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I --"GEÇEN TUTA» 

Belediye Gelirleri kanunu tasarısının geri 
gönderilmesine dair Başbakanlık tezkeresi ka
bul olundu. 

Seyahat acentaları kanun tasarısının geri 
gönderilmesine dair Başbakanlık tezkeresi okun
du ve adı geçen kanun tasarısının geri verile
ceği bildirildi. 

Manisa Milletvekili Mustafa Ok ile Burdur 
Milletvekili Nadir Yavuzkan'm, Hükümet ka
rarları ile yapılan sınırlamadan zarar gören 
haşhaş ekicilerine ve afyon üreticilerine taz
minat ödenmesi hakkındaki kanun teklifinin, 
içtüzüğün 36 ncı maddesine göre gündeme alın
masına dair önergesi, yapılan görüşmelerden 
sonra, reddolundu. 

654 sayılı Toplum Zabıtası kurulması hak
kında Kanunun 1 ve 3 ncü maddelerinin değiş
tirilmesine dair kanun tasarısı, yapılan görüş
melerden sonra, kabul olundu. 

II - GELEN 

Tezkereler 
1. — Hacettepe Üniversitesinin 1968 bütçe 

yılı Kesinhesabma ait genel uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi (3/499) (Sayıştay Komisyonuna) 

2. — İstanbul Üniversitesinin 1968 bütçe yılı 
Kesinhesabma ait genel uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
(3/500) (Sayıştay Komisyonuna) 

3. — Konya Milletvekili Necmettin Erba-
kan'm yasama dokunulmazlığının kaldırılması
na dair Başbakanlık tezkeresi (3/501) (Anaya-

• • < • — ^ > m -

&K ÖZETİ 

I Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi ida
re Âmirlerinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyelerine verilecek avans hakkında kanun tek
lifinin gelen kâğıtlardan gündeme alınarak, 
basılıp dağıtılmasından itibaren 48 saat geçme
den ve öncelik ve ivedilikle görüşülmesi onay
landı ve yapılan görüşmelerden sonra adı geçen 
kanun teklifinin maddeleri kabul olunarak tü
mü açık oya sunuldu ise de, oyların ayrımı 
sonunda çoğunluğun sağlanamadığı, oylamanın 
gelecek birleşimde tekrarlanacağı bildirildi. 

21 . 4 . 1971 Çarşamba günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 19,48 de son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kayseri 

Ahmet Duralcoğlu Şevket Doğan 
Kâtip 
Sivas 

| Enver Akoıa 

KÂĞITLAR 

I sa ve Adalet Komisyonlarından Mürekkep Kar
ma Komisyona) 

4. — Tekel Genel WIüdürlüğünün 1967 bütçe 
yılı Kesinhesabma ait genel uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi (3/502) (Sayıştay Komisyonuna) 

Rapor 
I 5. — Uşak Milletvekili M. Fahri Uğrasızoğ-

lu'nun, Millet Meclisi içtüzüğünün 195 ve 196 
ncı maddelerinin değiştirilmesine dair Tüzük 
teklifi ve Uşak Milletvekili M. Fahri Uğrasızoğ-
lu'nun önergesi (2/199) (S. Sayısı : 308) (Da
ğıtma tarihi : 19 . 4 . 1971) (Gündeme) 

. .< . . . 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ahmet Durakoğlu 

KÂTİPLER — Enver Akova (Sivas) - Kemal Ataman (Ankara) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri; Millet Meclisinin 90 ncı Birleşimini açıyorum. 

III. —i YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihaz ile yoklama 
yapılacaktır. Sayım üyelerin beyaz düğmelere 
"basmalarını rica ederim. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müzake
relere geçiyoruz. 

İBu birleşimde 7 aded gündem dışı konuşma 
talebi vardır. Takdir edersiniz ki, hepsini kar-

IV. 

1. — Rize Milletvekilleri Sami Kumbasar'ın, 
çay kampanyasının yaklaşması nedeniyle çay so
runları hakkında gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Çay kampanyasının yaklaşması 
münasebetiyle çay sorunları hakkında, beş da
kikayı geçmemek üzere, Rize Milletvekili Sayın 
Sami Kumbasar, buyurun efendim. 

SAMİ KUMBASAR (Rize) — Sayın Başkan; 
sayın milletvekilleri; 

Başta Rize olmak üzere Trabzon, Artvin Gi
resun ve Ordu vilâyetlerindeki üç milyona ya
kın çay müstahsili, 1971 çay kampanyasının 
yaklaştığı şu günlerde, her seme olduğu gibi bu 
sene de tedirgin, kuşkulu; fakat muhakkak alın 
terinin ve emeğinin karşılığını almak için sabır
la beklemektedir. 

1939 senesinde başlıyan çay ziraati 30 sene
de Doğu Karadeniz Bölgesinin çalışkan, bilgili 
ve cesur insanları elinde büyük bir gelişme gös
termiş, 'Cumhuriyet devrinin Türkiye için en 
başarılı bir eseri olmuştur. 

1964 senesine kadar dışarıdan çay ithal 
ederdik. 1964 den sonra artık ihraç etmeye baş
ladık. 1964 senesine kadar ithal ettiğimiz çay
lara kilo başına ortalama 11 lira ödemekte idik. 
Eğer, Doğu Karadeniz Bölgesinde çay olmasay
dı, senelik ihtiyacımız için 300 milyona yakın 

şılamaya imkân yoktur. Bu sebeple yalnız üç 
kişiye sıra ile söz vereceğim. Kendilerinden ay
rı ayrı rica ediyorum, bilâhara avans kanun ta
sarısının açık oylaması olduğu için fazla uzat
madan, yani beş dakikayı geçmeden konuşma
larını tamamlasınlar. («Oylamadan sonra ko
nuşsunlar» sesleri) 

Efendim, oylamadan sonra gündem dışı söz 
vermeye imkân yoktur, takdir edersinin. 

bir dövizimiz dışarıya gidecekti. Ayrıca kilosu
nu 22 liraya malettiğimiz çayı, yine kendi va
tandaşlarımıza ortalama olarak kilosu 60 liraya 
satıyoruz. Devlet bundan da 195 milyon lira 
Hazineye gelir temin etmektedir. Dışarıya sat
mak suretiyle de Hazineye bir miktar döviz te
min etmekteyiz. 

Evsafı ve kalitesi bakımından Dargenik ve 
Seylan çaylarından daha üstün kaliteli olduğu, 
Londra'da çeşitli mütehassıslar tarafından tes-
bit edildiği raporlarla sabit olduğu halde, sene
lerden beri âcil bir tedbir alınmaması sebebiy
le elde etiğimiz çayın dışarıya çok ucuz fiyat ile 
satılması, çaya yapılan ihmalden çok ileri gide-. 
rek bir suikast niteliği taşımaktadır. 

Devlet Plânlama Teşkilâtının niçbir uzmanı 
ciddî olarak bir inceleme yapmamış ve maliye
tini tesbit etmemiştir. 1909 senesinde bir kilo 
yaş çay yaprağının maliyeti 309 kuruş olarak 
tesbit edilmiştir. Kilo başına müstahsıla 45 ku
ruş kâr kalıyordu. Devalüasyondan sonra ithal 
malı olan gübrenin fiyatı artmıştır, işçi ücret
leri artmıştır, ilaçlama fiyatları yükselmiştir. 
1965 senesinden beri bir kilo yaş çay yaprağı
nın fiyatı maalesef 350 kuruşta kalmıştır. Eğer 
maliyeti 1971 senesine ĝ öre hesabedersek, 350 
kuruşu da geçtiğini görürüz. 1939 senesinde 

— BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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60 kuruş olan çay, 1 e 5 artış ile 350 kuruş ol
muştur. Diğer gıda maddelerinin artışlarına da 
göz atarsak, çayın fiyatının hiçbiri ile mukayese 
edilemiyecek derecede çok az artış gösterdiğini 
görürüz. 

Buğday 
Mısır 
Pamuk 
Fındık 
Tütün 
Zeytin 
Zeytinyağı 
Tereyağı 
Koyun Eti 

7 
5 

40 
25 
m 
25 
40 
60 
30 

1939 

Kuruş 
» 
:» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1971 

i 87 Kuruş 
110 
900 
700 

1 500 
800 

1 200 
2 400 
1 500 

» 
» 
» 
» 
» 
»' 
» 
» 

Artış 
oranı 

12/1 
22/1 
22/1 
28/1 
25/1 
32/1 
30/1 
40/1 
Ö0/1 

Bu misalleri daha da artırmak mümkündür. 
1905 senesinden beri Türkiye'de çay müs

tahsili Demirel Hükümetinden bir kuruş zam 
alamamıştır. 6 senedir çayın fiyatı 350 kuruştur. 
6 senede Türkiyede fiyatı artmıyan tek bir 
ürün ve gıda maddesi yoktur. Sudan sonra dün
yada en çok kullanılan gıda maddesi de çaydır. 
Türkiye'de 2 000 metre yükseklikteki köylü
müzün sofrasından tutun da, bardağı 5 liraya 
içilen lüks gazino ve otellerimizde bu gıda mad
desi kullanılmaktadır. Eğer senelerden beri ge
len iktidarlar, hükümetler bu mahsulü siyasi çı
karları için kullanmışlarsa, kendilerine oy top
lama vasıtası kabul etmişlerse, bu durumdan; 
senelerdir gurbet hayatının acılarını tatmış, ha
len unutamamış, 30 seneden beri de çaylığının 
başında gece gündüz yağmur, çamur demeden 
çoluk çocuğu ile beraber 7 den 70 e kadar eli 
ile, tırnağı ile yağmur ve güneşin altında çalı
şan bu cesur ve çalışkan insanların günahı ne
dir?.. 

Anayasanın 52 nci maddesi göz önüne alına
rak günden güne artan hayat pahalılığı karşı
sında bölgenin tek geçim kaynağı olan çayın da 
gerçek değerinin verilmesi lâzımdır. 5 vilâyetin 
3 milyona yakın insanını bu durumdan kurtar
mak ve reform hükümeti olan Erim Hükümetin
den bu fiyat reformunu beklemek, o müstahsilin 
da hakkıdır. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından al
kışlar)' 

2. — Rize Milletvekilleri Salih Zeki Köseoğ-
lu'nun çay kampanyasının yaklaşması nedeniyle 
çay sorunları hakkında gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Yine, çay kampanyası münase
betiyle Rize Milletvekili Salih Zeki Köseoğlu, 
buyurun efendim. 

SALİH ZEKİ KÖSEOĞLU (Rize) — Sayın 
Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 

Mayıs ayının ilk haftasında Doğu Karadeniz 
Bölgesinde Tekel idaresi tarafından yaş çay 
alım kampanyası açılacaktır. 4233 sayılı Kanu
nun 8 nci maddesi gereğince teşkil edilecek ko
misyon, 30 Nisanda yaş çay yaprak fiyatlarını 
tesbit edecektir. Aşağıda arz edeceğim sebep ve 
şartlar dolayısiyle yaş çay yaprak fiyatlarının, 
günün ekonomik şartlarına uygun bir şekilde 
tesbitinde Hükümetin hassas olmasını ve anlayış-
göstermesini, dört vilâyetin 200 bin civarındaki 
müstahsili ümit ile beklemektedir. 

Millî ekonomimizde özel bir yeri olan çay 
ziraati ve sanayii ile ilgili bâzı önemli hususla
ra kısaca temas etmeyi faydalı görüyorum. 

Merkezi Rize olmak üzere Doğu Karadeniz'in 
dört vilâyetinin ancak sahil kısımlarının çok 
mahdut bir bölgesinde yetiştirilebilen yaş çay 
yapraklarımız, ihtiva ettikleri vasıfları itibariy
le Seylan çaylarının üstünde oldukları, Londra 
laboratuvarında yapılan tahliller neticesinde 
tesbit edildiği gerçeğini bilhassa belirtmek iste
rim. 

İmâl edilen kuru çaylarımızın kalitesi 
her yıl düzelmektedir. İstenilen kalite seviyesi
ne ulaşamamızm esas sebebini yaprak çayları
mızı mubayaa ve muhafazadaki hatalar, imalât
taki hata ve eksiklikler, fabrika kapasitesinin 
son derece düşük olması, kuru çayın ambalaj ve 
muhafazasındaki büyük eksiklikler teşkil et
mektedir. Kaliteli çay yetiştirmek istiyorsak, 
bu problemleri mutlak halletmemiz lâzımdır. 
Fabrika kapasitesi en önemli bir unsur olduğu
na göre, iki misal vermeyi faydalı görüyorum : 

1970 yılının 4 Mayıs günü, Rize Merkez Çay 
Fabrikasında 101 O00 ton yaş çay mubayaa edil
miştir. Halbuki bu fabrikanın kapasitesi 100 
tondur. Aynı 'gün çay bölgesinde 8 869 ton yaş 
yaprak mubayaa edildi. Bölgede mevcut tüm 
fabrika kapasitesi 2 069 tondur. 

Başka 'bir misal vereyim : Devepazan, Ken
dirli, îyidere bölgesinde 20 bin ton yaş çay ye-
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tiştirilir, buna göre fabrika kapasitesinin 500 
ton olması lâzımgelir. Halbuki İhalen mevcut 
fabrika kapasitesi 69 tondur. 'Bu derece düşük 
bir f aJbrika kapasitesi 'ile kaliteli çay imal etme
nin mümkün olmıyacağı aşikârdır. Kıvrılma ve 
soldurma gibi işlemler (bir tarafa itilerek, mu
bayaa edilen yaprak çayların işlenerek çürüme-
melerine çalışılmaktadır. Bu şekil imalât, kızgın 
fırına konulan ekmeklerin pişme şekline (benze
mektedir, yani haşlama ve yanma hâdisesi mey
dana gelmektedir. 

Bu itibarla çalışmalara hız verilerek en kısa 
hir zamanda fabrika kapasitesini uygun (bir se
viyeye ulaştırmak şarttır. 

Çay ziraatinin önemli ibir özelliği de hir aile 
ziraati şeklinde yapılmasıdır. 

Rize vilâyeti çevresinde mevcut 65 000 üre
ticiden % 94 ü 1 ilâ 5 dönüm, % 5,5 u 5 ilâ 10 
dönüm, % 0,5 i 10 ilâ 20 dönüm çaylığa sahip
tirler. 20 dönümden fazla çaylığı olan ancak 10 
aded üretici vardır. Böylece üreticinin % 94 ü 
2 000 iflâ 10 000 lira arasında gelir temin etmek
tedir. Geri kalan % 5 i ise 10 000 ilâ 20 000 lira 
arasında kazanmaktadır. 

