlerin en 
eski efendisi olan Türk Milleti, bugün de hay
siyetini koruyacaktır. En haysiyetli millettir. 

öyle ise, «Tedbirde kusur etme, takdire büh
tan edersin» derler, Parlâmento ve millet ola
rak böyle bir tedbiri mutlaka almanın kapısına 
gelmiş bulunduğumuzu huzurlarınızda söyle
mek istiyorum. 
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İhracat maalesef gelişigüzel ellerde. Hakiki 
ehlinin elinde değil, açıkgözlerin elinde ihracat 
idare edildiği için, içerde yaptığı istismardan 
vazgeçtik, dışarda Türk millî haysiyet ve şere
fini itibarını kırıcı, zaman zaman üzüntülü hâ
diselerin olageldiği bir vakıadır. 

Bir zaman Salihli'de asker olarak çalıştığım 
yıllarda, ihracetmiş olduğumuz pamukların 
ekspertizine uymadığı, bâzılarının içinden taş, 
toprak, demir parçaları çıktığını ve pamukların 
geri geldiğini duyduğum zaman, yapan ben-
mişim gibi üzülmüş, yüzüm kızarmıştı. 

Yine yıllardan bir yıl, ilgililer hatırlar, 
(Türkiye krom bakımından Rusya'dan sonra 
en zengin rezervleri olan memlekettir, iyi krom 
pazarlarımız vardı. Maalesef ilgililer yeteri ka
dar tedbirli hareket etmediklerinden, başını 
boş bıraktıklarından derecesi çok düşük krom 
ihraç ede ede artık bizi pazarlar terk ettiler ve 
bizden krom almamaya başladılar, almıyorlar..) 
derecesi 47 olması gereken bir kromun 37 dere
ceden gönderilmesi üzerine Amerika'dan geri 
çevrildiğini de hepiniz hatırlarsınız. 

Zeytinyağı hâdisesini söylemiyorum. Mahke
meden beraet etmiş olabilir. Ben hâkimin ve 
mahkemenin kararlarına saygılıyım. Hâkim 
elindeki delillere göre hüküm verir, ama İtalya'
dan geri gönderilen bu Gömerin zeytinyağla
rı yüz kızartıcıdır;. Mahkemede ne kadar beraet 
ederse etsin. Türk maşeri vicdanında, âmme 
vizdanında bu mevzu beraet etmiyecektir. Bu 
zeytinyağına makina yağı karıştırıldığı bir va
kıadır. Bu kabîl hareketler akıp gitmemeli, öy
lesine bir şamar vurmalı ve ithalât belgesi elin
den alınmalıdır. Vazgeçtik kazancından, Türk 
ticari ahlâk ve haysiyetinin de bu dereceye in
memesine ilgililer fırsat vermemelidirler. 

İhracatçıların mühümce bir kısmının, yine 
izmir ve İstanbul^daki temaslarımdan edindi
ğim kanaate göre, hakiki fiyatlariyle mal ihra-
cetmedikleri, bâzı ekspoze, hilei sariye yollan 
ile düşük fatura tanzim ettikleri, açıktan sağ
lamış olduklan dövizi de karaborsada sattık-
lan, kalıp veya isim değiştirip, «Gitti Fatma, 
geldi Gülsüm, gitti lobye, geldi fasulye» hikâ
yesi, isim, değiştirerek yabancı adı ile öz paramızın 
tekrar bize girdiği, bunu istismar ettikleri bir 
vakıadır. Bunlar için de tedbirleri lüzumlu gör
mekteyiz. 

Son yıllarda tarım makina ve parçaları, ye
dek parça, suni gübre ve tarımsal ilâçlar mev
zuu Türkiye'de % 70 vatandaş topluluğuna hi
tabeden mevzulardan. Bunların başıboşluk için
de aşın bir kâr sevdasına kapıldıkları, ellerini 
kollannı sallaya sallaya, diledikleri gibi dolaş
tıktan bir gerçek iken, vazgeçtim fazla kâr sağ
lamasından, bir de şimdi karaborsanın türediği 
bir gerçektir. 

Hepiniz şurada, Meclis taksisinden vasıtaya 
binersiniz. Geçen gün uğraşmıştım. «Soyadınız 
da Kabadayı ama hiç de kabadayılığınızı gör
müyoruz; ne sizin, ne diğer Parlömanterlerin. 
Otuz liraya aldığımız dümen çubuğu 120 liraya 
çıktı. Son altı ay içinde tekmil otomobil ile 
ilgili parçalar dört misli fırladı,.» dediler. Bu da 
bir gerçek. înanmıyan geçerken sorar, izmir ve 
istanbul'da yedek parça ile uğraşan tüccar maa
lesef bunları dört misline satmakta, fatura is
tediğiniz zaman, aldığı paraya göre fatura kes
mekte, kestiği zaman da açıktan para aldığı 
bir gerçektir. 

Bu öylesine üzerinde durulacak bir gerçek 
ki, mühimce dertleri silecek kadar, millete hu
zur verecek kadar, patlamaları, çatlamaları ön-
liyecek kadar ehemmiyetli bir konudur. 

Eğer bir millet olarak yaşıyacaksak - yaşa
maya azimliyiz, yaşıyacağız, bu ecdat yadigârı 
topraklan çocuklarımıza daha iyi devretmeye 
mecburuz - bâzı fedakârlıklar yapmaya mecbu
ruz. Soğan ekmek yeyip, et yemiş gibi dişimizi 
karıştırmaya mecburuz. .Daha fazla çalışmaya 
mecburuz. Namusumuz müstesna, aşımızdan, 
eşimizden birçok zevklerimizden feragat edici, 
çok ihraç yapıcı, az ithalât yapıcı tedbirlere 
gitmeye mecburuz. Kalkınmaya mecburuz. Nü
fus senede 7 - 8 yüzlbin artıyor. 1980 de Türki
ye'nin nüfusu 50 - 55 milyon olacak. Bugünden 
işsizlik almış yürümüş. Dağ köylerinde sefalet 
almış yürümüş. Biz bunu karşılamaya, yarma 
da tedbirli olmaya mecbur iken aldığımız misal
ler, gördüğümüz şu manzara, içinde bulunduğu
muz derbederlik dolayısiyle zaman zaman nev-
midiye düşüyorum. Türkiye'nin manzarası bu 
tedbirleri alıcı ve bunlan önleyici değil de, 
Arap şeyhleri gibi, bâzı Müslüman emirleri gibi 
bir saltanatın içinde; yaşayışiyle, giyimi ile, 
hanımı ile... Türkiye kadar modayı süratle ta-
kibeden hiçbir memleket görmüyorum. Türkiye 
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kadar vitrinleri lüks eşya ile dolu hiçbir mem
leket görmüyorum. Bunlar bize haram. Bunları 
biz kesmeye, tıkamaya mecburuz, bu dar geçit
ten geçinceye kadar. İngiltere bile İkinci Dün
ya Harbinde yamalı gezmiştir, biliyorsunuz. 
Bulgaristan falan ama bugünkü duruma gelin-
ceya kadar culaki giydi, hiç yabancı malı giymedi. 
Bizde, bir «Yerli malı kullan» teması işlemeye, 
lüzumsuz ve lüks eşyanın deliklerini tıkamaya, 
hattâ giyene, kullanana kahredip tan etmeye 
kendimizi vazifeli gibi görmeliyiz. 

Bu aklıma geleni, görebildiklerimi söyledim. 
İnşallah büyük Meclisiniz bunlara itibar eder, 
kabul edersiniz bu önergeyi. İyi bir komisyon 
kurulur, bu dertleri önleyici tedbirleri alırsa 
kendimi bahtiyar addedeceğim. 

Saygılarımla efendim. (O. H. P. ve G. P. 
sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Kemal Palaoğlu, söz sı
ranızı, daha önce Sayın Orhan Okay'a vermiş
tiniz. Sayın Okay'ın söz sırasında konuşacak 
mısınız, bu konuda? 

MUSTAFA KEMAL PALAOĞLU (Sivas) — 
Hayır efendim, konuşmıyacağım. 

BAŞKAN — Peki, efendim. 
Sayın Bahir Ersoy... Yok. 
Sayın Talât Köseoğlu, buyurun. 
TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Muhterem 

arkadaşlarım, Sayın Esatoğlu'nun arzu ettiği 
Meclis araştırması konusu, cidden bugünkü me
selelerden bir tanesi, aynı zamanda en büyük 
problemlerden bir tanesidir. 

Dış ticaret konusu Türkiye'nin hayati bir 
konusudur. Bunda müttefikiz, buna bir diyece
ğimiz yoktur. 

Şimdi, şunu arz edeyim: Dış ticaret reji
minde ve dış ticaret çalışmalarında burada ko
nuşulanların ve daha konuşulacak olanların da 
fevkinde bâzı eksikliklerimiz ve aksaklıkları
mız elbetteki vardır. Bunu inkâr etmek müm
kün değildir. Dış ticaretimizin tıkırında gittiği
ni, ideal bir şekilde çalıştığını iddia etmek hiç 
kimsenin haddi değildir. Türkiye gelişme isti-
yen Türkiye kalkınmak istiyen, Türkiye büyük 
bir Türkiye olmak istiyen bir memlekettir. 

Türkiye'de elbetteki dış ticarette daha uzun 
yıllar birçok sıkıntılar çekilecektir. Sanayiini 
kurmamış ve kurmak çabası içinde olan Türki
ye'nin dış ticaret açığı elbetteki daha uzun yıl

lar devam edecektir. Bu konuda en ufak bir te-
reddütümüz yoktur. Daha önce konuşan çok 
kıymetli hatip arkadaşlarımızın belirttikleri gi
bi, dış ticaretimizin bilhassa ihracatımızın plân 
hedeflerine uygun seyretmediği bir gerçektir. 
Bu. doğrudur. 

Dış ticaret konusunda birçok problemlerimi
zin olduğu muhakkaktır. Klâsik ihracat bünye
sinde ve dış ticaret konusunda ciddî tedbirlerin 
alınmasının zareret haline geldiği de bir gerçek
tir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, dış ticaret
teki klâsik mallar, yani öteden beri dış ticaret
te rağbet malların yerine, mamul malların, ya
rı mamul malların ikamesi cihetine gidildiği de 
bir gerçektir, ama, bugün bu tam mânasiyle ol
makta mıdır? Bunu kimse iddia edemez. 

İthalât konuşumda da ihracat (konusundaki 
görüşlerimizi Söylemek mümkündür. <Çünkü 
biz, daha ıçok iHhal mallarına uzun müddet da
ha muhtacolacağız. Çünkü bilhassa 'ithal eddle-
cek yatırım mallarına ıolan ihtiyacımız meydan
dadır. Bunun yerine kaim iolacak sanayiin fab
rikalarını kurmadıkça, bu konudaki talepleri
miz daha Ida fazla olacaktır. 

Dış ticaretteki suiistimaller konusu zaman 
zaman gazetelerde, zaman 'zaman halk arasında, 
zaman zaman Yüce Meclisimizde mevzuu bahis 
olmaktadır. Bunlar arasında, bâzı tüccarları
mızın Imevzuait açıklarından faydalanarak ka
çakçılık yaptıkları da bilinen gerçeklerdendir. 
Bu ıgibi konular üzerinde çalışılması lâzımdır. 
Bu gibi çalışmaların muayyen hâdiseleri, bir
çok suiistimalleri de kaçakçılığı lönliyeceği de 
bir ıgerçektir. 'Bugün, Türkiyemizde dış ticaretle 
uğraşanların büyük kâr temin ettiklerini bilmi-
yenimiz yoktur. Bunların istifade ettikleri kapı
ları ve kanunların açıklarını tıkamak elbette ki 
lâzımdır ve bunu da zaman içerisinde halletme 
yoluna gitmemiz ıgerekir. 

Şunu arz edeyim muhterem arkadaşlarım, 
'dış ticaret konusunda emek ihracı ıda çok mü
himdir. 'Bilhassa dışarda çalışan işçilerimizin 
kazanmış 'oldukları dövizleri değerlendirerek 
yurda sokma yolunda bâzı aksaklıklarımız var
dır. Bunları, Hazinenin biraz fedakârlığı ile 
Türk işçisinin lehine çevirerek, bu kıymetli dö
vizleri memleketimize kaçakçılık yoliyle değil, 
transfer yoliyle getirilmesinde yüzde 100 fay
da 'olacağına da inanmaktayız. 
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Montaj sanayi mevzuu, (belli (başlı bir konu
dur. Bu konuda leyin ve aleyhte konuşulmakta
dır. Meclislerimiz bu konuyu uzun (boylu ele 
almıştır, haklı tenkidler yapılmıştır, Hüküme
tin dikkati 'çekilmiştir. Montaj sanayiinde bir 
merhale olduğu Ve ileride tam sanayie geçilme
de bir fgneçit noktası olduğu 'üzerinde durulmuş
tur. İnşallah, bu montaj sanayii ide devrini ta
mamlar hakiki, ideal sanayi onun yerine geçer 
ve bu dert ide memleketimizin başından uzaklaş
mış lolur. Bu da bir derttir., (doğrudur. 

Simidi muhterem arkadaşlarım, burada saat
lerce konuşacak bu ıgibi dertlerimizi, bu (gibi 
aksaklıkları dile getirmek mümkündür. Şunu 
arz edeyim ki, sayın milletvekilleri, ancak, bu 
konu bir Meclis araştırmasının hudutları dışın
da olan bir konudur. (Daha evvel görüşülen büt
çelerde, Bütçe (Komisyonunda, (Senatoda ve TTü-
ce Meclisimizde bu konular üzerinde çok kıy
metli hatipler konuşmuşlar, görüşlerini belirt
mişler, Ihaklı tenkidlerini yapmışlar ve Hükü
metin çalışmalarına ışık tutmuşlardır. 

Önümüzde yine bir bütçe görüşmesi vardır. 
Bu konular yine o müzakerelerde enine boyuna 
konuşulacak muhterem hatipler görüşlerini be
lirteceklerdir. Bu konu öylesine bir konudur ki, 
üzerinde günlerce ve aylarca konuşulsa yeri olan 
bir mevzudur. 

Şimdi, Meclis araştırması, hepinizin bildiği 
gibi 88 inci maddeye ıgtöre muayyen bir konu üze
rinde bilgi edinmek için yapılan bir araştırma
dır. Muhterem arkadaşlarım, eğer bu kapı açı
lırsa 25 veya 26 bakanlığın anadalları olan her 
konuda ki, 150 finin (üzerinde Meclis araştırması 
yapmak durumuna geliriz. O zaman hangi ba
kanlığın, hanjgi çalışama kolu bir Meclis araştır
ma konusu olmaz?.. Bugün gerek (Sağlık Bakan
lığının, gerek Maliye Bakanlığının ve bütün ba
kanlıkların çalışma konuları araştırma konusu 
olur. Çünkü Türkiye değişen, gelişen bir mem
leket. Daha bütün dâvalarını, dertlerini bitirmiş 
olan bir memleket değil. Her bakanlıkta aksak 
taraflar vardır, bu bir gerçektir. (Bunlar üzerin
de birer Meclis araştırması açılması talebimde 
bulunulduğu takdirde, Sayın Esatoğlu'nun sor
duğu 14 soru değil, 114 ısioru sorulması mümkün
dür. (Bu kadar geniş ve kapsamlı Meclis araş
tırması, (bugünkü Meclisimizin çalışma saatleri
ne dahi sığmaz. IBunun için telde mevcut imkân

lar vardır. (Nedir bu imkân? Bütçe görüşmele
rinde bu konular derinlemesine ıgörüşülür ve 
derinlemesine tenkidler yapılır. Ancak, mücer
ret bir mevzu varsa, dış ticaretin §u dalında ak
saklık vardır, suiistimal vardır diye sınırlan-
dırılırsa, fındık konusunda, teneke konusunda, 
biraz evvel bir lisim söylediler, o konuda her
hangi bir suiistimal, eksiklik veya aksaklık var
sa bu konularda bir Meclis araştırması yapmak 
mümkündür. 

Nitekim, Meclisimiz bundan önoe birçok ko
nular üzerinde, muayyen bir mücerret konular 
üzerinde Meclis araştırması yapmıştır ve gru-
pumuz buna daima taraftar olmuştur, fakat bu 
kadar şümullü bir Meclis araştırmasına hasıl 
katılmak mümkün olur 'O fcaıman, Anayasanın 
tesbit ettiği, «Muayyen konu üzerindeki» şar
tını aşmış oluruz. 

Bu bakımlardan, (bendeniz bu dertlerin mev-
cudolduğuna inanan bir milletvekiliyim, fakat 
Meclis araştırmasiyle bu mevzuun halledileceği
ne inanmıyorum. Bu mevzu üzerinde bütçe gö
rüşmelerinde her milletvekili bildiğini bütün de-
taylariyle anlatabilecek durumdadır. 

Saygılar sunarım. 
İBRAHİM ÖZTÜRK (Maraş) — Usul hak

kında söz rica ediyorum, ıSayın Başkanım. 
BAŞKAN — Sayın öztürk, şu anda mü

zakere kendi mihverinde devam etmektedir. 
Usule mütaallik görüşmeyi icabettiren bir ta
raf Başkanlıkça görülmemektedir. 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Maraş) — İçtüzüğün 
81 nci maddesi, «Riyaset Divanı çoğunluğun 
olmadığına kanaat getirirse yoklama yapar. 
Ayrıca çoğunluğun olmadığı hususunda beş 
kişi ayağa kalkarak talepte bulunursa yok
lama yapılır» demektedir. Şu andaki Meclisin 
manzarası yüksek ittılaınızdan uzak değildir. 
Memleketin hayati konularının konuşulduğu 
şu anda, bilhassa dış ticaret meselesi Türki
ye'nin başta gelen meselelerinden birisidir; 
bu itibarla Yüksek Başkanlığınız meseleye 
muttalidir, naçiz nazarlarından kaçmamak
tadır, çoğunluğun bulunmadığı keyfiyetini yük
sek dikkatlerinize sunmak istemiştim . 

BAŞKAN — Ben, tabiî, bu konuda bir iti
raz sepkolunacağını bilmiyordum. 

Ancak, müzakere, kendi mihverinde cere
yan etmekte, muradını da o idi. Bu, zatıâli-
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nizin buyurduğu içtüzüğün 81 nci maddesinin 
şümul, mahiyet ve kavramı üzerinde Mecliste 
bir içtihat tekevvün etmiş bulunmaktadır. O 
maddenin Yüce Meclis tarafından anlayış şek
li tanzim edilmiştir ve müzakereler ve konuş
malar cereyan ettiği sırada, nevama bütün 
arkadaşlarımızın Mecliste bulunduğu farazi
yesine istinadetmek suretiyle bir «çoğunluk 
yok» iddiasının ileri sürülemiyeceği merkezin
de görüş birliğine varılmıştır. 

Ancak, her hangi bir kararın tekevvünü 
için bir oylama bahis konusu olursa, o zaman 
ya başkanlık re'sen veyahut milletvekillerin
den beş arkadaş ayağa kalkmak suretiyle ço
ğunluk olmadığı iddiasında bulunabilir. O an
da yoklama yapmak mecburiyeti hâsıl olur. 

Bu sebeple, daha önceki yıllarda halledilmiş 
bir mesele karşısındayız. Şu anda müzakere 
devam etmektedir. Müzakereyi dinletmek için 
kuliste veya salonda bulunan milletvekili ar
kadaşlarımızı içeri sokmak gibi bir müeyyide
ye sahip değiliz. Bu sebeple bir karar verilme
sini gerektiren hal zuhuruna kadar müzakere 
devam edecektir, Sayın öztürk. 

Gönül arzu ederdi ki, bütün arkadaşları
mız, hitabet kürsüsünde konuşan arkadaşı
mızı dinlemek üzere salonda bulunsunlar. 

Sayın Kemal Yılmaz, buyurunuz efendim. 

M. KEMAL YILMAZ (Aydın) — Sayın 
Başkan, sayın arkadaşlar; 

Son aylarda, heyecan verici siyasi olay
lar, boykotlar, grevler, cinayetler gazetelerin 
baş sayfasını işgal ederken, milyonların ka
derini ilgilendiren, Türkiye'nin geleceğini ilgi
lendiren ekonomik muhtevalı haberler halkın 
dikkatinden kaçar olmuştur. 

Bendeniz bu haberlerden bir tanesini Bü
yük Meclisin dikkatine sunmak istemiştim. 
Fırsat olmadı, ama bugün, Sayın Esatoğlu'-
nun huzurunuza getirmiş bulunduğu bu konu 
ile ilişkin olması bakımından, bu gözlemimi 
Büyük Meclise sunmak ve konunun önemi üze
rine sizlerin dikkatinizi çekmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, 14 Ocak tarihli 
Cumhuriyet Gazetesinin 7 nci sayfasına sı
kışmış bir haberin özeti şu : 

Bir süre önce İngiltere'ye iıhracedilen çekir
deksiz kuru üzümlerin içinde keçi pisliğinin çık
ması ile meydana gelen skandaidan sonra, | 

— 577 

16 . 3 . 1970 O : 1 

yine İngiltere'ye gönderilen bir parti incir ile 
kayısı sıhhi standartlara uymadığı gerekçe
siyle iade edilmiştir.» 

Haber aynen bu. İçinde güzel olmıyan ke
limeyi de olduğu gibi aldım. 

Muhterem arkadaşlar, zaten Türkiye'nin 
dış ticaret denyesini sağlamaya çalışan belli 
başlı dört veya beş geleneksel ihraç maddesi 
var. Bu geleneksel ihraç maddelerinin içinde 
incir, üzüm, pamuk, fındık gibi bildiğiniz mad
deler var. Peki bunların ihracında da bugün
kü ihraç sistemiyle, bu şekildeki skandallar 
devam eder giderse, Türkiye'nin geleceği ne 
olur?.. 

Asıl beni üzen şudur muhterem arkadaş
larım : 

Bugün Türkiye'de kamu oyu artık büyük 
skandallar karşısında, bundan 15 - 20 yıl ev
velki hassasiyetini göstermiyor. Efendim, İtal
ya'ya zeytinyağı sevk edilmiş, zeytinyağlarm 
içine makina yağı konmuş... Bunlar birkaç 
gün halkı ilgilendiriyor görünüyor, sonra unu
tulup gidiyor. İşte, Türkiye'nin bugün kar
şılaştığı en büyük tehlike bence, büyük olay
lar karşısında halk oyunun hassasiyetini 
yitirmeye başlamasıdır. Bunu şuradan da an
lıyoruz ki, bu haberler artık gazetelerin man
şetlerinde yer almıyor; 7 nci sayfalarda, kü
çücük bir yere sıkıştırılmış olarak halka su
nuluyor. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, ticaretimi
zi baltalıyan, millî itibarımızı da zedeliyen 
bu çeşit üzücü olaylara mâni olamıyan yetkili
ler ne derlerse desin, dış ticarette raslanan 
böyle soygunlar, skandallar üzerinde Meclis 
olarak ciddi bir şekilde durmak zorunda oldu
ğumuz kanısındayım. 

Bugünkü iktidar, dış ticarette oynanan 
bu oyunlara mâni olma kararında mıdır? Mâ
ni olmaya niyetliyse, bu gücü, bu cesareti gös
terebilir nü? Bunlar başka meseledir. Bunu 
başka fırsatta tartışmışızdır, burada belki de 
bunun yeri yoktur, ama asıl bilinmesi ve ta
rihe geçirilmesi lâzımgelen şey, gerçeklerin 
tesbit edilmesidir. Zaten Sayın Esatoğlu da, 
bölük pörçük dile getirilen hususların, Sayın 
Köseoğlu'nun dediği gibi, efendim bütçe mü
zakerelerinde söylersiniz, başka fırsatlarda 
söylersiniz dediği meselelerin, derli toplu bir 



M. Meclisi B : 56 16 . 3 . 1970 O : 1 

sistematik içerisinde incelenip bir rapora bağ
lanmasında sayısız faydalar var. Belki bu
günkü iktidar o raporda meydana çıkan dert
leri giderecek tedbirleri alamıyabilir, belki ya
rın başka bir iktidar, belki başka bir nesil bu 
meseleleri halledebilir, ama hiç olmazsa bu me
seleleri halledecek güçte olanlara bugünden 
yardımcı olmaya mecburuz. 

Muhterem arkadaşlar, bakınız olaylar na
sıl gelişiyor : 

16 Ocak tarihli aynı gazetede bir haber 
daha var : İncir ve kayısımızın İngiltere'den 
geri çevrilmesinin ihracatçı çevreleri karıştır
dığı, bakanlığın, konunun tahkiki için ilgili
lere emir verdiği haber verildikten sonra, «İh
racatçı birliklerinin incir, üzüm ve kayısı gibi 
maddelerin standarda tabi olmadıklarının bil
dirmelerine rağmen, bakanlık ilgilileri ihra
catçıların yeni tedbirler almalarını istemiş
tir.» denilmektedir. 

Karışık, muğlak bir cümle, fakat bundan 
çılkan bâzı anlamlar var : İhracatçı çevreler 
karışmış. Demek ki, haberin duyulması bu çev
relerde bir karışıklık meydana getirmiş. Ne
den? Bir kısım meslekdaşlannm halk sağlı
ğına zararlı maddeler ihracettikleri, Türkiye'
nin itibarını zedelemiş oldukları için mi?. 
Böyle olmasını çok isterdim. Yoksa, olayın mey
dana çıkmış olmasından mı?.. İhracatçı birlik
lerinin bu skandallara sebebolanları kınama
ması, olaya üzülmemesi ayrıca üzüntü verici
dir. İncirin, kayısının standarda tabi olma
dığını söylemekle, suni mazeretler arama ça
basına girişmesi büsbütün umut kırıcı ol
maktadır. Sağlığa zararlı malın ihracına, it
haline müsaade edildiği dünyanın hangi ül
kesinde görülmüştür?.. 

Muhterem arkadaşlarım, demokratik dü
zenlerde meslek teşekküllerinin, kendi üyele
ri arasında bir dayanışma teşekkülü olduğu, 
böyle bir fonksiyonu olduğu bir gerçektir, ama 
memleketin zararına olan, suç teşkil eden fiil
leri örtbas etme diye bir fonksiyonu yoktur. 
Sağlığa zararlı maddeleri iç ve dış piyasaya 
süren kimseler, insanlık, vicdan, memleket sev
gisinden yoksun, dini - imanı para olan hain
ler katagorisine konulmak ve en ağır şekilde 
cezalandırılmak gerekir, 

İhraç ürünlerimizin Avrupa pazarlarından 
yüzgeri çevrilmesine sebebolan bâzı sözde 
ihracatçıların, Türk ticaret alemindeki dü
rüst iş adamları tarafından kınandığını gö
rememenin üzüntüsünü duymaktayım. Onlar, 
bu çeşit kimseleri meslek camiası içinde ba-
rmdırmamalıdırlar. İhracatçılar Birliğinin, ar
kasına sığındığı mazeret de gösteriyor ki, bu 
çeşit skandallar maalesef sürüp gideceğe ben
zemektedir. 

Sayın arkadaşlar, bozuk vasıflı, sağlığa 
zararlı besin maddeleri meselesi geçen yıllar
da Meclise getirilmişti, tedbirler tavsiye et
miştik. Korkarım ki, hepsi unutuldu. Türk 
kamu oyu, galiba bu alanda da artık ilgisini 
yitirmeye başladı. 

Biraz evvel konuşan arkadaşım Sayın Kö-
seoğlu, «bütün bu meseleleri söylemek için 
araştırma açmaya lüzum yok, bunları millet
vekilleri çeşitli vesilelerle Mecliste dile geti
rebilirler» buyurdu, ama söylendi Sayın Kö-
seoğlu... Bunlar Tarım Bakanlığı bütçesinde 
söylendi, zararlı ilâçlardan bahsedildi. Sağ
lık Bakanlığı bütçesi konuşulurken bu Mec
liste, bu kürsüde bunlar dile getirildi. Bizle
rin hassasiyeti bile bu konuda çok kısa sürdü. 
Yetkili bakanlar da, ne kamu oyunu, ne de 
Büyük Millet Meclisini tatmin edecek en kü
çük bir davranışta bulunmadılar, en küçük 
bir demeç vermediler. 

örnekler pek çok sevgili arkadaşlarım. 
Bunları tekrarlamak istemiyorum. Yediğiniz 
yiyeceklerin içinde yiyecekten gayri pek çok 
şeyin bulunduğunu gazetelerden hep oku
yoruz. 

Daha geçenlerde benim ssçim bölgemde bir 
olay oldu. Bizim Bozdoğan kazası gayet güzel 
kırmızı biber yetiştirir. HaJttâ Kayseri'de yapı
lan pastırmalar için kırmızı biber bizim oradan 
gider. Öylesine açık göz vatandaşlarımız var ki, 
bir kamyon dolusu kepek getirtiyor Bozdoğan'a, 
bir miktar kırmızı biber satmaliyor oradan, o 
'kepekle kırmızı biberi karıştırıyor, 5 - 10 kam
yon kırmızı biber Türkiye'nin her tarafına gidi
yor. E! Kepek zararlı değil, ama bu kırmızı 
biberin içerisine neyin karıştırıldığını daha ge^ 
Ç3n gün gazetelerde okuduk. Bütün bunlar 
Türk ticaret âleminin yüz kızartıcı olayları. 
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Bunlara hiçbir sistemde rastkyamazsmız sev
gili arkadaşlar. Meseleye doktriner 'açıdan bak
mamak lâzım. Ne sooyalisit ülkelerde bu var
dır, ne kapitalist ülkelerde vardır, ne de kar
ma ekonomiyi benimseyen ülkelerde bu vardır. 
Bana öyle geliyor ki, bu, bize ve bizim gibi 
geri kalmış ülkelere mahsus birtakım soygun 
uygulamaları olsa gerek. 

Bütçe Komisyonunda bu sefer dikkatimi çe
ken bir beyanla karşılaştım ve Sayın Sağlık Ba
kanını burada, huzurunuzda kutlamak isterim. 
Gerçekten cesaretle konuştu ve şunu söyledi; 
«İthalâtçıdan 29 milyon liraya satmalmabilen 
tıbbi malzemeyi, yurt dışından doğrudan doğru
ya ithal etmek suretiyle 13 milyon liraya Bakan
lığa malett.im.» 13 milyonluk mal için 16 mil
yon kâr.. 

Sevgili arkadaklar, bana söyler misiniz, bu -
soygun Türkiye'den başka dünyanın hangi ül
kesinde var? Efendim, ticaret hakkına mâni mi 
olmak istiyorsunuz?.. Hâşa, ama bü 'ticaret değil. 
Kamu kuruluşlarının, kalkınmaya ihtiyacı olan 
bu ülkede illâ bâzı insanları, bâzı aracıları 
zengin etme diye bir vazifesi yoktur. 

Bu konuya "benzer güzel bir örneği de, son
radan, sayın iktidarın yetkilileri tarafından gö
revinden alman tiler Bankasının eski Genel 
Müdürü Babüroğlu vermişti. Babüroğlu, son 
clsfa Denetleme Kurulundan da ayrılan arka
daşlardandır, belediyelerin ihtiyacı için iltthal 
ettiği maddeleri tiler Bankası doğrudan doğru
ya yurt dışından ithal ediyor ve böylece bir 
misli daha çok yatırım imkânı sağlıyor. 

Şimdi sevgili arka'daşlar, bunu kötülemeye 
imkân yoktur ve bunu tasvibeteeniz de, etme
seniz de, belli bir vakıadır, bunu yavaş yavaş 
sayın A. P. li arkadaşlarım da kabul edecek
lerdir. Nitekim, yetkili bakanın , ağzından da 
itirafta bulunulmuştur. 

Sayın arkadaşlar, konunun bir başka yönü 
de var. Şimdi biliyorsunuz, bir süreden beri 
Hükümet Ortak Pazara giriş müzakereleri yap-
m'!îj!&odıı\ Mihak^reler kesilmişti, Mart ayın
da •t'31-̂ ar bağlıyacak ve bir ısonuca bağlanacak
tı. Hükümet buhranı münasebetiyle sanırım ki, 
bir gecikme olmuştur. 

Şimdi bu geçiş dönemi müzakerelerinin ya
pıldığı sr'ada, tarım ürünlerimizin ihracı mese
lesi ciddî bir konu olarak karşımıza çıkıyor. 

Ontak Paaar ülkelerinde bâzı tarım ürünlerinde 
ihtiyaç fazlası vardır. Meselâ, Ortak Pazar 
topluluğuna elma ihracetmemiz mümkün değil
dir. 

Münih'te Ortak Pazar Türkiye Karma Par
lâmento Komisyonu toplantısına, çeşitli parti
lere mensup arkadaşlarla beraber bu nâçiz ar
kadaşınız da katıldı. Profesör Hüseyin Avni 
Göktürk Hoca bu arada kendi seçim bölgesi
nin yetiştirdiği ürünlerden olan «eima» konu
luna değindi ve Ortak Pazara elma ihracı im
kânlarını aramak istedi, bir sondaj yapmak is-
t3di. Alman delegesinden gelen cevap ilginçti. 
Ortak Pazar ülkelerinde o derece fazla elma 
üretilmektedir ki, Alman Hükümeti elma ağaç
larını kes'en köylülere prim vermektedir. 

Muhterem arkadaşlar, vakıalar bunlar. Ho-
Enda'da süt ve süt mamulleri o derece fazla
dır ki süt veren ineğini kesen köylüye Hükü
met prim vermektedir. 

Şimdi bu koşullar içerisinde biz bir tarım 
ülkesi olarak ihracat yapacağız, dış ticaret den
gesini sağlamaya çalışacağız ve üstelik de bu
günkü bozuk ihracat rejimi içerisinde bu uygu
lamayı gerçekleştireceğiz, rekabet yapacağız. 
ITfrınkün değil muhterem arkadaşlar yani, konu 
'ili derece çok yöndü. 

Ortak Pazar ülkeleri dört temel ihraç ürü
nümüz için; tütün, üzüm, incir, fındık; güm
rük indirimli kontenjan tanımıştır. Bu dört 
madde için kolaylık tanıyor, ihracedeceğiııiz 
belli bir miktardaki incir için, üzüm için size 
«gümrük inidirimi uygulayacağım» diyor. Baş

ka «üçüncü memleketlerden aldığım malara 
uyguladığım gümrükten daha az gümrük ala
cağım» diyor. Büyük bir imkân; hazırlık dö
neminin tek yönlü imkânlarından birisi, Fakat 
gelin görün ki, bizim ihracatımız Ortak Pazar 
ülkelerinin bize tanıdıkları bu kontenjanın dû
nunda. Mesdlâ; tütün için 17 615 ton, kuru 
üzüm için 38 570 ton, kuru incir için 18 900 ton, 
findik için 13 103 ton kontenjan tanımı?. Fa
kat bu kontenjanlar bazan ancak yüzde 80, ba
nan ancak yüzde 90 AoMuralaibilmiş. 

Şimdi bu müzakereleri yürüten Dışişleri Ba
kanlığı yetkilileri, gerekse isti sari bir organ 
o-an Ortak Pazar Türkiye Parlâmento Karma 
Komisyonu üyeleri, bizler oraya gittiğimiz za
man, bizin ibran üriMerinıize özel kolaylık-
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lar sağlamalısınız.» diye konuştuğumuzda kar
şımızdaki memleketler «Canım» diyorlar, «siz, 
size tanıdığımız imkânları dahi -henüz gereği 
gibi kullanamıyorsunuz. Hele bir kullanın ba
kalım. Yüzde yüz bu kontenjanı doldurun. Biz, 
iyi niyetle bunları yükseltebiliriz.» demektedir
ler. Demek ki bugünkü ihraç mekanizması içe
risinde Ortak Pazarla münasebetlerimizi başa
rılı bir sekilide yürütmek mümkün değil, bir 
şeyler bulmak lâzım. 

Muhterem arkadaşlar, zeytinyağı skandali 
konusuna değinmek istemiyorum. Sayın Kaba
dayı, yürekten katılMığını heyecanı ile bunu 
'belirtti. Kimse ceza görmedi. 

Mulhterem arkadaşlar, burada Türk yargı 
mekanizmasını kötülemek aklımdan geçmez, 
ona karşı sıonsıız saygı içindeyim. Hiç olmazsa, 
yıpranan müesseselerin bol olduğu Türkiye'de 
yrpranmamış bâzı müesseseler kalmalıdır. Ama 
yine gazetelerden okuyoruz ki Yüksek Hâkim
ler Kurulu, bu meselsyi incelemek için izmir'e 
t i r müfetiş göndermiş. Demek ki birçok dedi -
kodullar almış yürümüş ve bunlara en azından 
inanmak gerekmiş, ki bir müfettiş gönderil
miş. 

Şimdi memleketin ekonomisini, geleceğini 
ilgilendiren bütün bu çirkin olayların kahra
manları kimlerdir? Bunları bilmek zorundayız. 
Bunlar bilinsin. Bunların, tarım ürünleri ih
racında bize rakip bâzı ülkellere hizmet eden, 
kökü dışarıda, birer ihanet ağının ajanları olup 
olmadığından şüphe ediyorum. Bize rakip olan 
Ibirçok memleketler var. Bu kişiler, bu sorum
suz kişiler acaba Türkiye'nin, düşımanlariyle 
diyemiyeceğim, rakipleriyle belli bir menfaat 
münasebeti içinde olamazlar mı? Dünyada ol
madık şey yok, belki bu da olabilir. Bu da in
ce! enimelidir. Şimdiye kadar bu şekilde suç iş
lemiş kaç ihracatçı cezalandırılmıştır? Şahsan 
merak etmekteyim. En küçük suç cezasız kal
mamalıdır. Fakat, bu derece büyük suç cezasız 
kalıyorsa, işte ısize bir bozukluk örneği daha. 
Böyleleri ticaretten meuedüliyor mu? Bilmi
yorum mevzuat nedir? Ama, bana sorarsanız, 
nıenedilmesi lâzım. Yoksa, Ticaret Bakanlığı, 
bira;z evvel okuduğum haberde olduğu gibi, ih
racatçılara sadece nasihat etmekle mi meseleyi 
geçiştirmektedir veyahut nasayıhm daha öte
sinde bir tedbir alma gücü yok mudur, cesareti 
yok mudur? 