Çay ziraatinin tek özelliği gelirin sosyal ada
lete uygun bir şekilde dağılışıdır. Fakat bir çay 
üretici ailesinin eline ayda 200 ilâ 900 lira (geç
mesi ailesinin kalabalık olması, başka arazisi ve 
geçim kaynağı olmaması gibi hususlar dikkate 
alınırsa, geçim sıkıntısı içinde olduğu ve mev
cut hükümetlerce mahsulünün en iyi bir şekilde 
değerlendirilmesinin zarureti ortaya çıkar. 

Çay ziraatinin diğer (bir özelliği de, çok mah
dut bir 'bölgede az bir ekim yapılabilmesidir. 
Zira çay, muayyen vasıflık iklim ve toprak is
ter, ekilmeye müsait âzami saha 400 000 dekar 
civarındadır. Bunun 000 000 dekarı kullanılmış
tır. Kalan 100 000 dekar da fazla verimli değil
dir. Bu itibarla çay ziraatinin gelişmesi, durmuş
tur. Nitekim, 1969 yılında 160 000 ton yaş yap
rak mubayaa edilmiş 1970 yılında fou miktar 
153 000 tona düşmüştür. 

Türkiye'nin yıllık kuru çay ihtiyacı 21 000 
ton civarındadır. İstihsal ise 34 000 tondur, is
tihlâk her yıl süratli bir şekilde artmaktadır. 
10 sene sonra Türkiye dışardan çay ithal etme 
durumuyla karşı karşıya kalacaktır. Aslında is
tihsal fazlası olan 10 ilâ 1(2 ton Avrupa'da küçük 
bir devletin ihtiyacını karşılıyabilir. 

Çayın millî ekonomimizde yeri çok büyük
tür. Her yıl ithal etmeye mecbur olduğumuz 
20 000 ton kuru çay için 300 ilâ 400 000 000 lira 
ödemeye mecburduk. Bugün eriştiğimiz 10 ilâ 
12 ton istihsal fazlası çayı satmakla yurdumuza 
150 000 000 lira döviz temin etme imkânı mey
dana gelmiştir. Böylece çay ziraati, millî ekono
mimizde 50 ilâ 60 000 000 milyon civarında bir 
döviz sağladığını Ibilhassa belirtmek isterim. 

Sayın Hükümetin dikkatlerine arz ediyorum: 
Bu gerçeklerin ışığı altında aşağıda arz '©dilen 
sebep ve şartlar göz önüne alınarak, millî eko
nomimizde büyük yeri olan çay ziraatinin geliş
mesi, yaşaması ve vasıflı çay elde edebilmemiz 
için yaş çay yaprak fiyatlarının günün şartları
na uygun bir şekilde tesbiti zaruridir. 

1. Yaş çay yaprak fiyatları 1066 yılında 
3,5 lira olarak teklif edilmiştir, 50 kuruş zam 
yapılmıştır. Aradan 5 sene geçmesine rağmen 
bir ilâve yapılmamıştır. Halbuki 5 yıl içinde 
fiyatlar normal olarak % 35 ile % 40 arasında 
yükselmiştir. Doğu Karadenizde 2 000 000 unun 
üstünde çay ziraati yapan ve tek ıgeçim kaynak
ları çay olan halkını bugünkü zor geçim şartları 
içinden kurtarmak gerekmektedir. 

s 

2. 1970 devalüasyon kararı ile meydana ge
len fiyat artışları karşısında uygun taJban fiyat
ları verilmek suretiyle Türk müstahsili korun
muştur. Çay müstahsili için de aynı şeyi düşün
mek, Hükümet için haklı ve kaçınılmaz bir gö
rev olmalıdır. 

3. 1939 dan bu yana büitün zirai mahsulı-
üetfde fiyat artışları 15 ilâ 30 misli olmuştur. 
Yaş çay yaprağı 1939 da 60 kuruş olduğuna 
göre, çayda artış 6 misli olabilmiştir. 

4. Çay miüstahsıh, blir ameleye 40 ilâ 50 
lira arasında yevmiye ödemektedir. Amele de 
günde ancak 15 ilâ 20 kilo toplayabilmektedir. 
Böylece buıgiinkü fiyat, ancak amele ile diğer 
masrafları karşılıyafbilmektedir. 

5. Yaş çay yaprağına uygun fiyat vermek
le, kaliteli çay imal etme imkânı daha da ar
tacaktır. 

6. Kuru çayın maliyeti 24,50 kuruştur. 
Satışı 50 ilâ 60 lira arasında yapılmaktadır. Bu 
sebeple yaş çay yaprağına yapılacak ilâve bir 
fiyat zammı değildir, müstahsilin emeğinden 
Devletçe elde ledilen gelirden bir miktar nasip-
lenmesâJdir. 
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Çay ziraati ile iştigal eden müstahsilin ma
zisi acı hâtıralarla doludur. Bu topraklar 50 
yail içinde 3 defa ziraat şekli değiştirmiştir, dik 
önce fındık ziraatı yapılmıştır, bilâhara «bun
lar sökülerek narenciyeye çevrilmiştir. 15 - 20 
seneden beri de çay ziraati başlamıştır. Çay 
zlinaatinin cazibesini kaybetmesiyle yeni !bir 
ziraat şekli aranacaktır. 2 000 000 nüfuslu 
Doğu - Karadeniz halkını tecrübe tahtası ol
maktan kurtarmak lâzımdır. 

Bu itibarla, çay kampanyası dolayısiıyle 30 
Nisamda yaş çay fiyatlarım tesbit ederken, 
5 yıllık normal fiyat ve devalüasyonun yarattı
ğı anormal fiyat artışlarını da nazarı itibara 
alarak uygım bir fiyat tesbit etmek, ekonomik 
ve sosyal şartların zaruri neticesidir. 

Beş yıldan beri devam eden 3,5 lira fiyat 
bulgun ancak masrafları karşılamaktadır. Ma
liyeti 24,50 kuruş olan çayın 50 dHâ 70 Mraya 
satıildığımı evvelce arz eıtmüştim. 

1971 yâı yaş çay yaprak fiyatlarının gü
nün ekonomik şartlarına uygun bir şekilde tes-
büti, çay müstahsili temsilcileri tarafından ev
velki Hükümete arz edilmiş ve olumlu karşılan
mıştı. 

Hükümet Başkanı- Sayın Nihat Erim 1968 
yılındaki - ki, o zaman devalüasyon kararı yok
tu - Çayel'nde yaptığı konuşmada 3,5 liranın 
çok az olduğunu beyan ve ifade etmiştir. Yeni 
Hükümetin bu mevzuda anlayış göstereceğimi 
üımiidediyorum. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 

3. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Av-
§argil'in, orta dereceli okul öğretmenlerinin ek 
ders ücretleri ve bu konuda alınması gerekli ted
birlere dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Orta dereceli okullar öğretmen
lerinin ders sayısı ve ek ıders ücretleri hakkın
da Kayseri Milletvekili Sayın Tufan Doğan 
Avşargil, buyurunuz efendim. 

TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — 
Sayın Başkan, muhtorem milletvekilleri, gece 
ve gündüz öğretim yapan orta dereceli okul öğ
retmenlerinin ev ders ücretleri, 1971 malî yılı 
bütçesiyle bir açmazın içine girmiştir. Bugün 
okullarda ek dersler tamamen felce uğramıştır, 
gece okullarında dersler yapılmamaktadır. Sa
yın Hükümeti, Meclis kürsüsünden uyarmak 
için söz almış bulunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, orta dereceli okul öğ
retmenlerinin ders ücretlerini düzenliyen en son 
hüküm 1969 tarihinde yürürlüğe giren 439 sa
yılı Kanunla getirilmişti. Bu kanuna göre ders 
ücretleri saat başına gece 15 lira, gündüz 10 
lira dışardan girenlere do gece ve gündüz 8 
lira olarak tesbit edilmişti. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kabul 
edilince bu kanun ek ders ve ders saati başına 
ödenecek miktarlarla ilgili 89 ve 176 ncı mad
deleri şu hükümleri getirdi: «Her derecedeki öğ
retim ve eğitim kurumları ile okul, kurs veya 
benzeri kuruluşlarda, hizmetin gerektirdiği kad
rolara öğretmen veya öğretim üyesi bulunma
ması gibi zaruretler halinde, öğretmenlerle öğ
retim üyelerine veya diğer devlet memurlarına 
ders görevi verilebilir. 

Ders ve konferans ücretleri 89 ncu madde 
gereğinie kendilerine ders görevi verilenler
le ders veya konferans saati başına ödenecek 
ücret her ders yılı bütçe kanunlarında gösteri-
ln\» 

Buna göre 1971 malî yılının bütçe kanunu
nun 15 nci maddesi ders ücretlerini: 

Yüksek okullarda gece ve gündüz 25 ilâ 75 
lira arasında, mühendis yetiştiren okullarla, 
yüksek dereceli teknik okullarda 40 ilâ 100 lira 
arasında, orta dereceli okul ve kurslarda gece 
ve gündüz 10 lira olarak tesbit etmişti. 

Sayın milletvekilleri, burada bâzı noktalara 
dikkatinizi çekmek istiyorum: 657 sayılı Dev
let Memurları Kanunu, devlet memurlarının gü
nün koşulları içinde iktisadi yönden birazcık 
olsun huzura kavuşmalarını sağlamayı da amaç-
lıyarak çıkmış olan bir kanundur. Birçok 
haksızlıkları bünyesinde taşımasına, her sınıf
tan memurun tepki göstermesine rağmen yine 
de maaş ve ücretlerde artmalar olmuştur. 

Biraz önce arz ettiğim cetveli tetkik etti
ğimiz zaman yüksek okullarda öğretim yapan 
öğretmenlerin hem gündüz ve hem de gece 
ders saati ücretlerinin % 35 ilâ 50 arasında ar
tırıldığını görürsünüz. Orta dereceli okullarda 
ise gündüz ders saati 10 lirada tutulmuş,, gece 
ders saati 15 liradan 10 liraya düşürülmüştür. 

Ayrıca öğretmenlerin maaş karşılığı okutu
lan ders saati ortaokullarda 18 liradan 21 e, 
liselerde 15 ten 18 e çıkarılarak yükümlülük 
artırılmış, ücretli okutulan dersler 3 saat azal
tılmıştır. 

_ 665 — 
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Çok ilginç bir nokta da meslekî eğitim oi-

mıyan, öğretim teloıiğini bilmiyen dışardan ders 
verenlerin saat ücretleri de 20 lira olarak tes-
bit edilmşitr. 

Sayın milletvekilleri^ 1963 yılına göre piya
sa fiyatlarının geniş ölçüde yükselmesi, per
sonel ücretlerinin artması karşısında orta de
receli okul öğretmenlerinin ders ücretlerinin 
gündüzleri için aynen, geceleri için ise % 50 
tenzilâtı olarak kabul edilmesinin akıl yolu 
ile izahı mümkün değildir. Yeni hükümler ge
tirilmiş, b'una göre meslekî ve yüksek okulların 
ders ücretleri artırılmakla ücret artışının ge
ce ücreti lehine bir farklılığın kabul edilme
siyle de gece derslerinin özelliklerinin yetkili
ler tarafından kabul edildiği ortada iken, or
ta dereceli okulların istisna edilmesindeki yan
lış ve adaletsiz tutumu anlamak da mümkün 
değildir. 

Ayrıca, ders ücretlerinin ödenmesinde de 
öğretmen aleyhine işliyen bir yol tutulmuştur. 
Ücretin maaşa eklenerek vergi ve bono esası
nı getiren bir yolla ders üiretlerindeki ele ge
çen miktarlar daha da azalmıştır, 475 kuruş 
veya 500 kuruş olmuştur. 

Sayyı milletvekilleri, orta dereceli okul öğ
retmenlerinin mesaisini bilmek ve iyi değerlen
dirmek gerekir, 12 ilâ 18 yaş arasındaki psiko
lojik ve sosyal bunalımları olan çocuklar, 40 
ilâ 80 arasında değişen kalabalık sınıflar, 
ders malzemesi yokluğunun yarattığı uygula
ma güçlükleri, evde ders hazırlığı, plân, yazılı 
okuma, ödev düzeltmesi, sosyal kol faaliyetle
ri, meslekî toplantılar ve idarenin yarattığı hu
zursuz bir ortam. Bu koşullar altında çalışan 
öğretmene saat başına 10 lira verilecek bu şart
lardan daha ağırları içinde çahşmıyan kimse
lere 75 ilâ 100 lira arasında para ödenecek, 
öğretmen olmıyanlara bile 20 lira ders saati ba
şına para verilecek. Eğitimin temel felsefesine, 
memleketimizin eğitim politikasına ters düşen 
bu durum, hükümetlerin eğitime verdikleri de
ğerin tipik bir örneği olarak karşımızdadır. 
Bu sembolik ders ücretleri bile uzun zamandan 
beri ödenmemektedir. 

Eğitim bütünlüğü ve öğretimi yeteri kadar 
dikkate almıvan hükümetlerin ve Millî Eğitim 
Bakanlığının bu tutumu, öğretmenler arasında 
yutft çapında tepki ile karşılanmaktadır. Otta 

dereceli okullarlda öğretim, felce uğramıştır. 
Akşam. okulları, meslek okulları fiilen kapan-
anılşitır. Buna paralel olarak taşra teşkilatın
daki öğretmenlerin maaşlarına denk kadro 
verilmediği için kademe ilerleımieısi yapılamamış 
ve 83 bin öğretmen mağdur olmuştur. Milî 
Eğitim Bakanlığı, kadro ve idari görev tazmi
natı ödenmıiyen ders ücretleri konusunda illere 
tamimler göndererek öğretmenleri oyalamakta
dır. 

iSözlerimi bitirirken yeni Millî Eğitim Ba
lkanından rica ediyorum; öğretımenlerin ö&en-
nıiıyen ,deüs ücretleri derhal ödenmeli; deriş 
saati ücretleri gündüz 15, gece 20 lira olarak 
tesıbit edilmeli; ödenımiiyen ücretlerin ödenme
sine süratle başlanmalı ve öğretmenlerin intı-
ıbaklariyie iUgiiîi, keşmekeş içinde bulunan ça
lışmalar ibir an önce normal (bir ortama getiril
meli ve Ibu haksızlık giderilmelidir. 

Saygılar sunarım. 
"~ « 

BAŞKAN — Başkanlık .sunuşları var, sıra-
siyle arız ediyorum. 