Muhterem arkadaşlarım, incir, üzüm, tütün, 
pamuk, kayısı, fındık yetiştiren milyonlarca 
Türk köylüsünün kaderi bir kaç soyguncunun, 
insafsız elinde oyuncak olamaz. Hükümeti cid
dî olarak göreve davet etmek istiyorum. Esat-
oğlu'nun bu önergesi kaJbul edilmeli. Tıpkı ilâç 
konusunda ve özel okullar konuisunda olduğu 
gibi, elimize ciddî bir rapor gelmelidir. 

«Efendim, bunlar Meclis araştırmasiyle hal-
lolmaz.» iddiası, bana bir parça, yersiz diye
miyeceğim, ama, başka tedbir teklif etmedikçe 
bundan başka da çare yok. 

Sevgili arkadaşlarım, gündemde yirmi ka
dar Meclis araştırması yapılmasına dair önerge 
var. Bunların bir kismı yazıttı soru, sözlü soru 
konusu olabilir. Ama insaf ile sormak isterim: 
Bu dönem, Meclis başladığından beri, hangi 
sözlü soruyu burada tartışabildik? Mümkün de
ğil. Aktüalitesini kaybediyor, birçok arka
daşlarımız yeni seçimlere giriyor, seçimleri ka
zanamıyor, fakat sözlü soruları gündemlerde 
sürünüp gidiyor. Aslında, Meclis araştırması 
müessesesini bâzı arkadaşlarımızın zorlaması, 
sözlü ve yazılı soru müessesesinin işlememesin-
dendir. 

Bu bakımdan muhterem arkadaşlar, bu araş
tırma önergesini kabul etmekte sayısız faydalar 
var. Gündemde bulunan bâzı araştırma Önerge
lerini kabul etmiyebiliriz, onlar başka denetim 
yollariyle ele alınabilir. Fakat bu, son derece 
önemlidir. 

önregeye iltifat buyurulmasını rica eder 
Yüce Meclise saygılar sunarım. (C. H. P. Sıra--
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ali Rıza Uzuner, buyu
run. 

ALÎ RIZA UZUNER (Trabzon) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; partiler üstü 
millî bir dâva hüviyetiyle bakabileceğimiz bir 
Meclis araştırması konusu müzakere ediliyor. 
Benden önce konuşan değerli arkadaşlarım, 
özallikle önerge sahibi, meseleyi bütün ağırlı 
ilo ve önemiyle veciz <bir şekilde ortaya koymuş
lardır. Esasen bu konu, çeşitli vesilelerle kena
rından köşesinden dile getirilmektedir. Dış ti
caret konusu, kabul edilmiyen bütçe müzakere-. 
lerinde, komisyonda da zamanın imkânları '61-, 
çüsünde konuşmacı arkadaşların en çok ağırlık 
verdikleri mevzulardan biri olmuştur. Şahsan 
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bendeniz de, bu konudaki bâzı görüşlerimi ora
da ifade etmiştim. Benden evvel konuşan arka
daşların belki değinmedikleri bâzı hususları da 
kapsıyacak kısa bir mâruzâtta bulunmak istiyo
rum. 

Her şeyden evvel, mer'i olan mevzuatımıza 
göre, dış ticaret işlerini - önerge dâhilinde ka
larak, mâruzâtta bulunuyorum - yürütmekle 
görevli bulunan Ticaret Bakanlığı, plânlı 
dönemde görevlerindeki inkişafa 'paralel bir ku
ruluşa kavuşturulamamıştır. Hizmet inkişafı 
bir yana, mevcut imkânlar içinde de ciddî bir 
reorganizasyona tabi tutulmuş bakanlıklardan 
biri değildir. 

Yine Ibir üzünJbümü - ki, Bütçe Komisyonumda 
da mâruzâtım olmuştu - arz etmek isterim: Ma
alesef reddedilen bütçenin ide aynı şekilde gel
mesini temenni etmiyorum, (bunu Sayın Bakana 
da arz etmede isterim, kendileri de zannederim 
bu bakanlığa asaleten geçtikten sonra - o za
man 'vekâleten; tedvir buyuruyorlardı - 'daha 
çok hissetmişlerdir. Hizmetleri yürütebilmek 
için "bakanlığa yeterli ödenek verilememektedir. 
Bir çok kısıntılar yapılmaktadır. Hattâ, bütçe
nin denkliğini temin etmek, yahut dengesizliği
ni daha çok artırmamak için tasarruflar yapıl
ması bahis konusu 'olduğu zaman müracaat edi
len, denge sağlamak bakımından kaynak olarak 
müracaat edilen 'bütçelerden birisi Ticaret Ba
kanlığı Bütçesidir. Kalkınma Plânlarını alınız 
okuyunuz, yıllık icra programlarını alınız oku
yunuz, 1970 yılının icra programı da öyle, ti
caret konusuna büyük önem, büyük ağırlık ve
riliyor. Ama bu hizmetleri yürütme imkânları, 
olanakları ortaya getirilmiyor. 

Örneğin, bütçe büyük lölçüde kısılmış bir 
vaziyette Hükümet tarafından Yüksek (Meclise 
sunulmuştu. Bu, vahim bir hatadır, şahsi görü
şüme göre. Bu tenkidlerin ışığında bu hatanın 
daha büyük olduğunu anlıyacağız. Hele böyle 
bir önerge - ki, az sonra temas edeceğim - ka
bul edildiği takdirde, mevzuun önemi dolayısiy-
le bu bakanlığı her bakımdan (güçlendirmenin 
zarureti ortaya çıkacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, dış ticaret iç ticaretin 
bir entegrasyonudur, yani, bunların ikisini bir
birinden kesin hatlarla ayırmak mümkün değil-
ıdıir. Şunu da üzülerek ifade edeyim ki, dış tica
ret disiplini yönlünden Hükümetimiz yetersiz 
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kalmaktadır. Arkadaşlarım çok acı misaller ver
diler. Ayrıca meslekî kuruluşları da kâfi ölçü
de, kâfi derecede bir lotokontrol mekanizmasına, 
sağlam içalışan, kendi bünyesini ıslah ©den bir 
mekanizmaya sahdıp değildir. Benden evvel konu
şan değerli arkadaşım ve diğer bâzı arkadaşla
rım da değindiler; dış ticaret konumuz, uzun 
müzakereler mevzuu olan, palâmento içinde, 
parlâmento dışında tartışılan Ortak Pazar mev
zuu ile de çok yakın ilişkileri vardır. O yönden 
de büyük bir önem ve aktüalite kazanan bu ko
nu; nasıl bir hüviyet alacaktır, nasıl gelişecek
tir, nıasıl planlanacaktır gibi, hepimizin kafasın
da cidden henüz çözülmemiş ve Hükümetimizin 
de maalesef bugüne kadar aydınlık vermediği 
birçok istifhamlar, sorunlar ortaya çıkmakta
dır. Meselâ bir giimrük mevzuu da, - Bu işler
le iştigal eden bir arkadaşımla göz göze geldim, 
hatırladım - bu arada bu mesele ile, yani dış ti
caret ile birlikte mütalâa edilmesi lâzımgelen 
önemli konulardan biridir. 

Efendim, «Tarımdan (sanayie geçeceğiz, sa
nayie dayanan bir temel ekonomiyi bendmsiye-
ceğiz, ihracata yönelmiş sanayie de önem vere
ceğiz.» diyoruz. Maalesef üzülerek ifade edelim 
ki, bunlar güzel lâflarıdır, programlarda, plân
lar da okursunuz. ONPüansları üzerinde tartışma 
olabilir belki. Bâzı temel görüşlerimdz, mensu-
bolduğum parti olarak, farklı, ama bunlar tat-

• bük edildiği takdirde dahi bir inkişaf, bir ham
le beklenebilir, fakat maalesef bunlar yapılamı
yor. 

«İhracata dönük sanayi» diyoruz. Mevcut sa
nayiin hammadde garantisini sağlıyamamışız.. 
Türkiye ide kurulmuş dışa bağlı, hammaddesi 
dışa bağlı sanayi, oldukça büyük bir hacım teş
kil etmektedir. Maalesef bu sanayicilerimizin 
feryadını kendi odalarından, kendi teşekkülle
rinden duymaktayız ve bu sanayim içinde bu
lunduğu krizleri de biliyoruz. 

Hammadde tahsisleri yapılıyor, altı aydan 
evvel transferler yapılamıyor, bir çok sanayici 
hammaddeyi karaborsadan - bozuk olan sanayi 
düzeninde, hammedde temini düzenindeki aksak
lıklardan, ticaretteki aksaklıklardan - sağlıyor. 
Bu sanayi nasıl güçlü olacak da dışa dönük bir 
ihracatın drijanı olacak, bunda hâkimiyet ku
racak ... Bu mümkün değildir. 

Zaten ısanayi mamullerimiz kalite İtibariyle 
yeterli (olmadığı gibi, bir emekleme döneminde-
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yiz, ayrıca pahalı maliyetleri dolayısiyle dış pi
yasada pazar (bulamamaktadır. Ama burada yal
nız kabahat sanayicide değildir, (bu işin plân-
lanmoCTnda, temelinde büyük aksaklıklar var
dır. Sanayicilerin hammaddesi (maalesef (sağla-
n ĵmamakivadır. Devlet sektöründe de büyük 
ölçüde böyle oluyor, özel sektörde de böyle 
oluyor. 

Bu mesele, bu araştırma konusu, daha Hükü
met programı üzerinde görüşmeler yapılırken, 
burada değerli arkadaşlarımız yabancı sermaye
nin kâr transferine ne getiriyor, ne götürüyor.. 
Hükümetle büyük ölçüde ihtilâflara sebebolan 
ve vesikalara dayanan beyanlarda bulunduk. 
Şimdi Yüce Meclisin, dış ticaret mevzuunda, 
bir ticaret dengesi, bir ödeme dengesi mevzuun
da daha ayrıntılı bilgilere ihtiyacı olduğu açık
tır. 

Değerli arkadaşlarım, Parlâmento araştır
malarının büyük bir önemi vardır. Zannediyo
rum geçen yıldı, Senatoda özel okullar konu
sunda çok ciddî bir araştırma yapıldı; her par
tiye mensup senatörlerimiz meselenin üzerine 
ariz âmik eğilmek, mercilerine kadar gidip işi 
tetkik etmek, incelemek, müesesseleri tetkik 
etmek suretiyle hepimize, bütün parlömanterle-
re ışık tutan, istikamet veren memleket gerçek
lerini ortaya koydular. 

Şimdi istirham ediyorum, dış ticaret konu
sunda hepimizin arzularına cevap verebilecek 
veya aradığımızı bulabileceğimiz bir dokuman 
var mı?.. Birçok temenniler söyleniyor; plân
da, programda bâzı hükümler var, ortada ye
tersiz bir tatbikat var, çeşitli görüşler var; bun
ları tevhidedecek, meselelerin derinliğine ine
cek bir ciddî araştırmaya ihtiyacolduğunu lüt
fen kabul buyurunuz. 

Ben burada mevcut Meclis araştırması konu
larını küçümsemiyorum, birbirinden önemli bel
ki ama, şimdiye kadar Meclise verilmiş en önem
li, büyük ağırlık taşıyan, memleketimizin gele
ceği için, hali için, kalkınmamız için, içinde bu
lunduğumuz ekonomik buhrandan kurtulabil
memiz için büyük önem taşıyan bir araştırma 
önergesi ile karşı karşıyayız. 

Değerli bir arkadaşım: «Efendim bütçe ge
lecek, bunun üzerinde herkes konuşmasını yapa
bilir..» Diğer taraftan: «Anayasanın 88 nci mad
desine göre bu, muayyen bir konu değildir, ga
yet geniştir..» dediler. Bunlar çok tutarsız be

yanlardır. Bütçe üzerinde elbette siyasi partiler 
görüşlerini söylerler, ama bütçe görüşmeleri, 
yanlız dış ticaret konusunun görüşüldüğü, tar
tışıldığı ve bundan bir netice çıkarıldığı müza
kereler değildir. Onun için, mesele geniş olduğu 
kadar hudutludur arkadaşlar. 88 nci maddenin 
söylediği «muayyenlik» vasfını taşımaktadır. Ay
rıca, memleketimiz için büyük bir önemi vardır 
ve bunun Anayasamız muvacehesinde bir Meclis 
araştırması konusu yapılamıyacağı şeklindeki 
değerli arkadaşımızın beyanlarına katılmamız 
elbetteki mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım, meselâ hatırımıza ge
len bâzı konular oluyor, ben onları tetkrar et
mek istemiyorum. Ancak, ilk etapta şahsan dü
şünebildiğim ; Devletin kendi ihtiyacı için yapa
cağı ithalâtını mutlaka kendisinin yapmasını te
min etmek zaruridir. Bunun en canlı örneğini, -
benden evvel konuşan bir iki arkadaşımın da 
belirttiği gibi - Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı, gerçekten memleketsever bir açıdan ha
reket ederek vermiştir. Bunu genişletmek lâzım
dır ve ben bunu bir merhale kabul ediyorum ar
kadaşlar. 

Şahsan kendi düşünceme göre, ithalâtın, 
hattâ ihracatın Devlet eliyle, ciddî bir şekilde 
yürütülmesinde zaruret vardır. Karşımızda olan 
engelleri biliyoruz, kıyas vardır, Devletin 
kendi ihtiyacı için olacak ithalâtının mutlaka, 
hattâ ihracatının - Devlet ihracatı varsa kendi 
müesseselerinde - Devlet eliyle yapılması zaru
ridir. 

Şimdi, klâsik ihraç malları çemberini yık
mak için hepimizin bir arzusu var; bunların 
••>*\zar bulması. Az evvel arkadaşım bir elma ko
nusu verdi, yalnız elma konusu değil, bu ka
lemleri artırmak mümkündür. Klâsik ihraç me-
+ıı olan maddeler eskisi kadar büyük pazarlar 
Nüamıyor. Bâzı suni imalât, onun yerine kaim 
^l.ınak imalât, diğer meleketlerin zirai mahsul
lerini geliştirmesi, üretimi artırmaları neticesi 
^oğan büyük bir rekabet dolayısiyle, bu klâsik 
ikrac kalemlerini kırıp, yeni maddelere gitmek 
lâzımdır. Ama bunların çoğu da temenniden 
ibaret kalıyor. 

Bir örnek arz edeyim; zannederim Hükü
met programında pek ayrıntılı belirtilmedi ama, 
yetkili Bakan komisyonda mesele üzerine eğil
di: «Orman mahsullerini ihracedeceğiz.» dedi
ler. 
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Değerli arkadaşlarım, özür diliyerek arz ede
yim, az çok konuyu bilen bir arkadaşınızım. 
Bugün Türkiye'de mevcut orman sanayiinin 
imal ettiği malları serbest pazarda satmak 
mümkün değildir, imalât tekniği gayet bozuk
tur. Standardizasyon işlerine göre imalât ayar
lanmamış t)r, buna yeterli tesislerin, ihracata 
dönük orman mahsulleri sanayiinin Türkiye'de 
kurulduğunu idida etmek mümkün değildir. Bu 
tomel şartları yerine getirmeden «Türkiye or
manlarından döviz olarak faydalanmak müm
kündür, bunu programa alıyoruz, bunu tahak
kuk ettireceğiz» demek, yalnız kuru bir lâftan, 
kuru bir vaitten ibaret kalır. Bunu söyliyen-
lere, belki biran için inşirah verir, ama tatbi
kat hiçbir saman bu arzuya paralel olarak ge
lişmez. Bugün ihracat yapmak kolay bir şey de
ğildir. Teknolojinin bu kadar inkişaf ettiği bir 
medeni âlemde, Türkiye kendi ihraç metaı olan 
maddelerin temel sanayiine ciddî bir şekilde 
eğilemez ise, sanayi ihracatı yapmak mümkün 
değildir. 

Efendim, Ortak Pazara gireceğiz, bende var 
sende yok, sen bunu alacaksın, karşılıklı şunu 
yapacağız... Her şeyden evvel kalite aranacak
tır. istediğimiz şeyi, karşı tarafta yok diye on
lara satmamız mümkün değildir. Bizim de bu
nu almamız lâzım. Biz sanayiini geliştirmemiş 
bir ülkeyiz, maalesef birçok ülkelerden, imkân
larımız olmadığı için, hangisiyle bir anlaşma ya
pılabiliyorsa ondan faydalanmak yoluna gidiyo
ruz. 

Bunu, şunun için arz ediyorum: İhracatı ge
liştirmek ciddî bir plân ve program işidir. Üzü
lerek ifade edelim ki., ihracat hususunda yapı
lan tahminler, hazırlanan plânlar - rakamlar 
vermiyorum bunlar çok söylenmiştir, şu anda 
elimde dokümanlar da yoktur - hiçbir zaman 
tahakkuk etmiyor. Ama, her nedense ithalât 
tahminleri tahminin üstünde tahakkuk ediyor 
ve bundan dolayı Türk ekonomisi büyük yük
lerin altına giriyor. 

Yabancı sermaye konusu da elbette bu ara
da, konu ils ilgili olduğu ölçüde, Meclis araştır
ması mevzuunun içinde yer alması gereken 
önemli bir konudur. 

Muhterem arkadaşlarım, ben sözlerimi fazla 
uzatmıyorum. Arkadaşımız gayet masumane bir 
önerge vermiştir. Sözlerime başlarken arz etti

ğim gibi, bunu bir siyasi parti meselesinin öte
sinde, üstünde, çok üstünde millî bir dâva olarak 
ele almak zorunluğundayız. Meclis ciddî bir fırsat
la, bir imkânla karşı karşıyadır. Sayın millet
vekili arkadaşımıza ve böyle hayati meseleler
de Meclise ışık tutacak imkânları sağlıyacak 
arkadaşlarımıza bu kürsüden teşekkür etmek, 
şükran borcumuzu sunmak bizim vazifemiz ola
caktır. Ama, lütfediniz bunu siyasi plâtformun 
üzerinde millî bir dâva olarak düşünelim. Mu-
aynen olan, Anayasamızın hudutları içinde veril
miş spesifik bir konudur. «Dış ticare
timizin Kalkınma Plânına ve ulusal çıkarları
mıza uygun olup olmadığını araştırmak ve mey
dana gelen aksaklıkları tesbit etmek üzere bir 
Meclis araştırması» şeklinde Meclis Başkanlı
ğınca özetlenen bu önergeye iltifat edelim, bun
da memleket çıkarları vardır, millî menfaatler 
vardır. 

Elbetteki çeşitli yolsuzlukların ve skandal-
ların bahis mevzuu olduğu dış ticaretimizin ha
li ve geleceği hakkında Yüce Meclisin aydınlan
masına ihtiyaç vardır. Ben şahsan bu araştır
manın çok faydalı olacağı inancındayım. Bozuk 
olan ticaret rejimimizin ıslahı yönünden gerek 
Sayın Hükümete ve gerekse Yüce Parlâmento
ya ciddî bir doküman hazırlama imkânı doğa
caktır. Tekrar istirham ediyorum değerli arka
daşlarım; bu önergeye iltifat edelim. 

Beni dinlediğiniz için saygılarımı ve teşek
kürlerimi sunuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Hilmi işgüzar, buyuru
nuz efendim. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; Nevşehir Milletvekili 
Salâhattin Hakkı Esatoğlu'nun, dış ticaretimi
zin Kalkınma Plânına ve ulusal çıkarlarımıza 
uygun olup olmadığını araştırmak ve meydana 
gelen aksaklıkları tesbit etmek üzere. Anayasa
mızın 88 nci maddesine göre istemiş olduğu 
Meclis araştırması önergesi üzerinde bendeniz 
de, şahsi görüşlerimi kısaca arz etmek üzere, 
söz almış bulunuyorum 

Yıllardan beri dış ticaret konusu üzerinde 
bütün siyasi partiler, bütçe dolayısiyle, görüş
lerini burada ortaya atmış bulunmaktadırlar. 
Yalnız Anayasamızın bilhassa 88 nci maddesi
nin son fıkrasına göre, buraya getirmek sure
tiyle bir konunun derinliğine kadar, Meclis 
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araştırması yolu ile, aydınlığa kavuşturulması
nın ayrı bir önemi ve bütçeden ayrı bir değeri 
vardır. Bu bakımdan bendeniz önergenin lehin
de olmak üzere görüşlerimi ifadeye çalışaca
ğım. 

Dış ticaret, devletleştirilsin veya devletleş
tirilmesin hususundaki görüşleri bir tarafa it
mek, her şeyden evvel memleketimizin geri kal
dığını kabul eden iktisatçıların görüşlerini de 
yine bir tarafa itmek suretiyle şunu hemen ifa
deye mecburuz ki, dış ticaret meselesi esaslı 
bir şekilde ele alınmadığı müddetçe, o memle
ketin kalkınması mümkün değildir. Yabancı 
sermayenin getirilmesi, dengeli şekilde serma
yenin kullanılabilmesi, döviz tasarruflarının ya
pılabilmesi, memleket içinde takibedilen dış si
yaset politikası yolu ile sanayie geçebilmesi, her 
şeyden evvel önerge sahibi arkadaşımızın ileri 
sürmüş olduğu konu üzerine eğilmek ve ger
çekleri görmekle mümkündür. 

Memleketimiz geri kalmış diyoruz ve bâzı 
imkânlardan mahrum olduğumuzdan sanayiin 
gelişmesi için sermaye bulamadığımızdan bahse
diyoruz. Hastanelerin yok olduğundan, yolların 
bulunmadığından, okulsuzluktan, daha doğrusu 
işsizlikten ve sefaletten hem iktidara mensup, 
hem de muhalefet safhalarında yer almış olan 
arkadaşlarımız hep beraber burada ifade ediyo
ruz. Bunun bütün dayanağı kapitale dayanmak
tadır. O halde bunun menşeini de bizim görüşü
müze göre - dış ticarette aramak zorundayız. 

Dış ticareti, özel bir konu olarak ayırmak 
da mümkün değildir. Bir arkadaşımızın burada 
değindiği veçhile, iç ticaretle dış ticaretin ta
mamen birbirleriyle ahenkli şekilde yürütülme
si mecburiyeti vardır. İthalât ve ihracat den
geli olduğu müddetçe memleket kalkınabilir. 
En basit ekonomik kaidedir ki, ihracattan çok 
ithalât yapıldığı takdirde, elbetteki dışarıya gi
den döviz miktarı çoğalacağı için açık artacak, 
her yıl artan borç yüzünden iç finansmanları 
temin edemiyen iktidarlar gereği kadar âmme 
hizmetlerini yapamıyacak, ya da Birinci Beş 
Yıllık Plânda, İkinci Beş Yıllık Plânda gös
terilmiş olan ekonomik hedeflere erişilemiyecek-
tir, ulaşılamıyacaktır. Bu bakımdan bu önerge
nin mutlaka kabul edilmesinde memleket mese
lesi bakımından, memleket menfaati bakımın
dan fayda vardır. 

Gazetelerde okuduğumuz ve buraya intikal 
eden çeşitli ihracat yolsuzluklarının, ithalât 
yolsuzluklarının ileri sürüldüğü bir gerçektir. 
Bu önerge kabul edildiği takdirde kotaların ne 
şekilde tevzi edildiği, dış ticaretin tatbikatın
dan doğan bâzı aksaklıklar, hatalar, bilhassa 
gayri muslimlerin, Rumların, Yahudilerin çe
şitli yollarla memleketi sömürme politikasının 
içyüzünü de anlamak mümkün olacağı kanaati
ni taşıdığım için bu önergenin lehinde bulunu
yorum. 

Ortak Pazar geçiş dönemini idrak ettiğimiz 
bir sırada, bilhassa altıların, - «Pays - Bos» de
dikleri Brüksel, Lüksemburg, Holânda hariç 
İtalya, Almanya ve Fransa'da dâhil daima 
kendileri için bir pazar aradıklarını veya öte
den beri Amerikalılar olsun, ekonomik bakım
dan güçlü memleketler olsun, kendi mamulle
rinin kolayca katılabilmesini temin maksadiyle 
geri kalmış ülkeleri seçtikleri ve o yerleri bir 
pazar olarak uzun süre ellerinde tutmak iste
dikleri de bir gerçektir. Bendeniz şahit oldu
ğum bir - iki noktaya burada temas etmek su
retiyle bilhassa sizlere bilgi vermekten fayda 
umuyorum. 

Bütün Ortak Pazar üyeleri Türkiye'nin he
nüz sanayie geçiş dönemine gelmediğimizi zi
raat ürünleri üzerinde durmamızın devamlı şe
kilde tavsiye etmektedirler. Esasında Türkiye 
öteden beri ziraat memleketidir, yüzde sekseni
miz köylüdür, öteden beri tarihte okuruz, coğ
rafyada okuruz ve burada da bütün arkadaşla
rımız dile getirir «ziraat ülkesidir» deriz, buna 
rağmen senede 400 - 450 bin ton, her sene değişen 
miktarda, dışarıdan buğday ithal ederiz. Yani 
ziraat memleketi olmadığımızı bu ithalât göste
rir. 

Hayvancılığımız da öyle. Geçen gün bir araş
tırma önergesi vesilesiyle çok kıymetli arka
daşımız burada bilgi verdiler. O da ayrı bir ko
nu olarak ortada durmaktadır ve hayvancılık 
yönünden de geri kaldığımız bir gerçektir. 

Sanayi derseniz, montaj sanayi yirmi sene
den beri devam edip gelmektedir. Sanayide da
hi bir adım atılmış değildir. Ancak küçük el sa
natları veya çok küçük ölçüde diğer memle
ketlerle, Ortak Pazar ülkeleri ile boy ölçüşemi-
yecek kadar cılız bir sanayie sahibolduğumuz 
da bir gerçektir. Yine bir gerçektir ki, bu sa-
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nayiin bâzı hammaddelerini temin etmek de 
mümkün değildir. O halde dış ticaretin önemi 
kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. 

Yine Ortak Pazarda bizim için öteden beri 
söylenen tek çıkar yol; dış ticaret bakımından, 
dış ticarete aktif yön verme bakımından, sade
ce insangücü ve enerjisi neticesinde elde edilen 
dövizler ki, bunlar da işçi dövizleri olarak ka
bul edilmektedir. Bugün Almanya'da ve diğer 
dış ülkelerde çalışan işçilerimizin bloke ettik
leri dış memleket bankalarında iki milyar doy-
çe markın bulunduğu bir gerçektir. Demek ki, 
sadece bizim memleketimizde dış ticaret denge
sinin sağlanabilmesi için, müspet olarak telâkki 
edebileceğimiz tek çıkar gözüken yol, insan 
enerjisidir, emeğidir. Bu emek de orada bloke 
edilmiş vaziyettedir. İç ticaret, dış ticaret ta
mamen dengesiz ve düzensizdir. 

Bu araştırma önergesi, görüşümüz haklı 
mıdır, değil midir, bunu ortaya çıkaracaktır. 
Bundan daha önemli olan nokta da icra mev
kiinde bulunan organlara ve Ticaret Bakanlığı
na esaslı ve detaylı doküman verecek ve onla
rın tatbikatını kolaylaştıracaktır. Bu yönü ile 
de, çok kıymetli arkadaşımızın, önergesi ne 
maksatla verilmiş olursa olsun, kabul edildiği 
takdirde memleketimiz için lüzumlu gerçeklerin 
bir kere daha aydınlığa çıkarılmasına vasıta 
olacaktır. Bu yönden de arkadaşlarımızın bil
hassa müspet oy vermelerini istirham etmek is
tiyorum. 

Yine burada konuşan Sağlık Bakanlığını 
temsil eden, onun mesuliyetini ve her türlü yü
künü taşıyan Bakan arkadaşımız ithalâtla ilgili 
bir konu üzerinde, yani Devlet eliyle ithalâ
tın yapılması suretiyle büyük çapta devlete 
kâr temin ettiği hususuna da kısaca işaret 
ettikten sonra bir noktaya temas etmeden ge-
çemiyeceğim. 

Şahıslar tarafından bilhassa Fransa'ya ya
pılan ihracatın başında gelen incir, üzüm ve 
bâzı yerlerde de zeytinyağının tamamen ka
rıştırıldığının, içine bâzı maddelerin katıldığı
nın hattâ incirin altına ağır bassın diye de
niz kumu konulduğunun tesbit edilmiş olması 
ihracatımıza en büyük darbe olmuştur. 

Bu bakımdan ihracat, ister şahıs eliyle, li-
beralist bir görüşle yapılsın, isterse Devlet 
eliyle yapılsın, mutlaka kalitesi üzerinde has

sasiyetle durulması, bütün memleketlerle fi
yat yönünden rekabet edebilecek durumda 
olması, bol ve 'devamlı bir şekilde verilmesi 
esası getirilmelidir. Kaliteli olmadığı, ucuz 
olmadığı takdirde, devamlı, sistemli ve bol 
olarak verilmediği takdirde ihracat yapılamaz. 
O halde kaliteli, bol ve ucuz ihracatın yapıla
bilmesi için Devletin mutlaka nâzım rol oyna
masında fayda vardır. 

1934 tarihinde İzmir iktisat Kongresi 
dolayısiyle Atatürk'ün yapmış olduğu konuş
mada, devletçilik üzerinde hassasiyetle du
rulmak suretiyle, fertlerin tasarruflarına do
kunmadan, onları himaye mahiyetinde, millî 
gelirin artırılması yönünden Devletin nâzım 
rol oynamasını ileri sürmüştür. Biz, bu görü
şün yerinde olduğu kanaatini taşıyoruz ve bu 
göüş Türkiye'ye hâkim olduğu içindir ki, 
1938 e kadar dış yardım olmadığı halde, Ame
rika'dan yardım almadığımız halde, çeşitli 
Avrupa bankalarından tek kuruş almadığımız 
halde, Türk gücünü, Türk kafasını, Türk iş
çisini bir araya getirmek suretiyle Atatürk 
en kritik zamanlarda Türkiye Cumhuriyetinin 
temelini atmış ve bugün içinde yaşadığımız 
büyük sanayii bize armağan etmiştir. 

Bu bakımdan biz, dış ticarete çok önem ve
riyoruz ve esasında her şeyin mihrakını ve 
millî gelirin artırılmasında en büyük gücü, 
kaynağı dış ticarette görüyoruz. Her şey bu
nun etrafında, tâbiri caiz ise, birer pervane
den ibarettir. Esas olan nâzım rol, güneş du
rumunda olan da dış ticarettir. Dış ticareti
ni aktif hale getirmeye devletler, biçbir za
man ekonomik, yönden diğer memleketlerin 
ekonomik himayesinden kurtulma imkânlarını 
bulamazlar. Bizim ekonomik yönden de ba
ğımsız hale gelebilmemiz, - bu tâbirin bilhassa 
yadırganmamasını istirham edeceğiz - ekonomik 
yönden güçlü olabilmemiz, her şeyden evvel 
dış ticaretin hakikaten aktif hale getirilme
siyle mümkün olacaktır. 

İhracat işleri tamamen bozuk olmakla be
raber ithalât işlerinin ve kotaların dağıtıl-
masındaki düzensizliklerin çok kötü akisleri 
kulaklarımıza kadar gelmekte, fakat bunla
rın gerçek olup olmadığı hususunu bilememek
teyiz. Yüce Heyetinizin kararı ile önerge ka
bul edildiği takdirde, bu konuları da öğren
me imkânına kavuşacağız. 



M. Meclisi B : 56 
Bir taraftan gerçekten dövize ihtiyacımız 

olduğunu iddia ediyoruz, dış yardımlardan is
tifade çarelerini arıyor ÜZ ve dış memleketler
den çeşitli yabancı sermayenin getirilmesini 
teşvik etmek üzere çareler arıyoruz, bir ta
raftan da ithalât rejimini o şekle getiriyo
ruz ki, en lüks mahiyette Chevroletler, İm-
p alalar, çeşitli otomobil ithalâtına doğru gi
diyoruz. 

Bugün Yugoslavya'da olsun, Cezayir'de, 
Tunus'ta ol.;ıın, diğer memleketlerde olsun, 
gerçekten halk tipi muayyen standard ölçülere 
uygun otomobil sanayiine doğru gidildiği gö
rülmektedir. Bencin metisleri dahi ilerde, ge
lecekte büyük bir problem olacaktır. Bunlar 
dahi tamamen başıboş bırakılmıştır. «Bırakı
nız yapsınlar, bırakınız geçsinler» prensibin
den bugüne kadar kendimizi kurtaramamışız-
dır. Bu önerge kabul edildiği takdirde tah
min ediyoruz ki, Hükümet ve Parlâmento 
aydınlığa kavuşacak, gerçek ne ise o yönde ka
rar alabilmek için elimize yeni bir imkân veril
miş olacaktır. Bu yönü ile biz, dış ticaretin 
ayarlanması bakımından ışık tutacak olan 
Önergenin lehinde konuşuyoruz. 

Millî gelirin artışını, memleketin yükselme
sini, borçlardan kurtulmamızı ve nihayet her 
türlü iç sanayie kavramamızı dış ticarete bağ
lı görülüyor ve önergenin lehinde görüşlerimi 
tekrar etmek suretiyle hepinize teşekkürlerimi 
sunuyorum. (Sağdan alkışlar) 

BAŞKAN — Saym Hayrettin Uysal Buyu
runuz efendim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri, ülkemizin kal
kınmasının temel kaldıracı, hiç şüphesiz Mec
lislerdir, hükümeti ar dir. Halk, bütün sorun
ların çözümünü hükümetlerden, Meclislerden 
bekliyor. Elbet de ki çok partili parlömanter 
demokraside ülkemizin sorunlarına çözüm yo
lu bulunduğu, halkın ıstıraplarının dindiril
di gözle görülür, elle tutulur bir biçimde ger
çek bir kalkınmanın hissedildiği oranda de
mokrasi de, parlâmento da itibar kazanır, kök-
leşir. 

Diğer taraftan, önemli bir başka husus da
ha var. Zamanımız deyimi ile, Parlâmento dışı 
muhrâofe't -bü^ün ol'jf.ynY-.^ır., toplarını Parlâ
mentoya çevirmiş b'e, omiR rleyişimo, onun ça-
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jışma'sına, onun verimine, etkenliğine ve sorun
ların çözümüne ne getirdiğine sert, yaralayıcı 
ve fakat haklı eleştiriler yapıyorsa, bu eleştiri
ler kamu oyunda etken oluyorsa, yankılanıyorsa 
Meclisleri, gerçek deımokrasinm dinamik or
ganları haline getirmek, sokmak zorunluğu 
vardır. 

Ülkemizde, Parlömanter demokrasiyi Mille-
[ ıı sırtına yüklenen lüks bir sistem haline ge
tirmekten kaçınmalıyız. 

Şu var ki; Meclislerdeki partilerin ekonomi 
politikaları ve bu ekonomi politikalariyle il
gili modeller elbette ki bir birinden farklıdır. 
İktidarda bulunan siyaasl partinin getireceği 
çözüm yolları, uygulayacağı program ve plân
lar bu farklılığı ifade edecektir. 

Muhalefet partisi olarak biz, kendi modelimi
zin unsurlariyle bizden farklı bir uygulama 
içinde olan siyasal iktidarın sorunları ne nok
rada tuttuğunu, ne getirdiğini göstermeye çalı-
'uyoruz. 

Adalet Partisine mensup bir arkadaşım 
biraz önce burada, dış ticaret konusunun ger
çekte sözlü sorularla ve bütçe zamanlarında 
Hükümete yöneltilecek birtakım belgelerle ko
layca çözülebileceğini bir Meclis araştırması 
yapılması lâzımgelmediğimi, ifade ettiler. O 
noktayı açarak, Meclislerin, Meclis araştırması, 
belli konularda yapma zorunluğunun gerekle
rini ifade ederek, sözlerimi geliştirmek istiyo
rum, bu tesbitimle şunu demek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, siyasal iktidarın ken
di programına göre, kemdi kalkınma modeli 
içinde çeşitli sektörlere, kesimlere uyguladığı 
:'''".-;:;br bugün yer yer eskimiştir, yetersiz kal
maktadır. Açıkçası, bu yetersizlik ve eskimişlik 
karşısında Meclisler olarak bâzı sorunları bütün 
ayrıntılarına varıncaya kadar bilmemizde ve 
ona göre bâzı çözüm yolları bulmamızda büyük 
faydalar vardır. Ancak, şunu da ifade etmek is
terim ki, biz kendi modelimizi ille de uygula
yın, sizin yetersiz, eskimiş modelinizi siyasal 
iktidara kaldırım dersek; bunun da bir siyasal 
parti muhtevası içinde gerçekliği yoktur. Onun 
içindir ki, bâzı sorunların çözümünde, bâzı ger
çekleri elbirliği ile görmekte büyük faydalar 
vardır. 