4. — Kanada Avam Kamarası ve Avustural-
ya Temsilciler Meclisi Başkanlarının, birer 
Türk Parlâmento Heyetini memleketlerine da
vetleri üzerine Müşterek Başkanlık Divanı ka
rarı 

BAŞKAN — Kanada Avam Kamarasiyle 
Avuısturalya Temsilciler Meclisinin vâki davet
leri ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde bâzı 
dostluk grupları kurulmasına dair Müşterek 
Başkanlık Divanı kararları vardır; ayrı ayrı 
okultuyorum. 

Cumhuriyet Senaltoisu ve Millet Meclisi Baş
kanlık Divanları Müşterek Toplantısı kararı 

Karar tarihi : 10 . 4 , 1971 
Karar İNlo. ,: 9 

1. Kanada Avam Kaman Başkanının, MİL 
let Meclisi Başkanı ve bir Türk Parlâmento 
Heyetinin Kanada'ya vâki davetinin, 

2. Avusturalya Temsilciler Meclisi Başka
nının bir Türk Parlâmento Heyetinin Avuıstu
ralya'ya vâki ıdâvetinin, 

Aynı mahiyette olmaları sebebiyle birlik
te görüşülmesine ve her iki davete de icabet 
olunmasının muvafık görüldüğü yolundaki 
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Müşterek Başkanlık Divanı mütalâasının Mec
lislerin Genel Kurullarının /tasvibine sunulma
sına. 

BAŞKAN — Kanada ve Avusituralyıa Parlâ
mentolarının daveltine icabet hususundaki Müş-
Itereik BaşjkanlıJk Divanı kararlarını müştere
ken tasviplerimize ısunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul letaüyenler... Kalbul edilmiştir. 

5. — Türkiye Büyük Millet Meclisinde bâzı 
parlâmentolararası dosttuk grupları kurulması
nın uygun görüldüğüne dair Birleşik Başkanlık 
Divanı kararları 

BAŞKAN — Şim'di, dostluk grupları kurul
ması hakkındaki kararları okutuyorum. 

1. Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir 
Türk - İran Parlâmentolararası Dostluk Grupu 
kurulması ./ 

2. Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir 
Türk - Macaristan Parlâmentolararası Dost
luk Grupu kurulması. ^ 

3. Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir 
Türk - Kore Parlâmentolararası Dostluk Grupu 
kurulması • 

4. Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir 
Türk - Vietnam Parlâmentolararası Dostluk Gru
pu kurulması 

Hakkındaki Müşterek Başkanlık Divanı mu
vafık mütalâasının Meclislerin Genel Kurulları
nın tasvibine sunulmasına. 

BAŞKAN — Ayrı ayn okutup oylarınıza su
nacağım. 

«1. Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir 
Türk - tran Parlâmentolararası Dostluk Grupu 
kurulması;» 

BAŞKAN — Türk - iran Parlâmentolarara
sı Dostluk Grupunun kurulmasını tasviplerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

«2. Türkiye Büyük Millet Meclisinde, bir 
Türk - Macaristan Parlâmentolararası Dost
luk Grupu kurulması,» 

BAŞKAN — Türkiye - Macaristan Parlâmen
tolararası Dostluk Grupu kurulmasını tasvip
lerinize arz ediyorum. Kabul edenler.. Kabul 
etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

«3. Türkiye Büyük Millet Meclisinde, bir 
Türk - Kore Parlâmentolararası Dostluk Grupu 
kurulması,» 

B/'ŞKAÎT — Türkiye - Kore Parlâmen
tolararası Dostluk Grupu kurulmasını tasvip
lerinize arz ediyorum. Kabul edenler.. Kabul 
etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

«4. Türkiye Büyük Millet Meclisinde, bir 
Türk - Vietnam Parlâmentolararası Dostluk Gru
pu kurulması,» 

BAŞKAN — Türkiye - Vietnam Parlâmento
lararası Dostluk Grupunun kurulmasını tasvip
lerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler,.. Kabul edilmiştir. 

6". — l/il, 1/28, 1/405 ve 1/440 esas sayılı 
Kanun tasarılarının geri gönderilmesine dair 
Bashakanlık tezkeresi (1/41, 1/28, 1/105, 1/440, 

BAŞKAN — Halen komisyonlarda bulunan 
4 tasarının geri gönderilmesine dair Başbakan
lık tezkeresi vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : a) 1 . 12 . 1969 tarih ve 71-819/9447 
sayılı yazımız. 

12 . 1S69 tarih ve 71-667/9444 b) 1 
sayılı yazımız. 

c) 1 
sayılı yazımız. 

d) 16 
sayılı yazımız. 

12 . 1970 tarih ve 71-1098/8435 

2 . 1971 tarih ve 71-1161/1705 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve ilgideki 
yazılarımızla sunulmuş bulunan Türk Ceza Ka
nununun bâzı maddelerinin kaldırılması ve bâ
zı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı, 1-1-12 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun bası maddelerinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı, Türk Ceza Kanununun 
9 ncu maddesine bir fıkra eklenmesine ve aynı 
kanunun 23 . 6 . 1936 tarih ve 3038 sayılı Ka
nunla kaldırılan 384 ncü maddesi yerine 384 
madde olarak bir madde konulmasına dair ka
nun tasarısı ile Türk Ceza Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bâzı maddelerine 
fıkralar ilâve edilmesi hakkında kanun tasarısı
nın geri gönderilmesine müsaade buyrulmasmı 
rica ederim. 

Nihat Erim 
Başbakan 
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BAŞKAN — Geri verilmiştir efendim. 

7. — Avrupa Konseyi îstişari Meclisimin 
23 ncü döneminde Türkiye Büyük Millet 
Meclisini temsil edecek olan üyelere ait lis
te. 

BAŞKAN — Avrupa Konseyi îstişari Mec
lisinin 23 ncü Döneminde Türkiye Büyük Mil
let Meclisini temsil edecek olan ve siyasi parti 
gruplarınca aday olarak gösterilen üyelere ait 
listeyi okutuyorum. 

Avrupa Konseyi İstişari Meclisinin 23 ncü Dö
neminde Türkiye Büyük Millet Meclisini temsil 
edecek olan ve siyasi parti gruplarınca aday 

olarak gösterilen üyelere ait 

L İ S T E 
Asıl üyeler : 
Prof. Dr. Mehmet Yardımcı (A. P. İstanbul 

Milletvekili), 
Cevdet Akçalı (A. P. Adana Milletvekili), 
Kemal Güneş (A. P. Kırşehir Milletvekili), 
Nihat Bayramoğlu (A. P. Bolu Milletvekili), 
Reşit Ülker (O. H. P. İstanbul Milletvekili), 
Ali Döğerli (C. H. P. Muğla Milletvekili), 
Emin Paksüt (M. G. P. Ankara Milletvekili). 
Yedek üyeler : 
Ertuğrul Akça (A. P. Manisa Milletvekili), 
Esat Kıratlıcğlu (A. P. Nevşehir Milletve

kili), 
Ali İhsan Balım (A. P. İsparta Milletvekili), 
Cemal Külâhlı (A. P. Bursa Milletvekili), 
Nejat Çuhadar (C. H. P. Maraş Milletvekili), 
Hüseyin Baytürk (C. H. P. Zonguldak Mil

letvekili), 
Vefa Tanır (M. G. P. Konya Milletvekili). 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

8. — Plân Komisyonu Başkanlığının, Beledi
ye gelirleri kanun teklifinin Komisyona iadesine 
dair tezkeresi (2/328, 3/504) 

BAŞKAN — Bundan evvelki birleşimde, 
Hükümet tarafından geri alınması kararlaştırı
lan Belediye gelirleri kanunu tasarısı, dosyası 
içerisinde bir de bu konuda kanun teklifi bu
lunması sebebiyle gündemde kalan kanun tekli
finin iadesine dair Plân Komisyonu tezkeresi 
vardır, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Belediye gelirleri kanun tasarısının gerive-

rilmesine dair Başbakanlık tezkeresi Genel Ku
rulun 19 . 4 . 1971 tarihli 89 ncu Birleşiminde 
Okunarak kabul olunmuş ve adı geçen tasarı ge-
riverilmiştir. 

Aynı tasarı ile birleştirilerek görüşülen ve 
gündeme kadar gelen KütaJhya Milletvekili İl
han Ersoy ve 34 arkadaşına ait kanun teklifine 
dair dosyanın (2/328) bu sebeple Komisyonu
muza iadesini rica ederim. 

Saygılarımla. 
Bütçe Plân Komisyonu Başkanvekili 

Cavit Okyayuz 

BAŞKAN — Geri alınma talebimi tasvipleri
nize arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

9. — Konya Milletvekili Sadi Koças'ın, harb 
sanayii konusundaki yazılı sorusunu geri aldı
ğına dair önergesi (7/ ) 

BAŞKAN — Bi ryazılı soru önergesinin geri 
istendiğine dair, Sayın Sadi Koçaş tarafından 
verilmiş bir önerge vardır, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Harb sanayii konusunda, Millî Savunma Ba

kanından yazılı olarak cevaplandırılmasını iste
diğim soruyu geri alıyorum. 

Arz ederim. 
16 . 4 . 1971 

Konya Milletvekili 
Sadi Koçaş 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

10. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'-
in, 6/68, 6/69, 6/70 6/71, 6/72 ve 6/73 sayılı 
sözlü sorularının yazılı soruya çevrilmesine dair 
önergesi (6/68,, 6/69, 6/70, 6/71, 6/72, 6/73) 

BAŞKAN — Gündemimizde bulunan 6 aded 
sözlü soru önergesinin gündemden çıkartılarak, 
bu soruların yazılı olarak cevaplandırılması is
temine dair Saym Ahmet Güner'in bir önergesi 
vardır, okutuyorum : 

Sayın Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin 5 2 - 5 3 - 5 4 - 5 5 - 5 6 - 5 7 nci sıra

larındaki-sözlü soru önergelerimin cevaplandı
rılması çok gecikmiş olup muhatap Hükümet de 
çekilmiştir. 
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Sözlü sorularımın gündemden çıkartılarak, 
alâkalı bakanlıklarca yazılı olarak cevaplandı
rılmasını arz ve teklif ederim. 

Zonguldak Milletvekili 
Ahmet Güner 

BAŞKAN — Gündemde bulunması sebebiyle 
bu değişikliği tasviplerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

11. — Uşak Milletvekili Fahri TJğrasızoğlu'-
nun, Anayasa Mahkemesi kararı üzerine 9 Tem
muz 1971 tarihinde öğretim çalışmalarına son 
vermesi gereken özel yüksek okulların bir çözü
me bağlanabilmesi için Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/35) 

BAŞKAN — Uşak Milletvekili Sayın Fahri 
Uğrasızoğlu/nun, özel yüksek okullar hakkında 
bir genel görüşme önergesi vardır, okutuyorum. 

19 Nisan 1971 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Özel yüksek »okulların Anayasaya aykırı bu

lunduğuna dair olan, 12 . 1 . 1971 tarihli Ana
yasa Mahkemesinin iptal kararı, gerekçeli ola
rak, muralef et şeyhleriyle birlikte, 26 Mart 1071 
tarihli Resmî Gazetede yayınlanmıştır. 

Karara göre; 625 sayılı Özel Öğretim Ku
rumları Kanununun 1 nci ve 13 ncü maddeleriy
le 8 nci maddesinin 2, 3 ve 4 ncü fıkraları ve 48 
nci maddesi 9 Temmuz 1971 tarihinde yürürlük
ten kalkmış olacaktır. 

Anayasa Mahkemesi Kararının, «H - Esasın 
incelenmesi» başlığı altında yer alan 2/d fıkra
sında : «Anayasanın 120 nci maddesindeki Dev
let tekeli ve özerklik ilkelerinin benimsenmesi
ne temel olan düşünce, toplum yapısının kilit 
yerlerinde görev alacak kişilerin yalnızca bilim
sel gereklere uygun biçimde ve bilimsel isterler 
dışında kalan etkilerden uzak olarak, yetiştiril
mesi olunca, toplumun kilit yerlerinde görev 
alacak kişileri yetiştiren ve fakat adı üniversite 
olmıyan bütün kurumların, Anayasanın 120 nci 
maddesine göre, üniversite niteliğinde sayılma
sı gerekir. Başka deyimle, üniversite diye anıl-
mıyan, ancak verdiği yüksek öğretim, nitelikçe 
üniversite öğretimi olan veya bu öğretimin so
nuçlarını sağlıyan bütün kurumlar, Anayasanın 

120 nci maddesi açısından, üniversite kavramı 
içinde sayılmak gerekir.» 

Denilmekte ve aynı maddenin «e» fıkrasında 
da, «temel çizgileri bakımından, üniversite öğ
retim ve eğitimi sağlıyan, üniversite diploması
na eşit değerde diploma veren ve ancak adı üni
versite olmıyan yüksek eğitim kurumlan da îbu 
tanımın kapsamına girmektedir.» sonucuna va
rılmaktadır. 

Keza, kararın 4/a fıkrasında «... yaptığı öğ
retim nitelikçe üniversite öğretimi olan bütün 
yüksek öğretim kurumları 120 nci madde uya
rınca, yalnız Devletçe ve yasa ile, bilim ve yöne
tim bakımından, özerk kamu tüzel kişileri biçi
minde kurulabilir.» denmekle, yalnız özel yük
sek okulların değil, çeşitli bakanlıklara bağlı, 
fakat özerk olmıyan bütün resmî okulların da, 
120 nci madde içinde mütalâa edildiğinden, 
Anayasanın bu maddesine aykırı düştüğü açık 
ve seçik bir şekilde, ortaya konmaktadır. 

'Bu bakımdan, kararın kapsamı çok geniş 
olup, özel ve resmî yüksek dereceli bütün eğitim 
kurumlarını etkilemekte ve 120 nci maddeye ay
kırı bulmaktadır. Yani, 9 Temmuz 1971 tari
hinde, yüksek dereceli resmî okullar da, hukuk 
bakımından, faaliyetlerine son verme durumu 
ile karşı karşıyadır. 

Bu durum karşısında, Anayasa Mahkemesi 
kararının, özel yüksek okullar bakımından, bü
tün mercileri bağlayıcı; resmî yüksek okullar 
bakımından, bu mercileri tasarruflarında ser
best bırakıcı bir nitelik taşıdığı asla düşünül
memek gerekir. 