Araştırma mekanizması, bâzı konuların çö
zümüne bu yönde ışık tutan en büyük araçtır. 
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Türkiye, sosyal muhtevası derin ve engin 
olan Anayasasının öngördüğü çizgi üzerine, sağ
lam bir kalkınma' yoluna girmelidir. Bu yolun 
en dinamik unsurları da Meclisler olmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım;, Cumhuriyet Halk 
Partisi milletvekili Sayın Esatoğlu, dış ticaret 
sorunu üzerinde bir araştırma önergesi verdi. 
Bu araştırma önergesini Meclisimizde iki gün
den beri, iki oturumdur müzakere ediyoruz. 

ifade etmek isterim ki, iktidar kanadının ül
kemiz için teşhis edilmesi ve bilinmesi zorunlu 
o1 an en önemli sorunlarına ait araştırma öne
rilerine olumsuz bir tutumu vardır, oysa mevcut 
teklif anlamında kullanıyorum, politikayı değiş
tirme ve uygulama hakkı kendisine aidol-
makla beraber, kalkınmanın yolunu doğru bul
mada Meclislerin bu fonksiyonunu kullanmak 
çağı miada Batı demokrasilerinin en başta gelen 
görevleri olmuştur. Bugün Amerika'da, İngilte
re'de, Fransa'da, italya'da ülkelerinin kendi so-
runlariyle ilgili birtakım meselelerini ortaya 
çıkarmak ve medlisleree bu sorunlara çözüm 
yolu getirmek için araştırma önergelerine da-
ynlı bilimsel anlamda kitaplar yayınlanmıştır. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, o halde ifade 
etmek istiyorum ki, dış ticaret sorunu bugün 
Türkiye'de bütün meselelerin ötesinde Türki
ye'nin genel ekonomisi ile ilgili en önemli ko
nuşludur. Bu konuyu Meclislerce bilmemizde 
büyük sorumluk vardır. 

Arkadaşımızın Meclis araştırması önergesini 
dikkatle okudum., konuşmasını da, öne .sürdü
ğü belcelerle birlikte, dinledim. Bu araştırma 
cbjergs'smde; «Bugün dış ticaret ne kamu yara
rına ve ne de halli yararına işler bir düzende 
değildir.» diyor. «Dış ticaretimiz, kimlikleri 
herkesçe bilinen belli ve küçük bir azınlığın 
elindedir, dış ticaret dolabı bu küçük çevre ta
rafından yönetilmektedir. Dış ticaretin büyük 
kârı bıı mutlu kişilerin cebine akmaktadır.» 
demekte, dövla kaçakçılığı yapıldığını, mem-
Üekotten sermayenin dış ülkelere kaçırıldığını, 
millî sanayiin baltalandığını belgelerle, hem 
konuşmasında ve hem de önergesinde açıkla
maktadır. 

Bugün görülen o ki, siyasal iktidarların bü
tün iddialarına rağmen ihracat yeterli bir şe
kilde artmamıştır, ihracatta plân ve program 
hedeflerinin gerisinde kallmmıştır. Bütün vergi 
teşvik tedbirlerine rağmen ihracat azalmıştır ve 

1970 programında öngörülen ihracatı teşvik 
irin vergi iadesi milyonlarca liraya vardığı hal
de, ihracatımız yeterli bir şeklo girememiştir. 
1969 yılında 400 milyon çerçevesinde bir vergi 
iadesi öngörülmüş. Kime veriliyor, bu vergi 
iadesi kime yapılıyor? 104 tane istanbul ve 
İzmir ithaHâteı ve ihracatçı milyonerin, Tür

kiye'nin kaynak yaratma mekanizmasına bu şe
kilde el atıp doğrudan doğruya milyonlarca li
rayı yatırım alanlarına vergi alıp kullanmak, 
çekmek mümkünken, vergi iadesi, ihracatı teş
vik yönünden kendilerime veriliyor. 

Değerli arkadaş!ani::!, bugün artık çağımız
da dış ticaret scraııu öneri, ini büyük ölçüde ar
tırmıştır. 

Gelişmiş ülkelerle geri kalmış ülkeler ara
sındaki nüfus bölgeleri esasına uygun kurulan 
ilişkiler, daha açıkçası yeni emperyalizmin ik
tisat ağı, geri kalmış ülkelerin büyük sorunu 
ve en önemli zorkığudar. 

Türkiye'mizin dış ticaretini bu ağ içerisin
de mütalâa etmek lâzımdır. Bu ağ her geri 
kalmış ülkede - Türkiye'de buna dâhilidir - dış 
t'caret düzeninin tatlı kârlariyle beslenen bir 
yeni sınıf yaranmaktadır. Bu yeni sınıfın tatlı 
kârlara dayanan dış ticaretteki sömürü kaynak
larına ve usullerine bâzı belgelerle ve örneklerle 
biraz sonra değineceği: a. 13enim üzerinde dur
mak isteğim şu; dış ticaret sorununun ülkenin 
tüm ekonomisi ile ilgili olması konusu önem 
kazanıyor. Eğer dış ticaret mekanizması bir ül
kede sağlam değilse o ülkenin bütün ekonomisi 
bozuk demektir. Günkü, dış ticaret sorunu, yal-
ms sağlıyacağı ava:ila;lar bakımından değil, 
millî ve uluslararası ekonomi çerçevesinde fi
yat sorunu t ak ı lma ar., miiiî gelirdeki etkiler 
yönünden, ödemeler d-iıgcsi içindeki yer bakı
mından birçok koruları ortaya ataeak nitelikte 
ve karakterdedir, Şimdi soruna bu kapsam açı-
'smdan bakalım. 

Siyasal iktidarın uyguladığı plan ve prog
ramda tesbit ettiği tedbirler ve ilkelerle sonuç 
ne olmuştur, durum nedir? 

Türkiye'de tarımın iyi verim yaptığı yıl
larda ihracatımız bir ü'lşüde gelişmekte, itha
lâtın çoğaüdığı yıllarda ise üretim çizgisi yük
selmektedir. Hiç şüphesiz ekonomi dilinde «Tek 
ürüne dayalı..» diye ifade edilen bir dış ticare
tin ook ağır sorunları varıdır. 
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•Geri kalmış ülkelerin dış ticaretindeki ya
pım ve niteliği de tek ürüne dayalı olmasıdır. 
Dış ticaretin tek ürüne dayalı olması o ülke-
!de bağımlı bir ekonomi ortaya çıkarmaktadır. 
İster farkında olalım, isterse olmryalım, bu 
bağımlı ekonomi ile geri kalmış ülkeler sömü
rülmektedir. Dış ticaretteki sömürü mekaniz
ması ihracatın bu geri kalmış ülkelerde 3 - 4 
temel urana dayanmasından ileri gelmektedir. 
Hammadde ve tarımsal üründen ibaret bu te
mel ürünleri satıp mamul eşya alan, ya da 
önemli parçaları yurt dışından ithal eden, bir 
kısım parçalan da yurtlarında imal eden ve bu 
suretle bir aracı birleştirme durumunda olan 
ülkeler, sanayi ülkelerinin dünya piyasaların
da yaratıkları fiyat değişikliklerinden büyük 
zarara uğrarlar. Çünkü, sattıkları ürünlerin fi
yatı her yıl düşmekte, aldıklarının ki ise art
maktadır. 

Tarımsal üretime dayalı Türk ekonomisi 
ile sıkı sıkıya ilişkili dış ticaret mekanizması, 
kalkınmanın en güçlü engeli olarak görünü
yor. Tek ürün denilen tarıma dayalı birkaç ka
lem ihraç maddesi, her geri kalmış ülkeyi dışa 
bağımlılık haline getirmiştir. 

Piyasalarını sanayileşmiş Batı ülkelerinin 
denetimine sokmaları, hava şartları ve başka et
kenlerle, nedenlerle ihraca dayalı temel ürün
lerin fiyatlarında her yıl geri kalmış ülkelerde, 
az gelişmiş ülkelerde yüzde 12 civarında bir 
oynama görülür. Bu yüzden dışa satım malla
rındaki değer kaybı, bu oyun ve düzenler yü
zümden Türkiye^de de büyük zararlar vermek
tedir. Çünkü, Türkiyede aynı düzenin içinde 
'bulunmaktadır. Dikkat edilecek olursa Türki
ye'de her geri kalmış ülkenin tarım ürünleri
nin tümü, ya da tümüne yakını her zaman bir 
büyük ülke veya bâzı organizasyonlar tarafın
dan satmalmmaMadır. örneğin: Türkiye'nin 
tütününü büyük çoğunlukla Amerika alır. İs
terse Amerika, Türkiye yerine Yunanistan'dan 
tütünü alabilir, fakat Türkiye, piyasa ve siya
sal koşullar yüzünden kolay kolay Amerika'dan 
başkasına tütününü veremez. Bu geri kalmış ül
kelerin değişmez karakteridir. 

Geri kalmış ülkeler için bu bağımlılığın yanı 
isıra dış ticaret hadlerindeki sürekli düşüş o 
irikede sağlam bir düzen kurulmadıkça, sanayi 
devrimi yapılmadıkça, sömürü kaynakları kuru-
tulmaidıikca, geri kalmış ülkenin soyulmasını 

sağlıyan mekanizmanın özellikleri bilinmedik
çe o ülkeyi sömürülmekten kurtarmak mümkün 
değildir. İşte bunun içindir ki, dış ticaret konu
sunu, sorunlu mekanizmaisı ile birlikte, ayrm-
tılariyle birlikte ilişkileriyle birlikte araştır
maya lüzum vardır. 

Türkiye'nin ekonomisi ve bu ekonomiye 
bağlı dış ticaret düzeni bu sömürülmenin için
de bulunuyor, dedim. 

Değerli arkadaşlarım, son zamanlarda bir 
kitap yayınlandı. Değerli araştırmacı İsmail 
Cem imzasını taşıyan ve «Türkiye'de geri kal
mışlığın tarihi» adını taşıyan bu kitapta, Tür
kiye'nin kaderinin ne olduğunun belgeleri bu
lunmaktadır. Şimdi bu kitaptan bir vesika oku
mak istiyorum. 

ismail Cem diyor ki; «Geri kalmışların dış 
ülkelere sattıkları ürünlerin ve madenlerin pet
rol dışında dünya piyasalarındaki değeri sürek
li olarak düşmektedir. Birleşmiş Milletlerde 
1962 yılında ve son 1967 yılında bu konu ile 
ilgili olarak yapılan bir toplantıda açık seçik 
bu tesbit edilmiştir. 

1954 - 1960 döneminde geri ülkeler, sanayi 
ülkelerine sattıkları bir ton mal karşılığında 
ortalama olarak yüz alırlarken, bulgun aynı bir 
ton karşılığında seksen almaktadırlar1. Yani mal
larının ticari değeri bu süre içerisinde yüzde 
yirmi oranında eksıilmiiştir. Buna karşılık geri 
ülkelerin gelişmişlerden aldıkları sanayi ürün
lerinin değeri aynı süre içerisinde yüzde 10 -15 
artmıştır. Batılı sanayi ülkelerinin denetimin
deki uluslararası piyasalarda geri kalmışların 
sattıkları mallar sürekli olarak değerinden kay
betmekte ve bu ülkeler her yıl milyarlarca do
lar zarara girmekte, buna karşılılk aldıkları sa
nayi ürünlerinin fiyatı sürekli şekilde artmakta 
ve zarar katmerli olmaktadır. Dış ticaretteki di
ğer düşüş ve artışlardan Ötürü fakir ülkelerin 
uğradıkları bu zararı uluslararası para fonunun 
kongresinde Brezilya delegesi şöyle belirledi: 

1954 te bir otomobili dışardan alabilmek için 
karşılığında 19 çuval kahve veriyorduk, bugün 
aynı otomobili almak için 32 çuval kahve ver-
memJiz »gerekiyor. 

Türkiye için de dış ticaret konusunda inra-
cettiğimiz malların birim değeri yüzde bir oran
da aynı şekilde artmış, sanayi ülkelerinden al
dığımız mallara ödediğimiz para döviz olarak 
farklı bir duruma, yüksek bir duruma çıkmış, 

— 588 — 



M. Meclisi B : 56 16 . 3 . 1970 O : 1 

fakat sattığımız mallarda daima düşüş olmuş
tur. Geri kalmış ülkelerin ortadan kaldırmak 
durumunda oldukları ve (kaderini yenmek du
rumunda oldukları önemli bir nokta burası
dır.» 

Şimdi değerli arkadaşlarım; bugün Türk 
ekonomisinin genellikle bir kriz içerisinde bu
lunduğunu söylemek yerinde olur sanırını. 

ihracat durumumuz nedir? 1963 ten bu ya
na Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı dönemin
de ihracatımız daimî bir gelişme göstermiş, 
1963 - 1967 dönemi ortalaması yüzde 9 civarın
da olmuştur. 

İkinci Beş Yıllık Plân, ihracatta, yılda yüz
de 7,2 artış hızı öngörmüş. 1968 de hedef 540 
milyon dolar 'gerekiyordu. Oysa, gerçekleşme 
nislbeti 1515 milyon dolara ancak ulaşaihilmiş. 
1968 ihracatı, 1967 nin altında kalmış. 1967 de 
522,7 milyon dolar civarında idi. 

özel vergi iadesi tedbirleri 1968 yılında ih
racatta başarı sağlatamamıştır. Oysa, dış ticaret 
konusunda büyük ölçüde bu 'özel vergi iadesine 
ekonomimiz bel bağlamış idi. Ama bu vergi ia
desi dış ticarete bir açıklık, bir soluk katmadı
ğı gifbli Türk ekonomisine de bir katkıda bulu
namamış, hattâ 'vergiler bakımından Türkiye'
nin büyük imkânları olması lâzifmgelirkem bu 
vergilerle Türkiye'nin kalkınmasına birçok sek
törler de katkıda bulunmamız Igerekirken, ver
gi iadeleri Türkiye'de bir avuç insanı, belli bir 
zümreyi tatmin eder şekle girmiştir. 

933 sayılı Kalkınma Plânının uygulanması 
esaslarına dair Kanunla Plânlama Dairesinde, 
Yatırımları ve ihracattı Geliştirme ve Teşvik 
(Bürosu kurulmuş ve tedbirler alınmış. Ama bu 
tedbirlerle çoğalma 'beklenirken aksime azalma 
olmuştur. 1964 yılından bu yana yapılmış uy
gulamalar Sonucuna göre 1964 vengi indirimin
den yararlanılan miktar 103,6 milyon Tl. vergi 
iade3İ 12,2 milyon, ihracatta vergi iade oranı 
% 11,8; 1965 te % 9,6; 1966 da % 12,5; 1967 
de % 10; 1968 de sonu itibariyle % 20. Yani 
her yüz liralık ihracat için 22 lira 4 kuruş ver
gi iadesi sağlanmış. IBu tedbirler ihracatı artır
maya yine de yaramamıştır. Kıt vergi imkânla
rını, verigi kaynaklarını bir kısım ihracatçıların 
kazançlarına eklemekten öteye gidememiştir. 

İşte değerli arkadaşlarım, (değerli arkadaşı
mız Köseoğlu'mun burada ifade ettiği gibi; bu 
mesele basit bir sorun değildir. Piş ticaret so

rununu; ağırlığı olan ve Türkiye'nin ekonomi
sine büyük ölçüde katkıda bulunan, millî gelir 
'dağılımına etkisi, sosyal meselelere etkisi, iç 
ticarete etkisi, para değerine etkisi bulunan dışj 
ticaret sorununu bütün ayrıntılarına kadar bil
memiz gerektiğimi gösteriyor. Eğer bilemezsek 
Sayın Köseoğlu, Türkiye ''de bu sektörde bu. 
kaynakları masıl kullandıklarını ve ne şekilde 
birtakım insanların - tümümü söylemiyorum, ta
biî namuslu ithalâtçı, ihracatçı, elbette kî var
dır Türkiye'de, yalnız birtakım insanlar, daha, 
sonra vereöeğim birtakım lörneklerle gösterme
ye çalışacağım - birtakım uyumlarla Türkiye'de 
milyonlarca liralık kaynakları nasıl kendi kese
lerine kolayca aktardıklarını ve aynı zamanda^ 
tek ürüne dayalı, belli birkaç kalem ürüne da~-
yalı tarım ürünlerini yabancı memleketlere ih-
racederken bizim yüzümüzü kızartacak birta
kım olalylara, Türk ekonomisine yara açacak 
şekilde sevk ettiklerini de 'üzülerek ifade etmek 
istiyorum. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, ithalâtımıza ge
lince; 1968 yılı sonuma kadar ithalâtımızda 
770 milyon dolara ancak ulaşabilecek bir du
rum ortaya çıkmış. Programda öngörülen ger
çekleşme farkı 60 milyon dolar civarında. 1969 
program kitabında 1967 ithalâtının birleşimi 
şöyle: Yatırım malları programda 340 milyon 
dolar, gerçekleşme 260 000 000 dolar. Ham
madde 375 milyon dolar, gerçekleşme 380 mil
yon dolar. Tüketim malları 85 044 000 dolar. 
Türkiye de çok kıt olan döviz kaynakları, üre
timi artıracak, ekonomik kalkınmayı 'gerçekleş
tirecek yatırım kaynakları yerine son yıllarda 
hızla gelişen ve bir moda haline gelen amba
laj ve montaj sanayiinin (hammadde ihtiyacını 
karşılamaktadır. Böylece imalât sanayii politik 
hatalar yüzünden döviz getiren bir sektör değil, 
döviz israf eden bir sektör haline gelmiştir. 

1973 - 1974 Türk ekonomisinin dış kaynak
lara bağlılığı bu anlayışla Üçüncü Beş Yıllık 
Plânın ortasında değil, ancak sonunda gerçek
leşebilecek. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, 1969 progra
mımda yatırım malları ithalâtı için 365 milyon, 
hammadde ve yarı mamul ithalâtı için ise 440 
milyon dolar konmuş. Yani hammadde ve yarı 
mamul ithalâtı, yatırım mallarından öteye geç
miş. Kolay kazanç yolları programın hedefine 
varamama, yatırım mallarına tesir etmiştir, 
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Bu, dış ticaret 'bakımından yanlış bir uygula
ma olmuştur. l>ış -ticaret, aniaşıualı ülkelere 
kayma eğilimi göstenneiiaedir. i thal malları
mın pahaıılaşınası dı§ •ticaret lıadleriııin aleyhi
mize dönmesi şeklinde tezahür etmektedir. Di
ğer (taraftan dı§ ticaret açığımız, dış ticaret 
^sorununa gerçekçi tedbirkrla, araçlaria eğlleme-
diğimiz için, gittikçe 'artmaktadır. 1964 i>e 126,6 
milyon dolar, 1965 te 108,3 milyon dolar, 1968 
da 228 milyon dolar, 1967 de 162 milyon do
lar, İÜ08 in ilik ayında 262,5 milyon dolar olmuş, 
1969 - 1970 de de dış yardım imkânları plân 
hedeflerinin altına düşeceği için bu devrede de 
gittikçe bu açık faa'alaşacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; bis hâlâ dış ticaret 
siyasetini, Türk Paracını Horama Kanununa ve
ya ithalât, ihraca!!; rejimi kararnamelerine, yani 
kota ve liberasyon sistemine 'bağlı birtakım gün
lük tedbirler ve usaDorle çözmeye çalışıyoruz. 
Dış ticaret konusu, kalkmışa [stratejisinin 
«sasında tembel iki veya ûç nok taundan biri. 