Kararın 5 nci maddesinde ise, «50 nci mad
deye göre, öğretim ve eğitim Devletin en önemli 
görevlerinden sayılınca», bu konuda Devlete 
yardımcı olarak, özel kesimce açılacak ve işleti
lecek kurumların, kazanç amacı 'güden kurum
lar olmaması zorunlu olarak ortaya çıkar. Açı
lacak ve işletilecek bir kurumun zarardan ko
runmak düşüncesiyle yetinmeyip, kazanç amacı 
gütmesi, sosyal devlet ilkesi ile bağdaştınlamaz. 
Kamu işlerinin Devletçe ve Devlet kaynaklariy-
le ve kazanç amacı güdülmeksizin görülmesi, 
Anayasanın temel ilkelerindendir. 625 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesi kuralı, biran için Ana
yasanın 120 nci maddesine aykırı sayılması bile, 
50 nci maddesine ve Devletin salt iktisadi nite
lik taşıyan işleri dışında kalan alanlarda, Dev
lete yardımcı durumundaki özel »kuruluşların ka-

— 669 — 
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zanç amacı güdememeleri gereğine aykırı bulun
maktadır. Bu yüzden de iptali gerekir. 

Şu da unutulmamalıdır ki, Devletin başıta ge
len ödevinin, kazanç ereği güden özel kuruluş
larca yerine getirilmesi; öğretim ve eğitimin te
mel hedefinden saptırılması, gitgide soysuzlaştı-
rılması sakıncasını da doğurur.» 

Neticesine varılmaktadır. Bu hükme göre, 
paralı öğretim yapan yalnız özel yüksek okul
lar değil; ana, ilk ve orta dereceli bütün özel 
okullar da Anayasanın 50 nci maddesine aykırı 
duruma düşmüş olacaktır ve 9 Temmuz 1971 
tarihinden itibaren, bu hükme göre, faaliyetleri
ne son vermeleri gerekecektir. 

Zira, yukarda da temas edildiği gibi, Anaya
sa Mahkemesi kararı, paralı öğretim yapan, ya
ni kâr amacı güden, ilk ve orta dereceli özel 
okulları da 50 nci maddeye aykırı bulmakta ve 
bunlar için de, bütün mercileri bağlayıcı bir 
sonuç getirmektedir. 

Durum böyle olunca, Anayasa Mahkemesi ka
rarı, aşağıda açıklanan fevkalâde Önemli bâzı 
sorunların 9 Temmuz 1971 tarihine kadar mut
laka çözümlenmesi zaruretini ortaya çıkarmak
tadır ; 

1. Anayasa Mahkemesinin kararı, 120 nci 
maddeye göre, yüksek dereceli resmî okulları 
da kapsamakta olduğundan, bu hususta ne gibi 
tedbirler alınmalıdır? 

2. Yüksek Mahkemenin kararı, 50 nci mad
deye göre, paralı 'olan ve kâr gayesi güttüğü 
kabul olunan, ilk ve orta dereceli özel okulla
rın tamamını da içine aldığına göre, bu husus
ta hangi tedbirlere başvurulmalıdır? 

3. Anayasa Mahkemesi kararı muvacehe
sinde; temel hak ve hürriyetlere ilişkin, Ana
yasanın 21 nci maddesinde yazılı, «Herkes bi
lim ve sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme, 
açıklama, yayma ve bu alanlarda her türlü araş
tırma hakkına sahiptir.» 

«Eğitim ve öğretim Devletin gözetim ve de
netimi altında serbesttir.» hükmü ile, 40 nci 
maddede yazılı, «Herkes dilediği alanda çalış
ma ve sözleşme hürriyetine sahiptir. Özel teşeb
büsler kurmak serbesttir.» hükmü ve bilhassa 
10 ncu maddede kayıtlı, «Herkes kişiliğine bağ
lı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel 
hak ve hürriyetlere sahiptir.» emri ile, 11 nci 
maddenin son fıkrasında yer alan, «Kanun, ka
mu yararı, genel ahlâk, kamu düzeni, sosyal ada

let ve millî güvenlik gibi sebeplerle de olsa bir 
hakkın ve hürriyetin özüne dükunamaz.» emri, 
Anayasa hukuku bakımından, değeri ve anlamı 
kalmıyan maddeleri midir? 

4. Özel öğretim kurumlarında, halen: 
Anaokulu olarak; 70 okul, 2 087 öğrenci ve 

117 öğretmen, ilkokul olarak; '91 okul, 16 186 
öğrenci ve 713 öğretmen, orta dereceli okul ola
rak; 162 okul, 31 383 öğrenci ve 2 535 öğret
men, 

Yüksek dereceli okul olarak; 39 okul, 42 449 
öğrenci ve 1 822 öğretim üyesi mevcuttur. 

Bu, toplam olarak, 362 okul, 92 105 öğrenci 
ve 5 187 öğretmen yapar. 

Bu, şu demektir ki, Anayasa Mahkemesi ka
rarı, memleketimizin içinde bulunduğu çok ağır 
şartlara ve imkânsızlıklara rağmen, rijid bir 
anlayış içinde, çözümü kolay olmıyacak olan, 
ağır ve ciddî bir eğitim sorunu daha ortaya 
çıkarmıştır. 

Bu konu, aynı zamanda Ve herşeyden evvel 
100 000 aileyi ve bir okadar genci büyük endi
şelerle karşı karşıya getirmiştir. 

Anayasanın 53 ncü maddesi muvacehesinde, 
Devletin, bütün bu özel kurumların ve öğrenci
lerin yükünü ve işletme masraflarını üstüne 
alması mümkün olacak mıdır? 

5. Biran için, Devletin bu yükü kaldırabi
leceğini kabul etsek bile, nüfusun her yıl 1 mil
yon artan, gerek orta ve gerekse yüksek dere
cede öğrenim yapmak istiyenlerin sayısı her yıl 
daha çoğalan fakir bir memlekette, bundan son
ra, özel teşebbüsün yardım ve desteği olmadan, 
Devlet, Anayasanın 50 nci maddesine istinaden, 
halkın eğitim ve öğretim ihtiyacının tamamı
nı nasıl karşılayabilecektir? 

Devlet, bir anda hepsini üstüne almaya kal
karsa, 53 ncü maddenin anlamı ne olacaktır? 

Kamu vicdanında yerleşen kanaat odur ki, ke
sin ve değişmez olmasına rağmen, Anayasa Mah
kemesi, maaleısef, Anayasa hukuku anlayışına 
ters düşen, bilimsel, objektif ve tarafsız olnıı-
yan bir karara varmış bulunmaktadır. 

Bizzat Anayasa Mahkemesi Sayın Başkanı 
ile diğer dört sayın üye, karara koydukları 
muhalefet şerhlerinde, bu durumu pek açık ve-
mukni bir şekilde ifade etmişler ve kararın Ana
yasaya aykırı olduğunu ortaya koymuşlardır. 
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Az çok hukuktan anlıyan vatandaş da (böyle 
düşünüyor, ilim adamlarımızın pek çoğu da böy
le yazıyor. 

Bu hususta, Millî Güvenlik Kurulunun 
22 Ocak 1971 tarihli bildirisinin 2 nci maddesi 
de, kamu oyunun bir dilimi olarak, açık bir gö
rüş getirmiş bulunmaktadır. Bu bildiri de ay
nen: 

«Üniversitelerimizin özerkliğini korumak, 
üniversite mensupları kadar, Hükümetin de 
görev ve sorumluluğu altındadır. Ancak, bu 
özerkliğin, Anayasanın 21 nci maddesiyle tesbit 
edilen, her türlü öğrenimin, Devletin gözetim 
ve denetimi altında serbest olduğu genel ve mut
lak hükmünü ortadan kaldıracak bir nitelik ve 
kapsam taşımadığı da hiçbir zaman unutulma
mak gerekir» denmektedir. 

özel eğitim ve öğretim müesseseleri, her 
derecesi ile, bütün batılı demokratik memle
ketlerin Anayasalarında yer almıştır. Ve bun
lar, Devlet okullarından daha iyi gelişme im
kânı bulmuşlardır. 

Atatürk, daha 1925 yılında, özel teşebbüsün, 
eğitim hizmetlerine katkıda bulunmasını teş
vik için, T. B. M. M. ni açış nutkunda, mebus
ların ve vatandaşların dikkatini çekmiş, şöyle 
buyurmuştur: 

«Maarifimizden bahse başlarken, kız ve er
kek çocuklarımızın ana ve babalarının tahsil 
için gösterdikleri umumi şevk ve tehalükü tak
dirle tezkâr etmek isterim. Büyük Millet Mecli
sinin ve Hükümeti Cumhuriyetimizin âzami 
vesait ve gayreti sarfettiği müsellem olmakla 
beraber, ilim ve tahsilin feyiz ve nuruna olan 
iştiyakı, umumu tatmin edebilmekten henüz 
uzaktır, önümüzdeki sene için, Devletçe yapıla
bilecek âzami fedakârlığı rica ederken, erbabı 
yesardan olan vatandaşlarımıza da şayanı hi-
mayat olan çocuklarımıza hususi teşebbüsleri 
ile okutup yetiştirmelerini ehemmiyetle tavsi
ye ederim.» 

'Görülüyor ki, Türkiye'nin şartları ve imkân
ları bakımında, özel eğitim kurumlarının faali
yetlerini kısıtlamak şöyle dursun, bilakis, Dev
letin daha sıkı denetim ve gözetimi altında, bu 
kurunÜarı yaşatmaya ve geliştirmeye mecbu
ruz. 

12 Nisan 1971 tarihindeki 85 nci Birleşimde, 
gündem dışı bir konuşma ile yüksek heyetinize 
arz ettiğim üzere, 9 Temmuz 1971 tarihine ka-
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dar, bu önemli soruna bir çare bulmak gerek
mektedir. 

Yeni Hükümet bu hususta bâzı teşebbüslere 
girmiş olmakla beraber, bu meselenin hallin
de, son söz sahibi olarak, parti gruplarının ve 
değerli milletvekillerinin görüşlerini ortaya 
koymalarına mutlak zaruret vardır. Bu maksat
la açılacak müzakerenin, ilgililere yol göstere
ceği inancını taşıyorum. 

Bu itibarla : 
1. özel yüksek okulların durumuna bir ça

re bulmak maksadiyle, Anayasanın i83 nci mad
desi gereğince, Meclisimizde bir Genel Görüşme 
açılmasını, 

2. 9 Temmuza kadar olan zamanın darlığı 
ve işin önemi ve müstaceliyeti göz önüne alı
narak, bu genel görüşmenin, gündeme alınıp 
alınmaması hususunun, 

3. Şayet gündeme alınması kabul olunur
sa, gündemde bulunan diğer genel görüşme ko
nularından önce ve onlara takdimen müzakere 
konusu edilmesini, 

Arz ve teklif ederim. 
Saygılarımla. 

Uşak Milletvekili 
Fahri Uğrasızoğlu 

BAŞKAN — Genel görüşme istemi, gündem
deki yerini alacak ve sırası geldiğinde görüşüle
cektir, 

Sayın Uğrasızoğlu, bu hususta verdiğiniz 
takdimen ve ivedilikle görüşme talebi de ancak 
önümüzdeki Çarşamba günü nazara alınabilir. 
Bu sebeple işleme koymuyorum. 

12. — 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı se
bebiyle Meclis çalışmalarına 22 Nisan Perşembe 
sahalımdan 26 Nisan Pazartesi günü saat 15,00 e 
kadar ara verilmesine dair grup başkanvekille-
rinin önergesi 

BAŞKAN — Genel Kurul çalışmalarına, 23 
Nisan Bayramı münasebetiyle, 26 Nisan Pazar
tesi gününe kadar ara verilmesine dair grup 
başkanları tarafından verilmiş önergeyi okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
22 Nisan Perşembe günü öğleden sonra baş-

lıyan ve 23 Nisan Cuma günü devam eden Ulu
sal Egemenlik Bayramı sebebiyle Millet Mecli-

| si çalışmalarına 22 Nisan Perşembe günü sa-



M. Meclisi B : 90 21 . 4 . 1971 O : 1 

banından 26 Nisan Pazartesi saat 15,00 e kadar 
ara verilmesini arz ve teklif ederiz. 

A. P. Millet Meclisi 
Grupu Başkanvekili 

İbrahim Aytaç 
D. P. Millet Meclisi 
Grupu Başkanvekili 
Hasan Korkmazcan 

C. H. P. Millet Meclisi 
Grupu Başkanvekili 

Necdet Uğur 
M. G. P. Millet Meclisi 

Grupu Başkanvekili 
Vefa Tanır 

(«Zaten tatil Sayın Başkan, ne lüzum var...» 
sesleri.) 

BAŞKAN — Müzakere açabiliriz efendim, 
söz istiyen var mı?.. 

Buyurun Sayın Başer. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri, 

Bundan üç gün evvel grup başkanvekilleri, 
«Perşembe günü çalışılmıyacaktır» diye önerge 
verdiler. Biz burada bunu kabul ettik ve Per
şembe günü normal toplantı yok. Şimdi biz bu
nu da kabul edersek ve Meclisi tatile sokarsak 
basın «Bak, Meclis ne zaman çalıştı da tatile gi
riyor...» diyecek. (Gürültüler.) 

Ben bu hususu açıklamak için huzurunuza 
geldim. Bu bakımdan bunun reddi gerekir, say
gılar sunarım. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı. Yok. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Hangi günler için tatil isteniyor? 

" BAŞKAN — 23 Nisan Bayramı için Pazar
tesiye kadar ki, yalnız Cuma günü içindir. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Zaten o gün de tatil Başkan!.. 

BAŞKAN — Tüzüğe göre karar almaya mec
buruz efendim. Bu bakımdan takriri oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

13. — Konya Milletvekili Orhan Okay'ın, 
10/13 esas sayılı Meclis araştırması, önergesinin 
genel görüşmeye çevrilmesine dair önergesi 
(10/13, 8/36) 

BAŞKAN — Gündemin 3 ncü sırasında bu
lunan Meclis araştırmasının genel görüşmeye 
çevrilmesine dair Konya Milletvekili Orhan 
Okay tarafından verilmiş bir takrir vardır, oku
tuyorum. 

Meclis Başkanlığına 
Gündemin 3 ncü sırasındaki araştırma öner

gemin genel görüşmeye çevrilmesini saygıla
rımla rica ederim. 

Konya Milletvekili 
Orhan Okay 

BAŞKAN — Bilgilerinize Sunulur. 

V. - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. —• Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi 
İdare Âmirlerinin, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyelerine verilecek avans hakkında kanun 
teklifi ve Plân Komisyonu raporu (2/514) (S. 
Sayısı : 309) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz efendim. 

Bir maruzatım olacak; geçen birleşimde mü
zakeresi tamamlanmış olan Cumhuriyet Senato
su ve Millet Meclisi idare Âmirlerinin, Türki
ye Büyük Millet Meclisi üyelerine avans veril
mesine dair kanun tasarısının açık oylanması 
vardır. Bu açık oylama, gündemimizin açık oy
lamaya konulacak işler bölümünün 1 nci mad
desini tebkil etmektedir. Sözlü sorulardan son
ra nazara alınması lâzımgelir. Bu açık oylama

nın daha önce yapılmasını tensiplerinize arz 
edeceğim. Bu hususta bir itirazı olan var mı 
efendim?.. Yok. 

Oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Oy kupaları sıralar arasında dolaştırılacak
tır. Lütfen oylarınızı kullanmanızı rica ediyo
rum. 

Genel Kurulun 15 Nisan 1971 tarihinde al
dığı karar gereğince, Çarşamba günleri sözlü 
soruların müzakeresi saat 17,00 ye kadar yapı
lacak, bu saatten sonra da genel görüşme ve 
(Meclis araştırmalarının müzakeresine geçilecek
tir. Bu sebeple, sözlü soruların müzakeresine 
başlıyoruz efendim. 
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VI — SORULAR VB CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
27 Ekim 1969 tarihli Günaydın Gazetesinde ya
yımlanan mektuba dair Adalet ve İçişleri bakan
larından sözlü sorusu (6/7) 

(BAŞKAN — Sayın içişleri ve Adalet Ba
kanları Yoklar. ıSayın Ülker?... Yoklar. 

(Soru ertelenmiştir. 

2. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
10 Kasım 1969 tarihinde yayımlanan televizyon 
programına ve yapılan açık oturuma dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/10) 

(BAŞKAN — Soru sahibi Sayın Ataöv?.. 
Yok. Hükümet adına görevli Bakan?.. Yok. 

Soru ertelenmiştir efendim. 
3. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-

nar'ın, Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından 
sağlığa zararlı ilâç mubayaa edilip edilmediğine 
dair Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/12) 

'BAŞKAN — Sayın Osman Soğukpınar, bu
rada. Sayın Çalışma Bakanı... Yok. Soru erte
lenmiştir. 

4. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'ın, sağlığa zararlı ilâçlara dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/13) 

14. — Adana Milletvekili Kemal Satır'in, 
bugüne kadar uygulanmakta olan yabancı ser-
maye politikasının somut sonuçlarını değerlen
dirmek maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/2) 

15. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu ile Konya Milletvekili Orhan 
Okay'ın, yabancı sermaye yatırımlarının do
ğal kaynaklarımız üzerinde, ve çeşitli alanlarda 
meydana getirdiği fayda ve zararları tesbit et
mek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir genel görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/36) 

16. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, Trükiye'nin bugüne kadar uyguladığı ya
bancı sermaye politikası hakkında bilgi edin
mek maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
Önergesi (8/34) 

BAŞKAN — Sayın Soğukpınar, burada. 
Sayın Sağlık Bakanı... Yok. Yine aynı şekil
de, soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Yılmaz Alpaslan... Bu
rada. Sayın Tarım Bakanı... Yok. Soru ertelen
miştir. 

Mıihterem arkadaşlar, tensibederseniz, bir 
hususu arz edeyim. Sayın bakanlardan yalnız 
birisi burada mevcuttur. Sayın Bakanın, Ba
kanlığı yeni teşkil edilmiş olması sebebiyle il
gili bir soru da yoktur. Bu sebeple, soruları 
sırasıyla okumakta hiçbir fayda görmüyorum. 
Genel görüşme önergelerinin görüşülmesine 
saat 17,00 de geçilecektir. 

Genel görüşmelere geçilmesi hususunu oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Genel görüşmelere geçiyoruz efendim. 

BAŞKAN — Maraş Milletvekili Sayın İb
rahim öztürk'ün bu konu ile ilgili olarak, bir
leştirme talebi vardır, önergesini 'okutuyorum 
efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Yabancı sermaye konusunda vermiş oldu

ğum genel görüşme önergemÜn,, gündemin bi
rinci maJdeisiyle birleştirilerek müzakeresini 
arz ve teklif ederim. 

Maraş 
ibrahim öztürk 

BAŞKAN — Birleştirme talebini tasviple
rinize arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

ORHAN OKAY (Konya) — Sayaın Baş
kan, aynı konu ile ilgili olarak benim de bir 
önergem var efendim. 

BAŞKAN — Efendim, sizin daha önce ver
miş olduğunulz önerge, genel görüşmeye çev
rilmesi yolundaydı. 

IV. - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KUHULA SUNUŞLARI (Devam) 
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ORHAN OK3AY (Konya) — Onldan ayrı 
olarak bir önerge daha verdim efendim. 

'BAŞKAN — Sayın Okay'm da bu konuda 
vermiş oluğu önergeyi okutuyorum efendim. 

Başkanlığa 
Gündemin 3 ncü maddesinde bulunan genel 

görüşme ile ilgili önergemin, birinci madde
deki genel görüşme ile birleştirilmesini rica 
ederim. 

Konya 
Orhan Okay 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etaniyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu suretle, gündemin 1 nci, 3 ncü ve 85 nci 
(maddesinde konuları aynı olan genel görüşme 
talepleri mütalâa edilecek, birlikte müzakere 
edilecektir. Dunumu arz ederim. 

Şimdi, ilk sıöaü önerge sahiplerinden Kemal 
Satır'a veriyorum. Buyurun Sayın Satır. 

KEMAL SATIR (Adana) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri1; 

Huzurunuza yabancı sermaye konusunda 
genel ıgtöriüşıme açılmasını önermek üzere gelmiş 
fbulunuıyorum. 

Günümüzde gelişmiş ülkelerde dahi ciddî 
tartışmalara yol açan bu yatırımların, gelişme
nin ilk basamaklarını tırmanmakta olan ülke
ler için özel bir önem taşıdığı şüphesizdir. Tür
kiye, yabancı sermaye alanında diğer birçok 
ülkenin yaşamadığı acı tecrübelere sahne ol
muş bir memlekettir. 

Osmanlı imparatorluğunun kendi toprakla
rında yabancılara iş ıgörmek imkânı sağladığı 
uygulama, zamanla kapitülâsyon niteliğine bü
rünerek çöküşü hazırlıyan faktörlerden birisi 
olmuışffcur. Bu idönemin tasfiyesi ve borç artık
ları 1944 yılına kadar sürmüş ve Cumhuriyet 
hükümetleri büyük güçlükleri göğüslemek zo
runda kalmışlardır. 

İkinci Cihan Harbini takJbeden yıllarda ise 
artık eskisinden farklı bir hüviyet kazandığı 
var sayılan yabancı sermaye yatırımlarında, 
yurt kalkınmasında faydalanmak gerektiği dü
şüncesi tekrar canlanmış, içinde bulunduğumuz 
tasarruf yetersizliği ve dış kaynak sıkıntısı ne
deniyle teşvik kanunları çıkarılarak yabancı 
sermayeye kolaylıklar sağlanmıştı. 

Birinci ve ikinci Beş Yıllık Plânlarda da 
(bu konuya ilişkin ilkeler tesbit edilmiştir. 

Ancak, ekonomik olduğu kadar, politik yön
den de büyük önem taşıyan bu konuda son de
rece dikkatli olmak zorunda bulunduğumuz 
aşikârdır. Ulusal çıkarlarımız açısından par-
tilerüsitü anlam taşıdığına inandığımız bu yatı
rımları tecrübe ve uygulamaların ışığında ele 
almak ve yeni Hükümete Yüce Meclisimizin 
eğilimini duyurmak ve önergemde belirtilen 
hususların tartışılmasına imkân verilmesi ama-
ciyle genel görüşme açılmasını rica ederim. 

Sadece bu günümüzü değil, yanmamızı da il
gilendiren bu konuda Yüce Heyetinizin konu
ya dikkatle eğileceğini ve bu hususta genel gö
rüşme açılması karanın alarak, konunun eni
ne boyuna açıklanmasına, Yüce Meclisin gö
rüşünün belirgin hale gelmesine imkân verece
ğiniz inanciyle hepinizi saygılarla selâmlarım. 
(C. H. P. sıralannldan alkışlar) 

BAŞKAN — Tevhidedilen önerge sahipleri 
görüştükten sonra gruplar adına söz verece
ğim efendim. 

Sayın İbrahim öztürk, buyurun efendim. 
İBRAHİM ÖZTÜRK (Maraş) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; yabancı sermaye ko
nusunun bir genel görüşme çerçevesi içinde 
müzakeresinıdeki faydayı izaha lüzum yoktur. 
Çünkü, Ibu hassas -mesele hakkında bugüne ka
dar lehte, aleyhte çok şey söylenmiş, siyasal 
partilerin ve politikacılann iktidarda ve mu
halefetteki tutamlan çelişki teşkil etmiştir. 

Öbür yandan, bir kapitülâsyonlar* devrinin 
çok acı tecrübelerini çekmiş ulusumuzun, bun-
lan tasfiye için yaptığı bilinçli mücadelenin 
sonucunda, yabancı sıfatım taşıyan her şeyden 
çekinir olması, konuya özel ve ıayn bir mâna 
verdirmektedir. 

Bu sebeplerle yabancı sermaye politikasını, 
Türk kamu oyunun bütün açıklığı ile bilme
sinde büyük faydalar vardır. 

Sayın arkadaşlarım; ulusal kurtuluş sava
şından sonra kurulan Cumhuriyet İdaresi 1950 
senesine kadar olan devrede tarihî, siyasi fak
törlerin tesiri altında, evvelce yabancı sermaye 
eli ile kurulmuş olan bütün işletmeleri ve ku
rumları millileştirmiş ve yeniden yabancı ser
mayenin gelmesine engel olmuş. Millî Mücadele 
ile başlıyan ulusal şahlanış yalnız düşmanı de
ğil, kapitülâsyonları da vatanın dışına atmakta 
birleşmiştir. Fakat 1950 tarihinde çok partili 
bir sisteme geçtikten sonra liberal görüşe sahib 
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bir partinin iktidara gelmesiyle beraber, ya
bancı sermayeye kapanmış olan kapı açılmıştır. 

1950 yılında yürürlüğe konan 5583 sayılı ka
nun ve 1951 yılında yürürlüğe konan 5821 sa
yılı kanunlarla yabancı sermayenin celbi için 
tedbirler alınmıştır. O zamanki siyasal iktida
rın teşviklerine ve çıkardığı kanunlara rağmen, 
uzun yıllar Türkiye'de yer ve emniyet bulamı-
yan yabancı sermaye bir türlü yatırımlara giri-
şememiştir. Bunun üzerine, 1954 yılında o za
manki Demokrat Parti tktidari Amerikalı Uz
man Mr. Randaal'ı Türkiye'ye çağırmış ve 6224 
sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanununu bu 
uzmana hazırlattırmıstır. Dünyanın en liberal 
yabancı sermaye kanunlarından birisi olarak Sa
nman 6224 sayılı Kanun da istenilen sonuçları 
vermemiştir. 

1954 yılından 1966 yılı sonuna kadar Türki
ye'ye gelen yabancı sermaye toplamı 513 534 000 
Türk lirasıdır. Döviz olarak bugünkü rayiçle 
ifade edilmek istenirse bu rakam 57 059 000 do
lardan ibarettir. 

1950 - 1960 yılları arasında transfer edilen 
kârların toplamı 134 000 000 Türk lirasıdır. Ay
rıca 6224 sayılı Kanun çerçevesinde teknik yar
dım, lisans, patent hakkı, marka ve ihtira be
ratları karşılığında 24 000 000 Türk lirası kar
şılığı döviz transfer edilmiştir. 

Yabancı olsun, yerli olsun sermaye yatırım
larını teşvik eden müşterek unsur genel ekono
mik şartların uygunluğudur. İktisadi ve malî 
istikrarsızlık, siyasal düzenin icabı olan kısıtla
malar, yetersiz ekonomik ve sosyal enfrastrük-
tür, düşük prodüktivite, vasıtalı vergilerin yük
sekliği, pazar darlığı ve kambiyo kayıtlamaları 
sermaye yatırımları için çekici bir ekonomik or
tam olamazlar. Hele bu iklim, yabancı serma
yeyi ürküten başlıca âmildir. Tarihî tecrübele
rin sonucu olarak Türkiye yabancı sermaye ko
nusunda son derece dikkatli ve titiz olmak zor
luğunu duymuş ve bu sebeple sadece kanun çı
karmakla yetinmiştir. 

Oysa ki, dış sermayenin getirilmesinde yal
nız kanuni teminatlar yeterli olmayıp, bunun 
için birtakım himaye tedbirlerine d« ihtiyaç 
vardır. İsrail, Yunanistan, İspanya ve İtalya 
bu alanda başarıya ulaşmış memleketler ara
sında sayılabilir. 

1960 ihtilâlini mütaakıp memleketimizde bir
denbire yabancı sermaye hareketleri gelişmiştir. 

Bunun başlıca sebebi, Türkiye'nin plânlı bir 
kalkınma devrine girmiş olması ve bu dönemde 
iç pazarların genişlemesi, kota sisteminin geliş
tirilmesidir. Bunun sonucu olarak 1961 - 1966 
arasında Türkiye'ye giren yabancı sermaye, 
409 410 000 Tl. na ulaşmıştır. 

Halbuki, 1951 - 1960 arasında memleketimi
ze 103 milyon Tl. sı dış kapital girmiştir. Böy
lece beş sene içinde 10 yılda yapılan yatırımın 
dört kat fazlası yabancı sermaye, memlekete 
ithal edilmiştir. Dışardan celbedilen yabancı 
sermaye Türkiye'ye iki şekilde girmektedir : Bi
rincisi; dış krediler olarak, yani istikraz şeklin
de, ikincisi; ayni, nakdi ve gayrinakdi haklar 
olarak, yaıni öz sermaye şeklinde. Ve bu serma
ye şu kanallardan gelmektedir Türkiye'ye : 

Birincisi; Türk parasını koruma mevzuatı. 
Bu mevzuat öz sermaye ve dış kredilerin Tür
kiye'ye girmesine imkân verir, kâr transfer ga-
antisi yoktur. Bu yoldan hareket etmek isti-
yenlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Banka
sına veya Maliye Bakanlığıma başvurmaları lâ
zımdır. 