Şimdi bir başka önemli konu; dış ticarette 
l i r araştırmayı size sunmak istiyorum değerli 
arkadaşlarım. Dış ticaret sorunuyla ve montaj 
sanayii ile sıkı sıkıya ilişkili, dış ticaret rejimi
min temel noktalarındaki biri sayılması lâzımge-
len sanayileşmemizi galişıilreoc'k noktada düzen
lenmesi lâzımgelen usule, uygulamaya aykırı bir 
şekilde gelişen kısmı. 

Montaj sanayiinde yerli mallar kullanma 
oraıımın istenilen miktara yükselemediği, bu 
yüzden Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında 
1987 yılı için öngörülen miktara nazaran ha
kiki ithalâtın ijkiıbuçuk misli 'olduğu, 'belirtil
mektedir. Bu olayın resmî istatistikler de te-
yideitmekte olup, Türkiye Odalar Birliğince ya
yınlanan bilgilere nazaran montaj sanayiinm 
1966 37-ılmda döviz tasarruf miktarı 49 milyon 
dolar olarak gösterildiği halde bu rakam 1967 
yılında 11 milyon dolar artarak '60 milyon dola
ra yükselmiştir. Oysa, bu iki yıl içinde ilân 
•edilen imalâtçı kotalariyle Sanayi Bakanlığı 
cm.rin.ie veriden ve dolayıdyle montaj sanayiine 
taihsis «dilen dövizler 2,8 milyar Türk lirasın
dan 3.2 milyar Türk lirasına yükselmiştir. Ara
daki farkı teşkil eden. 400 milyon liralık ar
tış yaklaşılk olarak 40 milyon dolara tekabül et
tiğine göre, Odalar Birlini cetvellerinde gösteri
len 11 milyon dolarlık döviz tasarrufu artışında 
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dört kat daha fazla dövizin yurt dışına çıkarıl
ması sonucu sağlandığı görülmüştür. 

Şimdi değerli arkadaşlarım düşünün; Tür
kiye Odalar Birliğ'imce yayınlanan bilgilere na
zaran 1983 yılında döviz tasarrufu miktarı 49 
milyon dolar olarak gösteriliyor. Bu rakam 
1967 yılında 11 mifyon dolar artarak 60 milyo
na çıkıyor, halbuki Sanayi Bakanlığı emrine 
verilen ve dolayısiyle montaj sanayiine tahsis 
edilen döviz miktarı 2,8 milyar Türk lirasından 
3,2 milyar Türk lirasına yükselmiş olmasından 
bu durum ileriye geliyor, 

Şimdi değerli arkadaşlarım demek ki, döviz 
tasarrufu yok. Dışarıya büyük ölçüde kaynak, 
büyük ölçüde para, büyük ölçüde döviz gidiyor. 
Yani yeterli miktarda döviz tasarrufu yok, 

Şimdi, döviz israfı ve Gümrük Vergisi ka
yıpları; dış ticaretin önemli sorunu bir yanı. 
Montaj sanayiinde oynanan oyunlardan biri de 
sökülü parça olarak ithal edilen makinalara 
yerli sanayii 'teşvik bakımından ço'k düşük 
Gümrük Vergileri ödenerek, Ho.aineni.n, Güm
rük Vergisi yolu ile tahsil edeceği paraları:?. 
rao^taicı firmalar yararına feda c^ilr'a'adi,:.'1. 
Parra halinde getirilen bir taşılt praar^a r«araa~ 
la.rraa taplam olarak 6 bin lira Gümrük Ve^al-
r,\ ödan^iği halde, bu parçalar monte c^ikarh, 
'birleştirilmiş bir halde komple irıhal edilirse 
Gümrük Vergisi 15 bin lirayı bu.lrnak'aa'^r, T:'i 
suretle taşıt aracını deıııonte parçalar halk-^o 
ilthal ederek Türkiye'de montajım yppp'i fir^a, 
•fiailece Gümrük Vergisini az ödame'ü. dolayaiy-
le bir kamyonda 9 bin lira kaza,nırapk,-a''br, 

Nitekim yerli imalât olarak piyasaya sürü
len Anadol otomoibıllerinin parçaları Gonsu'l 
ırıarkaih otomobillerin parçalarından ibaret ckar> 
komplo olarak gümrüğe gelen bir OOIIGUI ara
basından, Devlet 24 bin lira Gümrük Vergbi 
aklığı halde, bulların parça olarak yurda p;et5-
rilme"'i halinde ödenen gümrük sadece 4 hm !i-
raidan ibarettir, Aradaki farkı tenkil a'boa 23 
"••"•in liralhk Gümrük Vergici montaj omı̂ ı. c.?':? •^ 
kalmaktadır. 

Bu kârdan yararlanarak yedi imalât''a çek 
yülkecik fiyata malettiği yerli parçaların Hararı
nı kapattığı gibi üstelik her arabaca İ5 - 0 bin 
kra kâr elde edefeifeoktodir. Bu denedik l\, 
raontajcılar bir kısım yerli parçaların ioaallai 
teşvik bahanesiyle yararlandıkları giirarük ba-
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ğışıklığmı kullanarak Hazinenin sırtından bü
yük kârlar sağlamakta, buna karşılık halka it
hal malından daha ucuz ve daha kaliteli bir 
mal satamamaktadırlar. 

Döviz israfı konusuna gelince; montajcılar, 
Devtot dairelerinin ihtiyacı için Malzeme 
Ofisime satacakları kamyonların ihalesinle, ara
larında rekabete girişerek fiyatları o derece dü
şürmüşleridir ki, bu kamyonların hariçten i t ini 
edilecek parçaları için ödenecek dövizler belli 
olduğuna göre yerli parçalar imali için yurt 
içinde yapacakları masraflardan fedakârlık 
yapma zorunda kalmaktadırlar. 

Örneğin 4 200 dolarlık parça ithali ile mon
tajı mümkün olan bir kamyon için 15 bin lira
lık montaj masrafı yapmak gerekirken bu fi
yatı indirerek 10 bin liralık montaj masrafı gös
termek sureitiyle ve en ucuz teklifi yaptığından 
bu işi alabilmekte, halbuki yapılan hesapöcra 
göre yerli parçaların imali ve montaj işleri için 
Ödenecek paralar 15 bin liradan aşağı düşmiye-
ceğine göre montajcının bu işi zararına taahhüt 
etmesini başka bir yoldan elde edeceği kârlar 
dan bir kısmı ils bu zararı kaırşılryabiln-csino 
bağlaımamız1 gerekiyor. 

Gerçek odur ki, montajcının Malzeme 
Ofisine ve Sanayi Sakarlığına verdiği listeler
de gösterilen 4 200 dolarlık parça ithali, ger
çeğe uymuyor. Aslında, 2 700 dolânlık pnrça 
ithali ile bu kamyon meydana getirilebilmekte
dir. Böyle olduğu halde parçaların satmalradığı 
fabrikadan şişirilmiş faturalar temini suretiyle 
yurdumuzdan çıkarılan 4 200 - 2 700 - 1 500 
'dolarlık fazla döviz montajcı adına yabancı bir 
bankaya yatınlmaktadır. Sonra, bu dolarların 
9 lira olan resmî satış fiyatiyle 14, 15, 16 lira 
fiili satış arasındaki 5 x 1 500 — 7 500 liralık 
fark monJtaj masraflarının az gösterilmesinden 
dollayı uğrıyacağı zararı fazkusiyle karşüıyaea-
ğınldan montajcı fiyat kırarak ihaleyi alabilmek
te, hileli yollarla yurt dışına transfer edilen 
1 '500 dolarlık döviz farkının sadece bir firma 
tarafından yılda 10 000 kamyon için ııyjvnlan-
dığmı düşünürsek, bu memleketten 15 000 €00 
'dolar gibi bir kaybı ortaya çıkarmış oluru?;. 

Montajcılann imalâtını montaj yönet-rr.'JA-
ğine uygun gösterebilmek için Sanayi BPkanlı
ğına bildirdikleri imalât miktar'a.riyle Mal
zeme Ofisine teklif ettikleri, fiyatlarda gos-
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tsrilon montaj me/iraflnvı k^ul-y/'.ırılacak olur
sa bu hileli oyunun iç yünü meydana çıka
caktır. 

Değerli arkada-şlarnn, bunlar, sise bir araş--
t ı rmalan ckud-r -:ırn_ b \ : byınnkr, Bu bir iddia
dır. Kendine güm y:,p'".:.:;ış c!;1!! bir araştırma. 
Belki, gerçek, 0'.r.p y/-:.:^y ^yyiy^y no şu ve
ya bu şek'..!,''s büüvnm yyyy r. öykünebilir. An
cak, dış ticavet s en unu kcnnrunü.a, bu konularda 
Türkiye'ide yeyın*;^- :-' k-r çok eser var, kitap 
var. Vo 'hergön bu "y T,-."k ymi yoni araştırma
lar yayınlanıyor Ti:- ü!1ü:ı adamı olan Tuncer 
Baran'm, dış 'ser-Hay:- ile, yy^.v:',ı sermaye ile 
ilişkisini de ifade rdon, Oy tlearV; sorunu iTfs 
ilgili konularda or*-",ya ' e -"ü'ye: gerçekler© 
de değinen'bu kl'eün-' '-"..ı'''"n'--.MVj görme
lerini tavsiye eık" i n. K " ' - ^ yen:;, nida okıuv 
dığı için gösteremi ;'orr: •. 

Türkiye'de ö.y 1"-TVİ e e :mn hakkında 
büyük laflan cöyle-?';/:-*. Tr t:ne—t konusu. 
üzerinde bir takrn İ-^T.":-.: yeybyoe. 

Türkiye'nin gon'l ekc:~e "üine kayh bir me-
kanizma olduğu i'-nn i -' üen"yn ?••;? ^-rroakta 
büyük fayda vay ^"n ' ü; "" r^ iv^^ü döviz 
kıtlıkları, döviz •-% eel, r-r.lât r e - ^ i k ı i geliş
tirme, rnakina yy^y fa'b nifakı? k v m a , ağır 
•sanayie yönelme üe'e-'k';/.1 y,T) önemli bir konu. 
Yani tek ürün-? üeyüü V> ü<üe olmaktan çık
ma. 

Bunun bn'.r, ı^n^-y; ^y-o^u-n---:-^ ^ ] r0_ 
nuyu enine boynna nv—k'". >-"-kte y-'-yrbv var. 

Şimdi bakın, 13. . ? . ^.r-0 .. Arknrka'darîmîz 
konuşmalarında .^v'"ir"T"-"'. "nns~k"ine, incir 
üzüm meselesine - ibra-"::-yiyy-, içrV.driiı taş çık
mış,, şu çıkmış, bu .ey-yye^ekine yağ1 karıştırıl
mış yağ ve incir ünüm meselesine - dokundular. 
Yeni bir konu.,. Bir tk .ey t gazetesinde ve 
Türkiye'nin sayılı gene"'be'ndenbirinde; Avus
turya pamuk ithalini n.ıp.ltt?., pamuktan demir 
çıktı, şeklinde bir 'haber.,. O günden bngürtç 
bu haber teknıbsdilmemr.tir. Böyle bir şey yok
tur, denmemiştir. 

Şimdi, değerli. ?y-nA-"'\->;*T--\, ı-k ürüne da
yalı bir mekr,n':"na... Trr'"-~'^':: iken.ee "1 i yorn.'';, 
tütün ihracediyoruy jün'kk ihraoediyorun, 
üzüm ihracediyoriiz... i?-'ki, ıkın-m b"yh ol
duğu halde bu ne don-k ol.-yer; ben Avus
turya'ya pamuk '•'' :yr '.ne-ün, A.vysünya pa
muk ithalini a - y •:...-:ık, ib •r-etîy-inüs pamuk
tan demir cıkaeak... Viyana Ti •".ar et Müşavir-
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ligine yazı ile müracaat ederek Avusturya'da 
işlenen pamukların % 16 sının Türkiye men
şeli olduğunu, ancak, ithal edilen pamuklar 
içinden yabancı maddeler çıktığını ve bunun 
için Avusturya'nın Türkiye'den pamuk ithali
ni azalttığını, Türkiye'nin döviz kaynakları
na (böylece (birtakım firmaların el attığını 
göstererek.. Bu !bir ahlâk meselesinin ötesinde, 
onun çok ötesinde Türkiye'nin kalkınma me
selesi, ona darbe vurma meselesidir. 

O halde Iböyle bir dış ticaret sorununda 
yer yer gözüken bu çeşit olaylar, suiistimal
leri, aksaklıkları temelindeki birtakım düzen 
Ibozukluklarma bağlamak lâzım. Onun için her 
şeyden evvel, Ibu meseleyi bir dış ticaret re
jimi meselesi olarak görmek, dış ticaret soru
nunu enine boyuna çözmek lâzım. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, 'bir arkadaşı
mız konuşmasında ifade ettiler; Sağlık Bakan
lığının dış memleketlerden ithal ettiği (birta
kım araç ve gereçlerle ilgili ıbirtakım unsur
lar üzerindeki, araç ve gereçlerin fiyatı üze
rindeki farkları ortaya koydular. 

Bakan, Sağlık Bakanlığı ile ilgili direkt 
ithalât hususlarında diyor ki; 1 012 497 00 
liraya kanser tedavisinde kullanılan Kobalt 
60 cihazını satmaldık. Türkiye'deki satış fi
yatı ise maalesef tanun çok daha üstünde. 
Sonra burada Obir önemli unfsur; (bâzı ithalâtçı 
firmaların gazetelere ilânlar vererek bu te
şebbüsün hiçjbir fayda 'sağlamıyacağını, ken
dilerinin, Bakanlıkça yapılacak ithalâttan % 5 
daha ucuza satış yapmaya hazır oldukları 
yolundaki 'beyanlarına rağmen bu firmalara 
birer telgraf çekildiği halde, evvelâ beyanat 
vermiş olan bu firmalar bilâhara hiç cevap 
vermemişlerdir. 

Şimdi (bir önemli unsur değerli arkadaşla
rım; ıbiz 'bütün istatistiklere, yani Devlet İsta
tistik Enstitüsünün yayınladığı istatistiklere 
göre Ibirtakım artırmaları, eksiltmeleri değer
lendiriyoruz. Bir önemli noktaya parmak bas
mak istiyorum; ıbizde dış ticaret ietatistikle-
riyle ilgili ^bilgilerin kaynağı, Gümrük Ka
nununa igöre, ithalâtçı vs ihracatçı tarafın
dan gümrük idarelerine verilen gümrük 
giriş ve çıkış beyannameleridir. Burası 
önemli bir nokta.. Türkiye'de dış ticaret 
sorununun çözümünde önemli bir nokta. 
İstatistikler yönünden tek kaynak 'bu. Yani 
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gümrük idarelerinin, ithalâtçı ve ihracatçı fir
maların doğrudan doğruya verdikleri (beyan
namelere göre hareketi dikkati çekiyor. Şimdi 
doların resmi kuru 9.08 kuruş. Alıyoruz ve 
netice olarak, ithal ettiğimiz veyahııtta ihra-
cettiğimiz bir malda farklı birtakım fatura
larla İsviçre'deki bankalara yatırılan birtakım 
sermayeler Türkiye'de yabancı sermaye olarak, 
bâzı. firmalarla birleşerek geliyor. Bu, dış tica
ret sorununun çözülmesi lâzımgelen unsurla
rından biri. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, sözümü topar
lıyorum; Türkiye'deki dış ticaret düzeni bir 
kısır düzendir. Bir vurgun düzenidir. 

Bu konuyu halletmek, sözümün başında ifa
de ettiğim gibi, Meclislerin yol göstermesine 
bağlı. Meclisler, dinamik çalışma unsurları ola
rak fonksiyonlarını yaparlarsa, sözümün başın
da ifade ettiğim gibi, Parlâmento dışı muhale
fetin yıkıcı, fakat yer yer ortaya koyduğu bir
takım belgelerle kamu oyunu etkileyici unsur-. 
larmdan Meclislerimizi de uzak tutmuş olurum. 
Meclislerimiz, bu gibi temel konularda, sözü
mün yine başında ifade ettim, ben demiyorum 
ki, bizim ortaya koyduğumuz, bir muhalefet 
partisine mensup bir milletvekili olarak, kendi 
ekonomi politik modelimizin içerisinde ifade et
tiğimiz görüşler, siyasal iktidar olarak sizin ka
pitalist modelinizi aynen bırakınız da geliniz bi
zim sosyal Devlet ilkesine uygun, sosyal muh
tevaya uygun, yani benim tek ürüne dayalı 
ürünlerimi yetiştirmiş olan üreticimin meydana 
getirdiği kooperatifler vasıtasiyle ihracede-
yim... Sonra, kamu kuruluşlarının mallarını, ih
tiyaçlarını, o kamu kuruluşları vasıtasiyle ala
yım getireyim. Döviz kaçakçılığını ve israfını 
önliyeyim, gelin bunu uygulayın demiyoruz. 
Çünkü sizin kapitalist modeliniz buna uygun 
değil. 

Ama Sayın Başbakanın burada çok kez ifa
de ettiği gibi bâzı asgari müşterekler vardır. 
Demokraside, çok partili hayatta hürriyet dü
zeninde, Anayasanın öngördüğü ilkelerde asga
ri müşterekimiz vardır, ama ekonomi politika
sında asgari müşterekleri bâzı noktalarda bula
bilmek için bâzı araştırmaları, lütfedin de, ka
bul edin. Temelindeki bozuklukları hep beraber 
görelim. Bulalım, ondan sonra çözüm çarelerini 
hep beraber getirelim, 
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Bu düzende, yani dış ticaretin bu bozuk dü
zeninde kredi kaynaklarımızın büyük kısmı dış 
ticaret vurgunlarında kullanılıyor. Araştırma 
yapıldığı zaman bunlar bir bir ortaya çıkacak. 
Bozuk ticaret düzeni yüzünden ve bu düzenin 
büsbütün bozulması nedeniyle sanayiimiz bü
yük güçlüklerle karşılaşmaya, ihracat gelirimiz 
gitgide azalmaya, paramızın değeri düşmeye, 
içeriye ve dışarıya kaçakçılık artmaya başlamış
tır. Son zamanlarda bir «Porselen yolsuzluğu» 
iddiası vardır. Bir arkadaşımız sormuş: «Dışa
rıya döviz kaçırdığını iddia ettiğiniz firmaların 
isimlerini açıklayınız» diyor. 

Değerli arkadaşlarım, burada bu firmalar 
üzerinde açık seçik ve teker teker münakaşa 
yapmıyoruz. Sayın Yaşar Bir, bugün ben size 
bir kitap ismi vereyim, bunu okuyunuz, orada 
o firmaların isimlerini göreceksiniz. O kitabın 
ismi... 

BAŞKAN — Sayın Uysal, biliyorsunuz ki, 
hatip Heyeti Umumiyeye hitabeder, o hususları 
dışarıda konuşursunuz. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — «Eko
nomik sorunlarımız» yazarı: Hilmi özgen. Def
terinize yazınız, piyasada satılmaktadır, bu ki
tapta firmaların isimlerini göreceksiniz. Kim
ler yolsuzluk yapmış, kimler yapmamış; 1968 
yılında çıkan bu kitapta yazılıdır. O günden bu
güne, o firmalar kitabın hakkında hiçbir dâva 
açmadılar. 