İkinci kanal; 5Ö83, 5821 ve 6224 sayılı Teş
vik kanunları. Hem öz sermaye, hem istikrazlar
la ilgilidir, müracaat mercii ise Ticaret Bakan
lığıdır. 

Üçüncü kanal; Türkiye (Sınai Kalkınma Ban
kası, Milletlerarası malî kurumlardan sağladığı 
uzun vadeli dış kredilerin Türk sanayiine akma
sını temin eder. 

Dördüncü kanal; 6236, 0558, 6987 sayılı Pet
rol Kanunu. Petrol arama, sondaj, üretim ve 
tasfiye faaliyetlerini kapsar. Bu kanalm mercii, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına bağlı 
Petrol Dairesi Reisliğidir. 

Beşinci, yabancı sermaye kanalı; 7462 sayılı 
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Türk Ano
nim Şirketi Kanunu. Özel olarak bu tesis için 
yürürlüğe konmuştur, öz sermaye ve dış kredi
lerin Türkiye'ye girmesine müsaade etmektedir. 

Sayın arkadaşlarım; şimdi, 1950 yılından iti
baren 1970 yılına kadar geçen 19 yıllık zaman 
devresi içinde yukarda zikredilen kanallardan 
Türkiye'ye gelen dış sermaye -hareketlerini ta-
tabedelim. 

1965 sonundaki duruma ve Petrol Kanununa 
göre, öz sermaye ve kredi olarak 236 226 000 
milyon dolar, Ereğli Demir ve Çelik Fabrika^ 
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lan Kanununa göre, 163,8 milyon dolar, YaJban-
cı Sermayeyi Teşvik Kanununa göre, 68,6 mü
yüm dolar, Türkiye iSınai Kalkınma Bankası yo-
n?İQ Türkiye'ye giren ya/bancı sermaye miktarı; 
045 milyon dolar ki, bunların toplamı: 583 mil
yon dolardır. 

Türkiye'ye, 1954 yılından 1965 yılı sonuna 
I ı:*ar Petrol Kanununa dayanılarak gelen 
?.3ö 000 000 dolar yaibancı sermayenin 898 mil-
ya it TL. sı petrol arama faaliyetlerine ve 
9cH| SİS 000 TL. sı tasfiye faaliyetlerine aynl-

1950 -1965 arasında 9583, 5821 ve 6224 sayılı 
^ Jbancı Sermayeyi Teşvik Kanunundan fayda
lı alarak Türkiye'ye giren yaibancı sermayenin 
AI,aşei olan memleketlerle soktukları sermaye 
•«iftarları şunlardır : 

Amerika Birleşik Devletleri 20 828 000 do
la'. İsviçre 12 120 000 dolar, Holânda, Birleşik 
Almanya, Fransa, . derecesiyle söylüyorum ve 

;\;;i"aııda miktarlarını toplam olarak söyliyece-
rm - İngiltere, İtalya, Finlandiya, İsveç, Avus-
••m?% Venezüella, Panama, Belçika, Lübnan, 
Jkinıaarka, Kanada, bütün bu memleketlerin 
Türkiye'ye sokmuş oldukları toplam yaJbancı 
Hormaye miktarı 68 618 000 dolardır. 

Ü966 yılında; 229 932 669 TL. lık müsaade
ye karşılık fiilen, 69 580 166 TL. sı. 1007 yılın
da; 253 517 000 TL. lık müsaadeye karşılık fii
len, 67 749 842 TL. sı. 1968 yılında; 275 286 586 
TL. lık müsaadeye karşılık fiilen, 92 356 699ı 
1;L. ;a. 1909 yılında; 91 983 000, 1970 yılında; 
7 j 000 000 TL. sı yaJbancı sermaye Türkiye'ye 
j'-Mİm-ig ve böylece, 1951 ile 1970 yılları arasımda' 
toplam; 832 092 145 TL. sı yaJbancı sermaye ül-
k^iiiize girmiş bulunmaktadır. 

Yabancı sermayenin taJhdiıdedildiğl faaliyet 
.dları itibariyle dağılışı; 1905 rakamlarına gö-

i'd ifade ediyorum, miktarlarını söylenıiyece-
/i'îin, yalnız miktarları olmakla iberalber konuş-
' n uzun sürecek, sadece tahsis yerlerini söyle
mekle yetineceğim. 

Birincisi; kauçuk sanayii, kimya, ma-
kina - elektrik, gıda sanayii, madenî eşya, ma-
II :a sanayii, taş - toprak, taşıt araçları sanayii, 
dokuma, bankacılık, madencilik, inşaat, imalât 
•.anayii, tütün mamulleri, hizmetler, maden iza
besi sanayii, tarım, içki sanayii, ardiye ve antre
po, nakliyat, deri sanayii, kâğıt sanayii, bütün 

bunların mecmuu 1965 sonu itibariyle, biraz 
evvel de ifade etmiştim, 68 618 000 doları bul
maktadır. 

Yukarıki rakamların incelenmesinden anla
şılacağı veçhile, yabancı sermayenin Türkiye'ye 
yöneldiği alanların % 25 i kauçuk sanayii, 
% 23 ü kimya sanayii, % 12 si makina ve elek
trik sanayii, % 10 u gıda sanayiidir. Diğer
lerinin toplamı ise, % 4 ün altma düşmekte
dir. 

Ticaret Bakanlığı Konjonktür ve Yaym Mü
dürlüğünün neşrettiği bültende, 1968 yılı Ara
lık ayı sonu itibariyle, Türkiye'de 1966 - 1968 
arasındaki yabancı sermaye hareketleri de şöy
ledir : 

Sanayi grupıı; gıda maddeleri için 1968 yı
lında 5 100 000 Tl. sı. Kimya sanayii için, 
5 188 000 Tl. sı. Oto lâstiği için - 1967 yılı ra
kamı vardır bende - 36 000 000 Tl. sı. Elektrik 
teçhizatı için 1968 yılında, 40 806 000 Tl. sı. 
Madenî eşya için, 2 290 000 Tl. sı. Turizm için, 
1968 yılında 43 74.6 000 Tl, sı. Motor sanayii 
toplam olarak, 1968 yılı sonunda 367 842 000 Tl. 
s\ yabancı sermaye girmiştir. 

1968 Aralık sonu itibariyle yatırım yapmak 
üzere müracaat eden ve yatırımın miktarını gös
teren memleketler de şunlardır : 

Amerika Birleşik Devletleri 1968 yılında, 
59 615 000 Tl. sı yatırım için müracaatta bulun
muştur. Almanya 30 643 000 Tl. sı; Avusturya 
9 390 000 Tl. sı; Belçika 3 318 000 Tl. sı; Da
nimarka 27 150 000 Tl. sı. Fransa sadece 
460 000 Tl. sı. Holânda, İngiltere, israil, İsveç, 
İsviçre, İtalya, Lübnan, Norveç, Yugoslavya, 
Macaristan, Pakistan, Kanada, Kuveyt, hepsi 
bunların 1968 de Türkiye'de yatırım yapmak 
üzere müracaat eden memleketler arasındadır. 

1968 Aralık sonu itibariyle müsaadeye bağ
lanan ve fiilen ithal edilen yabancı sermaye mik
tarı ise şudur : 

Gıda maddeleri, elektrik teçhizatı, inşaat 
malzemesi, ilâç, kimya, oto lâstiği, madenî eşya, 
turizm, tekstil, oto - traktör imalâtı ve mon
taj v. s. olmak üzere müsaadeye bağlanan ser
maye yekûnu; 257 287 000 Tl. sı. Ve fiilen gi
ren sermaye yekûnu ise, buna karşılık 90 984 000 
Tl. sı. 

Türkiye'de özel firmalar da dış ülkelerden 
ödünç şeklinde sermaye çekebiliyorlar. Bunun 
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faizinin yurt dışına çıkarılmadı Maliye Bakan
lığının iznine bağlıdır. Bizde ödünç şeklindeki 
yabancı sermayenin en işlek giriş kanalı, Tür
kiye Sınai Kalkınma Bankasıdır. 1965 yılı so
nuna kadar bu Banka şu kredileri almıştır; 
Uluslararası tmar ve Kalkınma Bankasından 
- (IBRD) ile ifade ediliyor rumuz olarak -
127 666 000 Tl. sı. Kalkınma İkraz Fonu; 
88 058 000 Tl. sı. 

Uluslararası Kalkınma Birliğinden 140 411 000 
Tl. sı. Uluslararası Kalkınma idaresinden (AİD) 
38 675 000 Tl. sı. Avrupa Yatırım Bankasından 
(EİB) 68 338 000 Tl. sı. olmak üzere toplam, 
463 149 000 Tl. sına baliğ olmaktadır. 

Bir de Ereğli Demir - Çelik Fabrikaları Ano
nim Şirketi kanalı ile gelen yabancı sermaye 
vardır ki, bu, 7468 sayılı Kanunla yatırım şek
linde girmiştir. Bunun toplamı da; 1 474 300 000 
Tl. sidir. 

Böylece, Petrol Kanunu, Türkiye Smai Kal
kınma Bankası ve Ereğli Demir - Çelik Fabrika
sı Kanunu çerçevesi içinde Türkiye'ye girmiş 
olan yabancı sermaye tutarı, 6274 sayılı Kanu
na göre, giren toplam yabancı sermaye tutarının 
8 katma ulaşmaktadır. Yani, Yabancı Serma
yeyi Teşvik Kanunu bir akım sağlıyamamıştır. 

Yatırılmasına ve tezyidine müsaade olunan 
yabancı sermaye miktarı da şudur : 

1966 yılında 175 939 000 Tl, sı, 
1967 yılında 269 982 000 Tl. sı, 
1968 yılında 275 287 000 Tl. sidir. 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında ifade 

edildiği gibi, câri işlemler açığını kapatmak ve 
borç ödeme gibi ihtiyaçları karşılamak üzere, 
plânda öngörülen diğer sermaye ithali kale-
mindeki gelişmeler beklendiği şekilde meydana 
gelmemiştir. Gelişme için zaruri olan tasarruf 
hacmim ve plânın finansmanını sağlamak için 
büyük ölçüde iç gayretlerin artırılması zaruri 
olmuştur. 

1963 yılında özel yabancı sermayenin plân 
hedefi 25, gerçekleşme 21 dir. 

1964 te plândaki hedef 25, gerçekleşme 25 
tir. 

1965 te plân hedefi 25, gerçekleşme 22 dir. 
1966 da plân hedefi 25, gerçekleşme 30 dur. 
1963 te plân hedefi 349, gerçekleşme 281 dir. 
1964 te plân hedefi 322, gerçekleşme miktarı 

198 dir. 

1965 te plân hedefi 356, gerçekleşme 232 dir. 
1966 da hedef 276, gerçekleşme 242 dir. 
1970 yılı programında 135,0 milyon doBr 

borç ödemeye karşılık; 25,0 milyon dolar yaban
cı sermaye, 190,0 milyon dolar proje kredisi, 
140,0 milyon dolar Konsorsiyum kredileri ve 
20,0 milyon dolar bedelsiz ithalât öngörülmüş
tür, Yılın 7 nci ayı sonunda, yani 1970 yılının 
7 nci ayının sonunda bu hedef % 53,8 olarak 
gerçekleşmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, yazılı konuşma 
süresi malûnıuâliniz 20 dakikadır. Toparlıyor
sanız mesele yok. 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Devamla) - - Bitiriyo
rum, 

BAŞKAIT — Bir dakikanızı yine istirham 
edeyim. 

Avans Kanunu tasarısı için oyunu kullanmı-
yan sayın üye var mı?.. Yok. Oy verme işlemi 
bitmiştir, kupayı kaldırınız. 

Buyurun Sayın öztürk, 
İBRAHİM ÖZTÜRK (Devamla) — Şimdi, 

bir de kâr transferi üzerinde durmak istiyorum. 
Çünkü, ne kadar yabancı sermaye girmiştir, 
Türkiye'ye ve ne kadar kâr götürmüştür. Saten 
üzerinde durulması gereken nokta bizce budur. 

6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Ka
nunundan faydalanılarak kurulmuş şirketlerin 
transfer ettikleri kârlar ve gayrimaddi haklar 
şunlar : 

1985 senesinde kâr ve gayrimaddi haklar 
olarak yekûn 34 664 170 Tl. sidir. 

1968 yılında kâr ve gayrimaddi haklar ola
rak transfer ettiği kâr miktarı 68 909 618 Tl. 
sidir. 

1969 yılında transfer ettiği kâr miktarı 
64 344 964 Tl. sidir. 

1970 yılında 63 milyon kâr transferi yapmış
tır yabancı sermaye. Toplam olarak 345 601 517 
Tl. sidir. 

Sayın Başkan, takdir buyurursunuz ki, ko
nuşmam umumiyetle rakamlardan ibarettir. O 
itibarla hafızada kalamıyor. 

BAŞKAN — Benim ikazdaki kastım, eğer 
çok sürecekse Genel Kurulun müsaadesini ala
yım. Eğer toparlıyorsanız mesele yoktur. 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Devamla) — 2 - 3 say
fa kaldı, efendim. 

1951 - 1970 arasında gelen yabancı sermaye 
832 milyon Tl. sı, buna karşılık kâr transferi 
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345 milyon Tl. sidir. Aradaki fark 487 milyon 
Tl. sından ibarettir. 

Bâzı kısımları geçiyorum. 
Yabancı sermaye az gelişmiş memleketlerin 

kalkınmasında çok etkili olabilir. Ancak, bizim 
gibi mazisi acı tecrübelerle dolu bir memleketin 
böyle nazik bir mesele üzerinde büyük hassasi
yetle durması ve asla bir dış sömürüye yol aç
maması lâzımdır. 

Sayın Feyzioğlu'nun da çok güzel bir benze
ticiyle, yabancı sermaye ateşe benler, ona belir
li bir mesafe içinde yaklaşmak lâzımdır. Yaban
cı sermaye yalnız bir döviz kaynağı telâkki edil
memelidir. Sermaye ithal eden bir memleket için 
asıl fayda bu sermayenin getirdiği ileri tekno
lojidir. Az gelişmiş memleketlerde teknik bilgi
nin rolü sermayeden çok daha önemlidir. 

Türkiye'nin ekonomik kalkınmasının gerçek
leşmesi için yatırımların, gayrisâfi hâsılanın 
% 18 in üzerinde bir orana ulaşması icabeder-
ken, yatırım hacminin bu seviyenin altında kal
dığı bir hakikattir. 

Türkiye'nin bugün dış ülkelere borcu, 30 Ey
lül 1968 tarihi itibariyle, 1 988 000 000 dolardır. 
öte yandan, 6224 sayılı Kanuna göre, yabancı
ların ülkemize soktukları varlık miktarı ise, 
1968 sonu itibariyle 94 milyon dolardır. 

Sayın Genel Kurul izin verirlerse, nihayet 
10 dakika içerisinde bitireceğim efendim. Sonu
na geliyorum. 

KEMAL SATIR (Adana) — Genel görüşme 
açıldığı zaman konuşursunuz. 

BAŞKAN — Lütfen kısaca toparlayın Sa
yın öztürk. 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Devamla) — O halde 
bâzı noktaları bitiriyorum. 

Binaenaleyh, Hükümet programında da ifa
de edildiği gibi, yabancı sermaye konusunda ta-
kibedilecek politikayı ulusal çıkarlara uygun 
bir biçimde çizmek için sermayenin üstün bir 
teknoloji niteliğini taşıması, yurt içinde yerli 
sermaye ile tesisi mümkün olmıyan çok büyük 
tesisler için kullanılması, ihracata dönük bulun
ması, hisse oranında büyük kısmın Türk müte
şebbislerine aidolması şartları dikkatle ve titiz
likle göz önünde tutulmalıdır. 

Sabırlarınızı suiistimal ettiğim için özür di
lerim. Çünkü çok önemli ulusal bir konu üzerin
de derinliğine ve genişliğine hazırlanmak lüzu

munu hissetmiştim. Bu itibarla mâruzâtımı bu
rada bitiriyor, Yüce Meclisinizi saygılarımla se
lâmlıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Orhan Okay, buyurun 
efendim. 

ORHAN OKAY (Konya) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin sayın üyeleri; 

12 Ekim 1969 genel seçimlerinde çoğunluğu 
sağhyarak Hükümeti kuran Adalet Partisi, mil
lete sunduğu programda kalkınmamızın ger
çekleşmesinde yabancı sermayenin de önemli 
katkısı bulunacağını beyan etmiş ve bu yolda 
adımlarını daha sık ve seri atarak yurtta ya
bancı sermayenin faaliyetine çok geniş yer ver
miştir. Ancak, 12 Mart muhtırası ile istifa ede
rek çekilen A. P. Hükümeti yerine göreve baş-
lıyan Sayın Erim Hükümetinin okunan progra
mında, boraks gibi stratejik madenlerin devlet
leştirilmesi ve millî petrol dâvasına Türkiye'de, 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı vs genekse 
Petrol Ofisinin birleştirilmesi yönüne yer ve
rilmesi suretiyle atılmış adımı memnuniyetle 
karşılamamak mümkün değildir. 

Ancak, yabancı sermaye ile ilgili başka bir 
hususu bu Hükümetin programında g-örmemek 
de bizi hayal kırıklığına uğratmıştır. Yalnız 
ilgili bakanların son beyanları bir umut ışığı
dır. 

1950 yılından bu yana Türkiye'ye yabancı 
sermaye bildiğimiz kadariyle şu kaynaklardan 

gelmektedir. 
1. 6224 sayılı Özel yabancı sermayenin teş

viki ile ilgili kanunların uygulanması suretiyle; 
6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Ka

nunu, dünyanın en liberal kanunudur. Tama
men yabancı çıkarların sağlanması amaciyle ha
zırlanmış ve kanunlaşmıştır. Devlet Plânlama 
Teşkilâtı da konuya gereği kadar eğilmemiştir, 
Plânlama adına bu konuyu etüt eden özel ihti
sas komisyonu da yabancıların avukatlığını yap
makta hattâ 6224 sayılı Kanunla yabancılara 
tanınan imtiyazları da yeter bulmamaktadır. 
«örneğin, Devlet Plânlama Teşkilâtı Yar:r/::;ı 
Sermaye Özel îhtısas Komisyonu raporu. S, 
66 - 69» 

Yabancı şirketler de 6224 sayılı Kanunun 
emirlerine dahi uymamakta, yatırımlarını Dev
let plânlarının hedeflerine uygun alanlara ve 
sektörlere değil, en çok kâr sağlıyacakları alan-
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lara ve bölgelere yapmakta, sınırsız şekilde de 
millî kredi kaynaklarımızdan yararlanmakta
dırlar. İstedikleri kadarını transfer etmekte, is
tedikleri kadarını da otofinansman yoluyla Tür
kiye'deki tesislerini alabildiğine büyütmek su
retiyle Türkiye'de yerleşik potansiyel yabancı 
bir güç durumuna gelmeye gayret etmektedir
ler; 

Yabancı sermaye ile kurulan işletmelere 
Türkiye'de izin verilmesinin en önemli amacı 
ithalâtı azaltarak döviz transferi sağlanması
dır. 

Gerçekte plâstik, kauçuk, ilâç ve montaj sa
nayiinde olduğu gibi, birçok sektörlerde ithalâ
tın azalması bir yana, tam aksine hammadde it
halâtının yıldan yıla hızla arttığı görülmekte
dir. 

Bu sektörlerde Türkiye'de yapılan maddele
re ait hammaddenin büyük bir kısmı yabancı 
ülkelerden getirilmekte, bu sebeple son yıllarda 
bu ülkelerden hammadde ithali süratle artmak
tadır, 

Bundan ise şu mahzurlar doğmaktadır : 
a) Ülkemizde hammaddesi yabancı ülkeler

den getirilen bir sanayi kolu yaratılmakla Tür
kiye gitikçe dışarıya bağlı bir duruma düşürül
müş, böylece yerli sanayiinin kalkınması balta-
lanmıştır. 

b) İthal edilen hammadde türlü fatura 
oyunları ile pahalı fiyat ödenerek Türkiye'de 
monte edilen malın dışardan ithal edilenden 
daha pahalıya çıkarılmasına ve böylece satıl
mak suretiyle halkımızın soyulmasına imkân 
verilmiştir. 

Bu şekilde de yabancı sermaye Türkiye'de 
aşırı ölçüde kâr sağlamıştır. 

6224 sayılı Kanuna göre, yabancı şirketler 
Türkiye'den kazandıkları paraları kendi ülke
lerine transfer edebilirler. Transferler Türk li
rası olarak değil, menşei memleket dövizıyle 
yapılmaktadır. Bu duruma göre yabancı şirket
lerin aşırı şekilde sağladıkları kârları Türk Hü
kümetinin dolar sağlıyarak dışarı transfer et
mesi gerekmektedir. Yabancılar durumu garan
tiye almıştır. Türk Hükümetinin döviz vermiye-
ceği hallerde milletlerarası bankalara Maliye 
Bakanlığı garanti vermiştir. Her yıl bir çığ gibi 
büyüyen yabancı sermaye transferleri için ge
rekli döviz ihtiyacının ilerde yurdumuz ekono

misinde yıkıcı etkiler yapacağı muhakkaktır. 
Hele otofinansman yolu ile durmadan büyütü
len tesislerin zamanla karşılıklarının ödenemi-
yecek durumda Türk ekonomisine etki yapaca
ğından da şüphe edilmemelidir. 

Bugün ülkemize «Düyunu umumiye» rejimi 
daha modern adlar altında ve birçok savunucu
lar da bulmak suretiyle tekrar ülkemize yerleş
miştir. 

2. İzah edildiği gibi, Türkiye Sınai Kalkın
ma Bankasına uluslararası kuruluşların yapmış 
olduğu ikrazlar da, yurda yabancı sermayeyi 
sokmaktadır. 

3. Türk parası kıymetini koruma mevzuatı 
uygulanmasına göre de yabancı sermaye yur'da 
girmektedir. 

4. Türkiye'ye bilhassa 6326 sayılı Petrol 
Kanununa göre yabancı sermaye girmektedir. 

Ülkemizde yabancı firmalar en çok petrol 
kaynaklarımıza sarılmışlardır. Ve Türkiye'ye 
gelen tüm yabancı sermayenin yansına yakın 
bir kısmı % 44,3 ü petrole yatırılmıştır. 

Yabancı petrol şirketleri Türkiye'de rafine 
edecekleri ve Türkiye içinde satacakları ham 
petrolü dışardan almaktadırlar. Ve Almanya 
ile İtalya'ya uyguladıkları fiyatın % 35 fazla-
siyle bize petrol vermektedirler. Bu, Türkiye'
nin her yıl 15 milyon dolardan fazla döviz kay
bına sebebolmaktadır. 

Yabancı şirketlerin yaptığı araştırmalar ve
rimsizdir. Kapattıkları alanlar çok geniş, bulu
nan petroller çok azdır. 

Diğer bölgelerde az masraflı ve ucuz nakle
dilen hampetrol üretimi arttıkça Türkiye'de 
petrol bulsalar dahi yabancı şirketler istihsali 
artırma yoluna gitmiyeceklerdir. 

Petrol Kanunu ile verilen tükenme payı adın
da izahı güç ve yabancılara tanınmış bir hak ile 
Türkiye'de istihsal edilen petrollerin de bize 
maliyetini yüksek tutmaktadır. Bu Petrol Ka
nununda değişiklik yapılması ve Türkiye'de 
petrollerin millileştirilmesi zaruridir. 

Millî petrol politikasında halli gereken so
runlar ise iki grupta toplanabilir : Birisi insan 
gücü, diğeri ise sermayedir. Cumhuriyetin ku
ruluşu ile birlikte bağımsız ekonomi mücadele
sine başlıyan Atatürk Türkiye'si yarım asra 
yakın bir zaman petrol sahasında imkân nisbe-
tinde çalışmış, bu alanda memleketimize hem 
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fikrî, hem de bedenî insan gücünün emsalsiz ki
şilerini yetiştirmiştir. 

Şimdi şu anda millî petrol politikasını hak
kı ile izliyecek ve uygulayacak mükemmel bir 
işçi ordusuna ve yeterli ilim adamlarına sa-
hibolduğumuz bir gerçektir. Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığı ve gerekse Petrol Ofis bu 
işçi ordumuzun iki büyük karargâhıdır. 

Millî petrol dâvasının uygulanacağı günleri 
heyecanla beklemek ve istemek bu milletin hak
kıdır, 

5. 7462 sayılı Ereğli Demir - Çelik Fabrika
ları Türk Anonim Şirketi Kanunu da Türkiye'
ye yabancı sermayeyi sokmuştur. 

Öz sermaye ve dış kredilerin Türkiye'ye gel
mesini sağlıyan imtiyazlı bir kanundur. 

Türkiye'ye yabancı sermayenin giriş yolla
rını izah ettikten sonra yabancı sermayenin 
memleketimizdeki mazisi incelenirse; 

Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal, siya
si bağımsızlığı gerçekleştiren kurtuluş savaşın
dan sonra bunu takibeden dönemde bir iktisa
di bağımsızlık savaşma girmiş ve emperyalist 
siyasi güçleri sınır dışı eden Atatürk, emperya
lizmin sömürme aracı olan yabancı sermayeyi 
de yurttan çıkartmıştır. 

1923 - 1944 dönemi, Osmanlı imparatorlu
ğundan kalan yabancı sermayenin yurttan atı
lış devresidir. 

Bu da gösteriyor ki, büyük kurucu ve arka
daşları, iktisadi bağımsızlık olmadan siyasi ba
ğımsızlığın da gerçek anlamiyle yerleşemiyece-
ğini kavramış olmalarına bağlanalbilir. Bu ba
kımdan büyük Atatürk pek çok Doğu ve Orta -
Doğu ülkelerine önderlik etmiştir. 

Türkiye iktisadi bağımsızlığını 1950 ye ka
dar koruyabildiği halde bu tarihte evvelce izah 
olunduğu gibi, bâzı kanunları kabul ile bugün
kü korumaya devam edememiştir. 

Yabancı sermayenin 1966 yılı sonuna kadar 
yaptığı döviz transferi 174;5 milyon lira kâr, 
25 milyon lira gayri haklar olmak üzere 199,5 
milyon lirayı bulmuştur. Transfer edilen kazanç 
1970 yılında 240 milyondur. Bu hal aynı tempo 
ile devam ederse 1986 yılında 4 milyar 279 mil
yon olacaktır. 

İç kaynakları yetersiz olan geri kalmış ülke
ler iktisadi bağımsızlığı güçlendirmeye ve ya
ratmaya giderken yabancı sermaye yolu ile ge

rek iktisadi ve gerekse siyasi bağımsızlıklarını 
yitirmişlerdir. 

Türkiye'nin stratejik madenleri olan demir -
çelik, alüminyum, bakır, boraks gibi madenlerin 
yabancı sermaye elinde olmasının mahzurları or
tadadır. Yabancı sermaye kendi çıkarları için 
üretim artışını engellemek, üretimi kendi kâr 
gayelerine göre ayarlamak suretiyle hem iktisa
di ve hem de Türkiye'nin dış siyasetini etkiliye-
cek bir güce sahiptir. 

Türkiye'de yabancı sermaye petrolden sonra 
en çok miktarda yatırımını demir - çelik sana
yiine teksif etmiştir. Bu teksifin merkezi son 
yıllarda alüminyum sanayiine de kaymaktadır. 
Yabancı sermayenin Türkiye'deki alüminyuma 
el attığı da bir gerçektir. 

Türkiye'ye gelen yabancı sermayenin yatı
rımlarının yapıldığı iş kollarında bu alanlara 
getirdiği teknoloji, yan endüstrilerin gelişmesi
ne katkısı, sağlamış olduğu döviz kazancı, ya
rattığı iş imkânları ve yerli faktörlere yapmış 
olduğu ödemeler yönünden büyük bir katkısı 
olmamıştır. 

Ve bilhassa yabancı sermaye kâr ve dolayı-
siyle sermaye birikimini yurt dışına çıkarmak
ta, böylece Türkiye'de, kanunlarla ödenen ver
gilerin de azlığı nazara alınırsa memleketimizin 
gelişimine pek mahdut katkıda bulunmaktadır. 

Bunların sonucu ise yabancı sermaye kalkın
mamız için faydadan çok zararlı olmakta ve 
millî sanayiimizin de gelişimini önlemektedir. 
Sağladığı aşırı kârlarla bir sömürü düzeni 
kurduğu gibi, bu kârların tümünü dışarı trans
fer ederek dış ticaret dengemizi de aleyhimize 
bozmaktadır. 