Şimdi, bir yandan dış ödeme ve ithalât güç
lüklerimiz artarken, bir yandan da bir örtülü 
ithalât aracı olan montaj ve paketleme kuru
luşlarının hızla yayılması sonucu, ithalâtımızda 
gereksiz bir genişleme olmakta; üstelik bu ku
ruluşlar, Türkiye'nin bir gerçek sanayileşme 
süresine girmesini geciktirip güçleştirmekte ve 
suni fiyat yükselişlerine sebebolmaktadırlar. 
Bu fiyat yükselişleri, köylünün, üreticinin, ça
lışanların sırtına yüklenmektedir. Birçoğu, pa
ketleme kuruluşları niteliğindeki ilâç sanayii 
ürünlerinde, montaj yolu ile yapılan traktör 
kamyonlarda görülen aşırı yükseklikteki fi
yatlar, bu duruma örnektir. 

Yine, dış ödeme ve ithalât güçlükleri kar
şısında Hükümet, ekonomik gelişmemize zarar 
verecek ve bağımsızlığımızı zedeliyecek kadar 
ağır koşullarla dış yardım aramaya mecbur ol- i 
maktadır. Türk ekonomisinin dışa bağlılığı bu | 

yüzden artmaktadır. Bugün dış ticaret, verim
siz, kısır, vurguncu ve bağımsızlığımızı zedele
yici bir düzende görülüyor. Verimli ekonomiyi 
geliştirici, halkçı bir dış ticaret düzeni bulmak, 
kurmak lâzımdır, bunun yolu budur. Ama ev
velâ mekanizmamız nedir; araştırmayı yapa
lım ve onu bir görelim. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, kalkınmamızın 
sınırlarını güçleştiren en önemli dar boğazlar
dan biri, döviz kıtlığıdır. Hızlı kalkınma, bir 
süre için dış ülkelerden büyük çapta yatırım 
malzemesi ve hammadde ithalini gerekli kıl
makta, fakat bu konuda dış ödeme güçlükleriy
le karşılaşılmaktadır. Dış ticaretteki ve genel 
olarak ekonomimizdeki düzen bozukluğu yü
zünden, ihracatın ve ihracata dönük üretimin 
yeterince geliştirilmemesi, bu güçlüğü artır
maktadır. Dış ödemelerle ilgili, başarısız poli
tika ve kaynak israfı, Türkiye'nin döviz kıtlı
ğını, dış ödeme güçlüklerini normal sayılabile
cek ölçülerin çok üstüne çıkarmıştır. İhracat 
ve ithalâtın örgütlenmesindeki bozukluklar, bâ
zı ihracat ürünlerimizin dış değerlerini düşür
mekte ve ihracatta gereksiz tıkanıklıklar ya
ratmakta, ithal mallarının maliyetini yükselt
mektedir. 

Büyük ölçüde döviz kaçırılmasına, bir avuç 
büyük aracı haksız kazançlar sağlarken, geniş 
üretici topluluklarının yoksul kalmasına, hattâ 
gitgide yoksullaşmasına yol açmaktadır. Dış 
ticaret rejimlerinin plân hedeflerinden uzaklaş
ması, disiplinsiz, istikrarsız ve keyfî olarak yü
rütülmesi, hem büyük döviz israfına ve dış ge
lir kaynaklarımızın daha kısırlaşmasına sebebol-
makta, hem de ekonomiye hiçbir katkıda bu
lunmadan hattâ ekonomimizi engelleme pahası
na haksız kazançlar elde edilmesi, kota milyo
nerleri, permi tüccarları yaratılmasına sebebol-
maktadır. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, bir komisyon ve 
aracılığın ne ölçülere vardığını ifade etmek için, 
son günlerde yayınlanan bir kitaptan ve bu ki
tabın yazarından bahsedeceğim. Bu kitabın ya
zarı, Yüksek Denetleme Kurulunda uzun yıllar 
çalışmış, Yüksek Denetleme Kurulunda bu ko
nularla ilgili incelemeler yapmış, tahkikatlara 
gitmiş, bir değerli yazardır. 

Yazarın son yayınladığı bir kitapta, dış ti
caret sorununun, bâzı kişiler tarafından nasıl 
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menfaatlerine, çıkarlarına dayalı olarak, kendi 
ülkesinin menfaatlerini dahi ikinci plâna ittiği 
gösterilmektedir. Diyor ki; 

«Ben, bir tahkikat konusu olarak bir ticaret 
örgütüne gitmiştim. Savaş yıllarında 1941 se
nesinde Bursa'da iş adamlarından birini tanı
mıştım. Bu adam, bir yandan İngiliz İmpara
torluğunun resmî ticaret örgütünün temsilcisi 
idi, onun teşkilâtından maaş alıyordu; öte yan
dan Hitler Almanya'sına ipek deşesi ihraceden 
bir başka iş adamının komüsyonculuğunu ya
pıyordu. Soruşturma dolayısiyle kendisinin ya
zılı ifadesini alırken Mısır firavunlariyle, Buh-
tun - Nasırdan sonra Beniisrail'e en büyük fenalı
ğı yapan Hitler Almanya'sına, paraşüt ve barut 
torbası yapımına yanyan bu maddenin ihracına 
neden yardım ettiğini sormuştum. Bu pişkin 
Yahudi şu cevabı verdi: Ne yapayım? Yüksek 
komisyon veriyor.» 

Değerli arkadaşlarım, şimdi burada ifade 
ettiğim husus, çok önemli bir husustur. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Tarihini verir mi
siniz lütfen? 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Türki
ye'nin ,1941 yılındaki bir soruşturmadan ki, bu
nun tarihini öğrenmekle, yani 1941 yılında 
Cumhuriyet Halk Partisinin iktidarda olduğunu 
hatırlatmak istiyorsanız... 

MUSA DOĞAN (Kars) — Hayır, onun için 
değil... 

'BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim, 
sual sormaya hakkınız yoktur. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — 1941 
yılında, 1942 - 1943 - 1944 veya 1950 ile 1960 
yıllarındaki meseleler üzerinde durmuyorum. 
Türkiye'nin dış ticaret sorunu, dış ticaret so
runu var olduğu günden beri Türkiye'de var. 
Mesele, gerçekleri ortaya koymaktadır. (A. P. 
sıralarından «Sizin sağmızdaki» sesleri) 

O gerçekleri, evet benim sağım, o gerçekle
ri ortaya koyduğumuz oranda, memleketin 
sorunlarına çjözüm yolu bulmak olağanını (bu
luruz. 

Değerli arkadaşlamm, değerli arkadaşımız 
Nevşehir Milletvekili Selâhattin Hakkı Esat-
oğlu'nun vermiş olduğu, dış ticaret sorunu 
üzerindeki birtakım meseleleri, bütün çıplak
lığı ile bütün ayrıntılarına varıncaya kadar ka

bul ettiğimiz zaman öğrenmek mümkün olur. 
O zaman, bu soruna elbirliği ile kolay çözüm 
yolu buluruz. Bu meseleye çözüm yollan buldu
ğumuz zaman, Türkiye'nin kıt olan döviz kay
naklarını israf ettirmekten, Türkiye'yi kurta
rırız. Yine, Türkiye'yi tek ürüne dayalı bir 
memleket olmaktan kurtarırız; süratle sanayie 
kaymasını sağlayabilecek, yatırımları teşvik 
edebilecek imkânlar ortaya çıkar ve dış tica
rette vergi iadeleriyle ihracatımızı artırıcı teş
vik tedbirlerinin işe yaramadığı ortaya çıkar. 
Kota ve liberasyon sistemi ile dış ticaretin, za
man zaman ithali kısıcı birtakım tedbirleri de 
öngörsek, zaman zaman birtakım malları tah-
didetsek dahi, Türkiye'de sanayileşmeyi sağlı-
yacak bir girişim, diri bir kalkınma gücü ve po
tansiyeli yaratmak mümkün olmaz. O halde, 
bu araştırma bize birçok yönlerden ışık tuta
caktır. Bu araştırma, bu dolabın birtakım 
eksik ve aksak yanlarını, bizim zararımıza, 
Türk Halkının zararına işliyen yanlarını orta
ya çıkaracaktır. Ve yine birtakım tedbirler, 
müeyyideler ve kararlar ile plân hedeflerine 
varmak, Türkiye'de kalkınmayı gerçek teme-
lerine oturtmak mümkün olacaktır. 

Onun için, parti meselesi yapmadan, bu 
önergeyi kabul etmekte, memleket için ve Tür
kiye'nin kalkınması için büyük fayda vardır. 
Birtakım lüks otellerin tezyini için dahi, Tür
kiye'de yapılmış ve yapılmakta olan birtakım 
malzemelerin döviz karşılığı dışardan kolayca 
ithal edilip, sonradan piyasaya sürüldüğü bir 
vakıadır. Teneke yolsuzluğu... 

SELÂHATTİN HAKKI ESATOĞLU (Nevşe
hir) — Porselen yolsuzluğu... 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Porse
len... İşte bu birtakım lüks otellerin meselesi
dir. Porselen yolsuzluğu, Türkiye'de günler
ce basını işgal etmiş olan bir sorundur. 

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

BAŞKAN — Saat 19,00 a gelmiştir. Bu se
beple birleşimi, 18 Mart 1970 Çarşamba günü 
toplanacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birleşik Toplantısından sonra toplanılmak üze
re kapatıyorum. 

[Kapanma saati : 18,57 
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Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hakkı 
Bsatoğlu'nun, dış ticaretimizin kalkınma plânı
na ve ulusal çıkarlarımıza uygun olup olmadı
ğını araştırmak ve meydana gelen aksaklıkları 
tesbit etmek üzere bir Meclis araştırması ya
pılmasına dair önergesi (10/9) 

2. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, üçüncü Demir Çelik tesislerinin 
kuruluş yerinin tesbitinde yapılan çalışma ve 
değerlendirmeleri incelemek üzere bir Meclis 
araştırması yapılmasına dair önergesi (10/10) 

3. — Samsun Milletvekili Yaşar Akal'm, pi
yasadaki fiyat artışlarını önlemek ve hayat pa
halılığına bir çare bulmak maksadiyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması yapılmasına dair önergesi (10/11) 

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

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

6. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim ve 
7 arkadaşının, Hükümetin Orta - Doğu bunalı
mı karşısında güttüğü politikayı ve Kıbrıs An-
laşm azlığının son durumunu tes'bit etmek üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına dair önergesi (8/3) 

7. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay ve iki arkadaşının, hayat pahalılığını ön

lemek için alınması gerekli kanuni, idari, ikti
sadi ve malî tedbirleri inceleyip tesbit etmek 
üzere, Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/12) 

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

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

10. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nrn, ta
rihî ©ser kaçakçılığının önlenmesi amaeiyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/15) 

11. —• Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'-
ün, ruhsatsız silâh t dinmek ihtiyacının mey
dana getirdiği sonuçlan tesbit etmek amaeiyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/16) 

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

13. _ Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, 
Hazine topraklarının dağıtımı konusundaki 
aksaklıkları, gecikmeleri ve şikâyetleri aydın
latmak ve alınması gerekli tedbirleri tesbit 



etmek amaciyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasına 
dair önergesi (10/18) 

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

15. _ Adana Milletvekili Ali Rıza Güllü'-
nün, pamuk üretiminin ihyası, teşviki ve iste
ndi en seviyeye ulaştırılması için alınması gerek
li tedbirleri tesbit etmek maksadiyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/5) 

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

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

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

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

B - IKÎNCÎ DEFA OYA KONULACAK 
ÎŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
.1. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocakcıoğlu'-

nun, Kırşehir'i Niğde'ye bağlıyacak yolun ya-

2 -

pımmın durdurulma sebebine ' dair Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu (6/5) 

2. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocakcıoğhı'-
nun, Niğde'ye bağlı Aksaray ilçesinin Uluırmak 
projesi hakkında ne düşünüldüğüne dair Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
rusu (6/6') 

3. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 27 
Ekim 1969 tarihli Günaydın gazetesinde yayım
lanan mektuba dair Adalet ve İçişleri bakan
larından sözlü sorusu (6/7) 

4. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay'ın, ulaşıma kapalı olan Siirt yollarına dair 
Bayiîidıırlık Bakanından sözlü sorusu (6/8) 

5. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay'ın, Siirt'te vukua gelen asayişsizlik olayları 
hakkında ne düşünüldüğüne dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/9) 

6. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
• 10 Kasını 1969 tarihinde yayımlanan televizyon 

programına ve yapılan açık oturuma dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/10) 

7. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzun er'-
iıı, bucak ve köylerdeki imam - hatip kadroları
nın tahsis ve tevziine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/11) 

8. —• Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından 
sağlığa zararlı ilâç mubayaa edilip edilmediğine 
dair, Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/12) 

9. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı» 
nar'in, sağlığa zararlı ilâçlara dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu (G/13) 

10. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın, Tekirdağ'a bağlı Hayrabolu ilçesinde da
ğıtılan tohumluk buğdaya dair Tarım Bakanın-» 
dan sözlü sorusu (6/14) 

11. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın, Çorlu'da öğrenim yapmakta olan ve inşa 
halinde bulunan Erkek Sanat Enstitülerine dair 
Millî Eğitim Bakarımdan sözlü sorusu (G/15) 

12. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay'ın, Siirt'e doktor teminine ve sosyalizasyon 
eksiklerinin giderilmesine dair Sağlık ve Sos,. 
yal Yardım Bakanından sözlü sorusu (G/lG) 

13. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
i G57 sayılı Kanunun uygulanmasına ve kamu 



türfc'e ait eşyalara» dair Mİillî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/28) 

25. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un; 
İzmir'in Seferihisar ilçesinde yapılan NATO 
tatbikatında zarara ağrıyan köylülere dair 
Millî Savunana Bakanından sözlü sorusu. (6/29) 

26. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
İzmir'e bağlı Seferihisar - Doğanbey karayolu
nun ne zaman yapılacağına dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü sorusu (6/30) 

27. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
İzmir süt fabrikasına daiı Tarım Bakanından 
sözlü Borusu (6/31) 

hizmetleri için alman personel ile bunların is
tihdamlarına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/17) 

14. — Sinop Milletvekili Hilmi tşgüzar'm, 
Türkiye'ye iade edilecek llumlara dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/18) 

15. — Bursa Milletvekili Sadretin Çanga'-
nm, Bursa'nın su ihtiyacının giderilmesine dair 
İmar ve İskân Bakarımdan sözlü sorusu (6/19) 

16. — Siirt Milletvekili Âdil Yaşa'nm, Siirt'e 
bağlı Eruh ve Sımak yolu ile bucak merkezle
rine yapılacak yollara ve sarf edilen paraya 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/20) 

17. — Siirt Milletvekili Âdil Yaşa'nm, Siirt -
Şirvan - Pervari yolu ile, bu il'e bağlı Bidar 
elektrik santralinin yapımına vo sarf edilen 
paraya dair Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu (6/21) 

18. — Siirt Milletvekili Âdil Yaşa'nm, Baş
bakan tarafından açıklanan Hükümet progra
mındaki yatırımlara dadr Başbakandan sözlü 
sorusu (6/22) 

19. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, vatani hizmet tertibinden maaş alacalılar 
için yapılan çalışmalara dair Maliye ve Millî 
Savunma bakanlarından sözlü sorusu (6/23) 

20. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, Sakarya'nın Akyazı - Dokurcun bucağı 
arasındaki yolun asfaltlanmasına dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/24) 

21. — Adana Milletvekili Ali Rıza Güllü'-
nün, çiftçilerin yeteri kadar zirai krediye ka
vuşmaları için bir Kooperatifler Bankasının 
kurulmasına ve traktör plasmanı politikasına 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/25) 

22. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, Barış gönüllüsü olarak Türkiye'ye gön
derilen Amerikalılara dair Başbakan, İçişleri, 
Dışişleri, Millî Savunma ve Millî Eğitim ba
kanlarından sözlü sorusu (6/26) 

23. —• Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, Sivas sınırları dahilindeki Boz-
kurt köprüsünün inşasına dair Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu ('6/27) 

24. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, bir gazetede yayımlanan «Ata-

28. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
İzmir'e bağlı Bergama - Kınık ilçelerinden ge
çen Bakırçay'ın meydana getirdiği taşkınlara 
dair Enerji ye Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soıusu (6/32) 

29. — İzmir Milletvekili Burhanettin Asu-
tay'ın, 931 sayılı Kanunun tatbikatına dair 
Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/33) 

30. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
m, Aydm'da bâzı C. H. P. li muhtarlara baskı 
yapıldığına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/84) 

31. — Ankara Milletvekili Orhan Birgit'in, 
Günaydın Gazetesinin Ankara bürosuna yapı
lan tecavüze dair İçişleri Bakanından sözlü 
borusu (6/35) 

32. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nın, 
Ege tütün piyasasının ne zaman açılacağına ve 
mahsullerin değerlendirilmesine dair Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/36) 

33. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, İz
mir Ticaret gazetesinde yayımlanan «Mesuliye
ti kim yüklenecek» başlıklı makaleye dair Baş
bakan ve Ticaret bakanlarından sözlü sorusu 
(6/37) 

34. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, Uşak -
Eşme ilçesinde 10 Kasım günü meydana gelen 
olaylara dair Millî Eğitim ve İçişleri bakanla
rından sözlü sorusu (6/38) 

35. — Afyon Milletvekili Hamdi Hamamcı-
cğlu'nun, Eber ve Akşehir göllerinin meydana 
getirdiği taşkınların önlenmesine dair Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/39) 

36. — İzmir Milletvekili Kemal Önder'in, 
Ege tütün piyasasının açılmasına ve mahsulün 
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masının düşünülüp düşünülmediğine dair Tica
ret Bakanından sözlü sorusu (6/52) 

49. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğhı'nun, Sivas'ın bâzı köylerinin yollarının 
yapılmasına dair Köy işleri Bakanından »özlü 
sorusu (6/53) 

50. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, yurdumuzda kurulması düşünülen 
üniversitelere dair MUlî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/54) 

51. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'ın, 
gümrüklerde bekliyen ithal mallarına dair Ma
liye ve Gümrük ve Tekel bakanlarından sözlü 
sorusu (6/55) 

52. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
m, Cumhuriyet savcılarının durumuna dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/56) 

53. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner'in, 
sel felâketine uğrıyan Çukurova'daki köylere 
dair imar ve iskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/57) 

54. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, 
Millî Eğitim Bakanlığınca yayımlanan «Bin 
temel eser» e dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/58) 

değerlendirilmesine dair Gümrük ve Tekel Ba
kanından sözlü sorusu (G/40) 

37. _ Sinop Milletvekili Tevfik Fikret Övet'-
in, Sinop ili orman ve dağ köylerinin kalkındı
rılmasına ve ayrılan ödenek miktarına dair 
Orman ve Köy işleri bakanlarından sözlü so
rusu (6/41) 

38. — Samsun Milletvekili Kâmran Evliya-
oğlu'nun, öğretmen okullarına dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/42) 

39. — içel Milletvekili Turhan Özgüner'in, 
Teknisyen okulları geçici Yönetmeliğine ve sa
nat enstitüsü mezunlarının durumuna dair Mil
lî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/43) 

40. — Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'ın, 
Sinop'a bağlı bâzı köylerin içme suyu ve yol 
ihtiyacına dair Köy işleri Bakanından sözlü so
rusu (6/44) 

41. — Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'ın, 
PTT dağıtıcılarına ve hat bakıcılarına dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/45) 

42. — Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'ın, 
Sinop'un Boyabat ilçesi ceza evine dair Adalet 
Bakanından sözlü sorusu (6/46) 

43. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Günaydın Gazetesinin Ankara bürosuna yapı
lan tecavüze ve Yazı işleri Müdürünün eşine 
dair içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/47) 

44. — Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'-
nun, Kayseri - Sivas karayolunun güzergâh de
ğişikliğine ve bu yolun aslaHlannıa^nın ne za
man yapılacağına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/48) 

45. — Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'ın, 
Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı bâzı köylerin 
yollarının yapımına dair Köy işleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/49) 

46. — istanbul Milletvekili Hüseyin 'Dolun'-
un, öğretmenlerin ekonomik ve sosyal ihtiyaç
larına ve siyasi baskıdan kurtarılmalarına dıdv 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/50) 

47. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, Kalkınma Plânında yer alan, «idareyi yenli
den düzenleme» konusundaki uygulamaya ve 
yapılan çalışmalara dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/51) 

48. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, Sivas'ta bir Ticaret Borsası kurul -

55. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'ın, Sam
sun'da açılmak üzere olan gübre fabrikasına 
alınacak işçilere dair Çalışma Bakanından sözlü 
sorusu (6/59) 

56. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'ın, halk sağlığı bakımından sakıncalı olan 
bâzı tarım ilâçlarına dair Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü sorusu (6/60) 

57. — Ankara Milletvekilli Osman Soğukpı-
nar'm, halk sağlığı bakımından sakıncalı olan 
bâzı tarım ilâçlarına dair Taran Bakanından 
sözlü sorusu (6/61) 

58. — Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'ın, 
326 sayılı Kanunun tatbikatından mağdur olan 
eğitmenlere dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/62) 

59. —• Konya Milletvekili Vefa Tamr'ın, Il
gın ilçesi Diğrek köyünün orman içinden başka 
bir mıntakaya nakline dair Köy işleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/63) 

G0. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Ha
zinenin mülkiyet ve tasarrufu altında buluna» 
ziraate elverişli topraklara dair Maliye Bakanım
dan sözlü sorusu (6/64) 



61. — Konya Milletvekili Vefa Tanırın, Ak
şehir ve Beyşehir gölleri için yapılan çalışmala
ra dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
söslü sorusu (6/65) 

62. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, İçel'
in Gülnar ilçesinin ihtiyaçlarına dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/66) 

63. — Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'ın, 
Cumhuriyet Savcılarının tâyin ve nakillerine 
dair Adalet Bakanından sözlü »orusu (6/67) 

64. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
ner'in, Zonguldak iline bağlı Eflani ilçesinde 
inşaat yapımının kolaylaştırılmasına dair İmar 
ve İskân Bakanından sözlü sorusu. (6/68) 

65. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
ı.er'in, Zonguldak'ı diğer illere bağlıyan yol
ların yapımına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu. (6/69) 

66. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
ner'in, ihalesi yapılan Zonguldak Teknik Oku
luna ve diğer okulların ihtiyaçlarına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/70) 

67. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
uer'in, Karabük'ün ulaşım ve haberleşme ihti
yacına dair Ulaştırma Bakanından sözlü so
rusu. (6/71) 

68. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'-
in, E. K. 1. Müessesesindeki işçilerin, işe alıaıış 
şekline dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/72) 

69. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'-
in, Zonguldak'a bağlı Kuruçaşile ve Tekkfönü 
ilçelerinde mendirek ve balıkçı barınağı yapıl
masına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/73) 

70. — Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'nun, 
Hastaş ve iştiraklerine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/74) 

71. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'ün, 
Maraş Devlet Hastanelerinde ne kadar uzman 
hekimin vazife gördüğüne dair Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/75) 

72. •— Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'ün, 
Maraş'ı Kayseri ve Andırm'a bağlıyacak olan 
yolun yapımına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/76) 

73. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'ün, 
Maraş'm diğer bölgelerle bağlantısını sağlıya-
cak Büyük Nac-ar Köprüsünün yapımına dair 
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I Bayındırlık ve Köy İşleri Bakanlarından sözlü 
sorusu. (6/77) 

74. — içel Milletvekili Turhan özgüner'in, 
litanbul Yıldız Mimarlık ve Mühendislik Aka
demisinde meydana gelen olaylara dair İçişleri 
Balkanından sözlü sorusu. (6/78) 

75. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, Kastamonu Orman Başmüdürlü
ğüne dair Orman Bakanından sözlü sorusu (6/79) 

76. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
öldürülen üniversite öğrencilerinin kaatilleri-
nin bulunmasına dair Başbakandan sözdü so
rusu. (6/80) 

77. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, Kastamonu'da bir kâğıt fabrika
sının kurulup kurulmıyacağma dair Başbakan
dan «özlü sorusu. (6/81) 

78. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, Kastamonu Abdurrahmanpaşa 
Lisesinde boş geçen derslere dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/82) 

79. — Tokat Milletvekili ismet Hilmi Balcı'-
nın, Hastaş Anonim Şirketinin durumuna dair 
Ticaret Balkanından söz-lü sorusu. (6/83) 

80. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu'-
nun, Elmalı hudutları içindeki Karagöl'ün mey
dana getirdiği taşkınların önlenmesine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu. (6/84) 

81. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 
Ordu ilinin sosyalizasyon programı dışında 
tutunma sebebine dair Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü sorusu (6/85) 

82. — Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'ın, 
Sinop'ta bir Orman Başmüdürlüğünün kurul
ması hakkında ne düşünüldüğüne dair Orman 
Bakanından sözlü sorusu (6/86) 

83. — Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'ın, 
Eskişehir'de yaptırılan sosyal konutların tev
ziine dair imar ve iskân Bakanından sözlü so
rusu (6/87) 

84. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nın, Erzurum - İspir ilçesinde bdr vatan
daşa istiklâl Madalyası verilmesi işlemine 
dair Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu 
(6/88) 

85. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 
Spor - Toto gelirleriyle yaptırılan spor tesis
lerinden halkın da istifade ettirilmesine dair 

I Gençlik ve Spor Bakanından sözlü sorusu (6/89) 



86. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
m, boş geçen ders saatlerine ve öğretmen boy
kotu dolayısiyle açığa alman öğretmenlere 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/90) 

87. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nun Montaj Sanayiine dair Sana
yi Bakanından sözlü sorusu (6/91) 

88. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Il
gın'ın kurtulan Haremi Gölü arazisine dair 
Maliye ve Köy İşleri bakanlarından sözlü so
rusu (6/92) 

89. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Ak
şehir Gölünün genişlemesiyle hasara uğrıyaiı 
köylere ve yapılan yardımlara dair imar ve 
iskân ve Köy işleri bakanlarından sözlü soru
su (6/93) 

90. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Il
gın depolaması ve atlandı sulama projesinin ne 
zaman bitirileceğine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/94) 

91. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, Etibanka bağlı bâzı tesislerin 
büyük sermaye çevrelerine devredilme sebe
bine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/95) 

92. _ Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, İlk
öğretimde vazife gören öğretmenlere de ek üc
ret ödenmesine dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu. (6/96) 

93. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'-
in, belediyelerin durumuna ve yapılan yardım
lara dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/97) 

94. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
ean'ın, Antalya'da bir adliye binasının yapılma
sına dair Adalet Bakanından sözlü sorusu. 
(6/98) 

95. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Antalya'ya kurulması düşünülen kâğıt 
fabrikasına dair Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/99) 

M. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
ın, zararlı faaliyetlerinden dolayı budut dışı 
edilenlere dair İçişleri ve Dışişleri Balkanların
dan sözlü sorusu (6/100) 

97. — Afyon Karahisar Milletvekili Hamdi 
Hamamcıoğ'lu'nun, tüccar ve küçük esnafa ve
rilen kredilerin faiz hadlerine dair Ticaret Ba
kanından sözlü sorusu (6/101) 
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98. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
oan'm, Antalya'nın Çakırlar ilçesine bağlı bâzı 
köylerin »el felâketinden korunmasına dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından »özlü 
sorusu (6/102) 

99. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'ın, Fen Fakültesinde ödenek yokluğundan 
lâboratuvar çalışmalarının aksadığının doğru 
olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/103) 

100. — Niğde Milletvekili Mevlüt Oeakcıoğ-
lu'nun, Niğde'ye bağlı Aksaray ilçesinin Hükü
met binası ihtiyacına dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü lorusu (6/104) 

101. — Ankara Milletvekili ibrahim Cüceoğ-
lu'nun, Almanya'da çalışan Türk işçilerinin 
eğitim çağındaki çocuklarına dair Çalışma ve 
Millî Eğitim bakanlarından sözlü sorusu (6/105) 

102. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'-
ün, Türkiye petrol politikası tesbiti işinin bir 
Amerikan firmasına para karşılığı verilmesinin 
doğru olup olmadığına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/106) 

103. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'-
ün, Maraş Belediyesi tarafından başlatılan, ge
cekondu ıslah ve önleme faaliyetinin ne safhada 
olduğuna dair imar ve iskân Bakanından sözlü 
sorusu (6/107) 

104. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
paso ihtilâfı üzerine, Başbakan tarafından, A. P. 
Ortak Grup toplantısında yapılan konuşmaya 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/108) 

105. — Adana Milletvekili Turgut Topaloğ-
lu'ııun, tarım ilâçlarına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/109) 

106. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm; Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yeni bir 
Hükümet konağı yapılmasına dair Maliye ve 
içişleri bakanlarından sözlü sorusu (6/110) 

107. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yapıl
ması düşünülen baraja ve Söğüt gölünün kuru
tulmasına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü sorusu (6/111) 

108. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm Elmalı ilçesine bağlı Sinekçibeli - Sütle-
ğen köyü yolunun tamir ve ıslahına dair Bayın
dırlık Bakanından sözlü sorusu (6/112) 



109. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, 
Uşak'a bir fabrika kurulup kurulamıyacağma 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/113) 

110. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, ilk 
ve orta dereceli okullarda okutulan ders kitap
larına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/114) 

111. — Anıkara Milletvekili İbrahim Cüceoğ-
]u'nun, Kalecik sulama projesinin ne zaman 
tamamlanacağına dair Enerji ve Tabiî Kay
maklar Bakanından sözlü sorusu. (6/115). 

112. — Zonguldak Milletvekili Hüseyin Bay-
türk'ün, Kömür tahsis belgelerinin veriliş şek
line dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorum! (6/116) 

113. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 
Karadeniz Bölgesinde üretilen patates ürünü
nün değerlendirilmesine dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu (6/117). 

114. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
bir gazetede yayınlanan «Diyanet İşleri Başkanı 
fetva verdi» başlıklı yazıya dair Devlet Baka
nından sözlü sorusu. (6/118) 

115. — Çorum Milletvekili Cahit Angın'ın, 
5 Şubat 1970 tarihli Ulus Gazetesinde «Çorum'-
un Gökçaım köyü nasıl cezalandırıldı» başlrMı 
yazıya dair Başbakandan sözlü sorusu (6/119) 

116. — Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolak-
oğlu'nun, Güney - Doğu illerini birbirine bağlı-
yan yollarda, kaçakçılığın men ve takibi için 
arama yapan resmî kişilere dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/120) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI. 

RILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

1. — izmir (Milletvekili Şükrü Akkan, Cum
huriyet Senatosu İzmir Üyesi Beliğ Beler ve 
Konya Milletvekili Özer Ölçmen'in, 25 . 5 . 1961 
gün ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu
nun 9 ncu maddesinin 9 ncu fıkrasının yürür
lükten kaldırılması hakkında kanun teklifi 
(2/21) (S. Sayısı : 20) (Dağıtma tarihi : 
29 . 1 . 1970) 

2. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 11 
arkadaşının, 286 sayılı Köy Kanununda deği
şiklik yapılmasına dair Kanunun 25 nej madde-
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sinin değiştirilmesine, 287 sayılı Şehir ve Ka
sabalarda mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri 
teşkiline dair 4541 sayılı Kanunda değişiklik 
yapılması ve bâzı kanunların kaldırılması hak
kında Kanunun 8 nci maddesinin değiştirilme
sine, 306 sayılı İdarei Umumiye! Vilâyat Kanu
nunda değişiklik yapılmasına ve ilgili bâzı ka
nunların kaldırılmasına dair Kanunun 105 nci 
maddesinin değiştirilmesine ve 307 sayılı Bele' 
diye Kanununda değişiklik yapılmasına dair' 
Kanunun 24 ncü maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi (2/20) (S. Sayısı : 23) 
(Dağıtma tarihi : 2 . 2 . 1970) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üye
si Ragıp Üner'in, Medeni Kanunun 253 neü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/93) (S. 
Sayısı : 21) (Dağıtma tarihi : 28 . 1 . 1970) 

X 2. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Arslan Bora ve 5 arkadaşının, 444 sayılı Kanu
nun birinci maddesine bir fıkra eklenmesi hak
kında kanun ile Cumhurbaşkanlığı geri gön
derme tezkeresi ve Plân Komisyonu raporu 
(?/229) (S. Sayısı : 70) (Dağıtma tarihi : 
25 . 2 . 1970) 

3. — Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve 
Sayıştay 'Başkanlığı 1967 malî yılı Kesinhesabı 
hakkında Meclis Hesaplarını İnceleme Komis
yonu raporları (5/1) (S. 'Sayısı : 76) (Dağıtma 
tarihi : 3 . 2 . 1970) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BIRINCI GÖRÜŞMESI YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Hendek: kazası Kemaliye Mahallesi nü
fusunda kayıtlı Mustafaoğlu 1329 doğumlu 
Faik Özer'in bakiye cezasının affı hakkındaki 
kanun ile Cumhurbaşkanlığı geri gönderme 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (1/149) 
(S. Sayısı : 24) (Dağıtma tarihi : 2 . 2 . 1970) 
(M. Meclisi Dönem II : 1/244, S. Sayısı : 172) 
(C. Senatosu : 1/594, S. Sayısı : 714) 

2. — Salihli ilçesinin Eskicami mahallesi 
1028 hanesinde naklen kaydedilen Ali Nacioğlu, 



Ayşe'den doğma 20.10.1945 doğumlu Kâmil Ak-
man'm, ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/46) (S. Sayısı : 30) (Dağıtma tarihi : 
3 . 2 . 1970) 

3. — 654 sayılı Toplum z'albıtası kurulması 
hakkında Kanunun 1 ve 3 ncü maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve İçişleri ve 
Plân komisyonları raporları (1/78) (S. Sayısı : 
27) (Dağıtma tarihi : 3 . 2 . 1970) 

4. — Van'ın Gürpınar ilçesi Hoşap bucağı 
Işıkpmar Köyü hane 37, cilt 5, sayfa 52 de ka
yıtlı Necmettinoğlu, Emine'den olma 1 . 1 . 1947 
doğumlu Nurettin Kahraman'ın, ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık teskeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/45) (S. Sa
yısı : 46) (Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1970) 

5. — Akyazı ilçesi Merkez Yeniköy'ü hane 
18, cilt 8, sayfa 125 te nüfusa kayıtlı Hüseyin-
oğlu, Fatma'dan olma 13 . 3 . 1940 doğumlu 
Kemal Uluköylü'nün, ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu (3/47) (S. Sayısı : 47) 
(Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1970) 

'6. — Cumlıuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi 
Zerin Tüzün'ün, Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî 
ve Teknik Öğretim okulları öğretmenlerinin in
tibakı hakkındaki 1064 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesine 2 ek madde ilâvesine ve geçici mad-
debinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ile 
Eskişehir Milletvekili İsmet Angı ve 10 arkada
şının, Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Tek
nik Öğretim okulları öğretmenlerinin intiba
kı hakkındaki 5 . 7 . 1968 tarihli 1064 sayılı 
Kanunun birinci maddesinin değiştirilmesi ve 
M iğde Milletvekili M. Nuri Kodamanoğlu'nun 
ve Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Meb-
rure Aksoley ve 13 arkadaşının Millî Eğitim Ba
kanlığı Meslekî ve Teknik öğretim okulları öğ
retmenlerinin intibakı hakkındaki Kanuna ek ka

nun teklifleri ve Millî Eğitim ve Plân komisyon
ları raporları (2/4, 2/61, 2/131, 2/151) (S. Sa
yısı : 59) (Dağıtma tarihi : 11 . 2 . 1970) 

7. — Eskişehir Milletvekili ismet Angı ve 
9 arkadaşı ile İstanbul Milletvekili Eeşit Ül
ker'in, Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf 
veteriner hekimlere de tazminat verilmesi hak
kında kanun teklifleri ve Millî Savunma ve 
Plân komisyonları raporları (2/18, 2/157) (S. 
Sayısı : 60) (Dağıtma tarihi : 10 . 2 . 1970) 

8. — Zonguldak Milletvekili Kevni Nedim-
oğlu ve 10 arkadaşının, Yargıtay Teşkilâtına 
raportör kadroları eklenmesin© ve 3656 sayılı 
Devlet Memurları aylıklarının tevhit ve teadü
lüne dair Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Ada
let Bakanlığı bölümünde değişiklik yapılması
na dair kanun teklifi ve Adalet ve Plân komis
yonları raporları (2/226) (S. Sayısı : 68) (Da
ğıtma tarihi : 13 . 2 .1970) 

9. — 1076 sayılı Yedeksuibay ve Yedek As
kerî Memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler 
ilâvesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir mad
de ilâve edilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu raporu (1/27) (S. 
Sayısı : 72) (Dağıtma tarihi : 27 . 2 1970) 

10. — İzmir iline (bağlı Çeşme ilçesinin, Mer
kez Çiftlik köyü nüfusunun 101 hane, 7 cilt ve 
45 nci sayfasında kayıtlı Şükrüoğlu, Zehra'dan 
doğma 10 . 8 . 1929 doğumlu Mahmut Yel'in, 
ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/51) 
(S. Sayısı : 77) (Dağıtma tarihi : 4 . 3 . 1970) 

11. — Yalvac'ın 'Tokmakçık köyü vhane 90, 
cilt 22 sayfa 146 da nüfusa kayıtlı, Ali Osman-
oğlu Ayşe'den doğma 9 . 11 . 1948 doğumlu Hü
seyin Sesli'nin ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/159) (S. Sayısı : 78) (Dağıtma 
tarihi : 4 . 3 . 1970) 