Siyasi bağımsızlık, daha evvelce de izah et
tiğim gibi, iktisadi bağımsızlığa dayanır. İkti
sadi bağımsızlık da iktisadi gelişmeye dayanır. 
Eğer iktisadi gelişme için iktisadi bağımsızlık 
tehlikeye girerse siyasi bağımsızlık da aynı öl
çüde tehlikeye girmiş demektir. 

Dış yardım için eller dışarıya uzanırken ve 
yabancı sermayeyi yurda çekerken bu karşılıklı 
ilişkiler gözden kaçırılmamalıdır. 

İktisadi ve siyasi bağımsızlık için kendi do
ğal güçlerimizi harekete geçirmek yani doğal 
kaynaklardan faydalanmak gerekir. 

Biz yabancı sermayenin kalkınmamızda ya
rarlı olmadığı, aksine memleketimizde sömürü
cü ve zararlı bir rol oynadığı kanısındayız. 
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ıBu yönden genel görüşme açılmasını arz 
ederim. 

Yüce Meclisi saygiyle selâmlarım. 
IBAŞKAN — C. H. P. Orupu adına Sayın 

Kemal Okyay, buyurun. 
ıO. H. P. GKRUPU ADINA KEMAL OKYAY 

(Kars) — ıSaym Başkan, sayın milletvekilleri; 
ISayın Kemal Satır'm, yaJbancı sermaye konu

sunda açılmasını talebettiği genel iglörüşme 
önetfgesi hususunda 0. H. P. G-rupunun görüşle
rini arza çalışacağım. 

iSaJyın Satır, Anayasanın 88 nci maddesi 
gereğince Ibir (genel görüşme açılmasını teklif 
ederken diyor ki; «Cumhuriyet hükümetlerince 
bugüne kadar uygulanmakta olan yaJbancı ser
maye politikasının somut sonuçlarının değerlen
dirilmesi hayati önem taşımakta ve Yüce Mec
lisin konuya süratle elkoyması, memleketimize 
(gelen ve gelecek olan yabancı sermayenin ulusal 
çıkarlarımıza yararlı ve zararlı yiönlerinni tes-
toiti zorunlu bulunmaktadır.» 

Görülüyor ki, yabancı sermaye konusu üze
rinde istenilen genel görüşmede sorumlu aran
mamaktadır. Şu veya bu iktidardan (hataların 
ve zararların hesabı sorulmamaktadır, bir iyi 
niyetle Türkiye için birçok yönden önem taşı
yan yabancı sermaye sorunu üzerinde ulusal 
çıkarlarımızı tesbit etmek ve yürütülen yaban
cı sermaye politikasındaki aksak tarafları bir 
kere daha 'ortaya koyarak doğru (olanı, millî 
olanı /ve olması lâzımlgeleni bulmak istenmek
tedir. 

C. H. P. Grupu ©larak bu konuda biz de gö
rüşlerimizi bu açıdan ele alacağız. 

'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerinin ya
bancı sermaye konusunda tarihten gelen ve de
rin tecrübelerden geçmiş olan geniş bilgilerinin 
•olması llazımigelir. Kalkınmalarını tamamlamış, 
fakat ulaştıkları yüksek seviyeleri yeterli gor-
miyen devletlerden belki de hiçbirisi bizim 
geçirdiğimiz ağır tecrübeleri yaşamamışlardır. 

Büyük Osmanlı imparatorluğunun çöküşü
nü 'hızlandıran nedenlerin 'başında kapitülas
yonlar gelir. Devletimizin arşivleri bu bilgi ve 
tecrübe hazineleriyle doludur. Bundan ötürüdür 
ki, Cumhuriyet hükümetlerinin yabancı sermaye 
karşısında olması lâzımlgeleni eksiksiz bilmeleri 
ve iöyle oldukları var Sayılmalıdır. 
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iDüzeysel bir inceleme bize gösteriyor ki, 
gelip geçmiş tüm Cumhuriyet hükümetlerinde 
yabancı sermaye için tatbik edilen politikalar
da büyük farklılıklar vardır. İlk Cumhuriyet 
hükümetleri kapitülasyonların ağır tecrübeleri
nin etkisiyle daha başlangıçta imtiyazlı ya
bancı sermaye şirketlerini millîleştirmeye baş
lamışlardır. O zamanki devletin ağır bir kalkın
ma yükü altına girdiği, para sıkıntısı çektiği, 
dış ödeme şartlarının çok olumsuz olduğu bir 
devrede gayrimillî şirketler millîleştirilmiştir. 
1933 yılından sonra bu davranış daha da hızlan
dırılmıştır. İKısa birkaç örnek vermek fay
dalı olur kanısındayım. 

Yabancı şirketlerin elindeki tüm demiryol
ları, limanlar, rıhtım şirketleri, su şirketleri, 
İstanbul'da Telefon A. Ş. satınahnmıştır. Ereğ
li Limanı ve kömür madenleri satınahnmıştır. 
tzmir telefon şirketleri, elektrik şirketleri, 
havagazı şirketleri, tünel <ve tramvay şirketleri, 
Ergani (Bakır İşletmesi, Kuvarsan Bakır istet
mesi, Keçiborlu kükürt madenleri, Bira fabri
kaları gibi zamanın tesirli ekonomik dilimlerin
de Ibüyük millîleştirilmeler yapılmıştı. 

Ayrıca, Osmanlı (Devletinin büyük dış bora
ları da bu devrede ödenmekte idi. Ekonomik 
kalkınma çabaları içerisinde bulunan Cumhu
riyet hükümetleri, yatırım için sermaye sıkın
tısı çekerken, yeterli tasarruflardan mahnoı 
iken, kapitülasyon şartlariyle gelmiş yabancı 
sermaye şirketlerini millîleştirmeden çekinme
mişlerdi. 

Ancak, bu başlangıç devrelerinde bile kapi 
itüüasyıon şartlan dışında ve ulusal çıkarları
mıza uylgun düşecek yatırımları yapmak !<:--'-' 
gelecek yafaancı sermayeye kapıların aralık 
bırakıldığını ifade leltmek de yerinde olur. Ta
sarruf yetersizliği yüzünden ve bugünkü di* 
yardımların o zaman mefvguJdlolmamaamdar. ö!t ti
ni yafbancı sermayeyle iht&yacoldfuğu o devreiclö 
de düşünüümüşitıür. Egemenliğimize saygılı, nfc 
sal çıkarlarımıza uygun yabancı sermayeye o 
devrin hüMJmetlieri de karşı değillerdi. Cum
huriyetin bu dervrelerinde yaJbancı sermaye^: 
karşı duyulan güvensizliğe rağanen yabancı 
sermaye beklenilmiştir. Ancak, daima imtiyaz!?. 
şartlar arayan, gittiği yerde muhtaç ve zapf 
ekonomiye hükmetmek istiyen yabancı serma
ye, Türkiye'ye (beıklenilen şekilde gelmeımişltir. 
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Cumhuriyetimizin o devrelerinde devletleştir
meler, yafoancı sermayeyi üşütmüştür, bu yüz
den gelmemektedir, aşırı sömürüye imkan ibı-
raJkılmamakbadır, bu yüzden gelmeniiekteldir. 

İkinci Dünya Savaşından sonra, savaş çok 
uzun yıllar devam ettiği için ve tüm dünya 
devletlerini etkiliyen İkinci Dünya Savaşı dö
neminde, yabancı sermaye lakınından söz et
mek gereksizidir, ikinci Dünya Savaşımdan 
sonraki döneımde yaibancı sermaye akınları 
dikkatle incelenmelidir. 

Genel ıgörüşme isteğinin konusu yaibancı ser
mayedir. Devletten Devlete yandım, uluslar
arası ekonomik kuruluşlardan »ağlanan yar
dımlar konumuzun dışındadır, özelikle ikinci 
Dünya iSavaşı sonrasında, savaş yaralarını ilk 
defa ve kıisaj zamanda tedavi eden foülyük dev
letler yeni duş dünya yeni diş politikalarını 
da çağın uyarlarına göre biçimlendirmişlerdir. 
Dünyamuzda çağın yeni sömürgecilikle sömürme 
şekli, uyanan üçüncü dünya halklarının milli
yetçilik hareketleri karşılsınlda yepyeni (bir bi
çimde görülmektedir. Emperyalist devletler 
ulusal çıkarlarını koruma savaşına giren geri 
kaimılş ve kalkmana çabası içine girmiş üçün
cü dünya devletlerinin uyanışı karşısında ye
ni ve yumuşak modelde bir sömürü yolu seç
mişleridir. Bu yeni silâhın adı dolardır. 

Kalkınmak iatiyen ve (bu çaba içinde çırpı
nan geri kalmış ülkeler dolara muhtaçtır
lar, teknolojiye ve sevkü idareye muhtaçtır-
lar. Kendi öz kaynakları yetersizdir, çağın 
her gün gelişen teıknolojisiniden maJhrumdıurlar. 
Geri kalmış ülkelerde lolmıyanlar ise ewıperya-_ 
list ülkelerin elindedir. Bu büyük fırsat, ibüjyük 
devletlere, yeni ve yumuşak bir modelde sö
mürülerini sürldürime imkânı vermiştir. Eko
nomik ve malî kudretin sermaye akıtarak kur
duğu stömlürigecilik biçimi kendilerine daha 
ucuza mal olmaktadır. Bu açıdan yaibancı ser
maye akımlarınöi değerlendirmek lâzımdır. Bil-
ımıek gerefkir ki, hiçlbir öizel yabancı sermaye, 
kendi vatanında bulalbileıceği kârlar oranında 
1>ir kâr elde etmek için dış dünyaya, hiçlbir sa
haya gitmez. 

Sermaye iihraceden devletler, ekonomile
rinde kullanamıyacaklları kadar birikmiş tasar
rufların sahibi olan devletlerdir. Esasen kal
kınmalarını sömürgeciliğe, emperyalizm gelir

lerine dayalı olarak tamamlamış olan bu dev* 
letler kalkınımaianııı sürldüreTüdlmek için sö
mürmeye devam etmek mecburiyetindedirler. 
Bu mecburiyeti duymaktadırlar. 

iSömürmenin türlü biçimlerinden birisi de, 
yabancı sermaye ihracı modelidir. Biz yalnız 
/hu konuyu incelemeye çalışacağız. Türkiye'ye 
yapılan dış yardımların şartlarından birisi ide 
yaibancı sermayeye gösterilecek kolaylıklarıdır, 
kanısındayız. Amerika Birleşik Devletlerinin, 
Dışişleri Bakanlığı için hazırlanan özel bir ra
porunda şöyle denilmektedir : «Topyekûn dip
lomasi Amerikan yabancı sermayesi hamlesi
nin hizmetinde lolaoaktır.» Yine, «Amerika Bir
leşik Devletleri. Hükümetinin ıdış iktisadi geliş
me ile ilgili bütün teşekkülleri, yaibancı dev
letlerin Amerikan yaltınmcıllıarınan çıkarlarına 
aykırı düşen her türlü eylem ve ayrımına kar
ışı daima ıdJikkatli olmalıdırlar ve bunları önle
mek ve düzeltmek için bütün diplomatik [bas
kılara ıbaşvurmalııdırlar.» deniyor. Görülüyor 
iki, yaibancı özel sermaye bir memlekete yalnız 
kendi çıkan için gelmektedir ve bu talbiS bir 
olaydır. 

'Geri kalmış ülkelere akan yaibancı özel ser
mayenin, girdiği memlekete ne getirdiğini ve 
neyin pahasına getirdiğini bir değerli araştır
macının tespit ettiği örneklerden vermek somut 
bir gösteri olur. 

1990 yılı ile 19105 yılı arasında Amerika Bir
leşik Devletlerinden Avrupa'ya 8.1 milyar do
larlık yabancı sermaye girmiş, aynı dönem için
de bu sermayenin geliri olarak 5,5 milyon do
lar geri dönmüştür. Yine aynı dönemde Kana
da'ya 6,8 milyar dolar sermaye akıtmış, gelir 
olarak bu devletten bu dönemde 6,0 dolar elde 
etmiştir. Bu ülkeler gelişmiş ülkeler olduğu hal
de durum budur. 

Şimdi geri kalmış bölgelere akıttığı yabancı 
özel sermayeye bakalım. Güney Amerika'ya 
1990 - Î986 döneminde, yani aynı dönemde 3,8 
milyar dolar gitmiş, kazanç transferi olarak 
11,3 milyar dolar geri dönmüştür. Türkiye'nin 
de dâhil olduğu öteki az gelişmiş bölgelere yine 
aynı dönemde 6,2 milyar dolarlık bir özel ya
bancı sermaye girmiş, buna karşılık gelir trans
feri olarak 14,3 milyar dûlâr Amerika Birleşik 
Devletlerine geri dönmüştür. 
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iBu rakamların dilinden herkes 'her şeyi ko
laylıkla anlîyabilir. [Bu şartlarla yabancı ser
maye akımı hiçbir ülkeyi az gelişmişlikten kur
taramaz ve kurtardığı da görülmemiştir. An
cak, girdiği ülkede işbirliği yaptığı azınlıklara 
aşırı bir zenginlik temin etmiş, fakat büyük 
kütleleri fakirleştirerek, toplumsal huzursuz
luklar yaratmıştır. 

Türkiye'de 5821 sayılı Yabancı Sermaye Ka
nunu 1991 yılında çıkarılmıştır. Bu kanunda 
tarım ve ticaret alanları yabancı sermayeye ka
palı tutulmuştur. Ayrıca kâr transferleri sınır
landırılmıştır. Kanun 1954 yılında yetersiz gö
rüldüğünden 6224 sayılı Yabancı iSermayeyî 
Teşvik Kanunu çıkarılmıştır. Yeni kanun tarım 
ve ticaret alanlarını da yabancı sermayeye aç
mıştır, sermaye tanımlanmasını genişletmiştir, 
yatırılan sermaye ve kârların serbestçe transfe
rini öngörmüştür ve bu kanun 10 ncu maddesin
de : «Yerli sermaye ve teşebbüslere tanınan bü
tün haklar, muafiyetler ve kolaylıklardan ya
bancı teşebbüsler de yararlanır.» hükmünü ge
tirmiştir. 

6088 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ile ya
bancılara, köylerimizde taşınmaz mallar satınal-
mak yolu açılmıştır. Böylece sahillerimizde de 
yabancı sermayeye mülk edinme hakkı verilmiş
tir. 

1954 yılında ayrıca 63126 sayılı Petrol Kanu
nu çıkarılmıştır. 1957 yılında da Petrol Kanu
nunda bir değişiklik yapılmış ve yabancı petrol 
şirketleri Türkiye'de rafineri kurma hakkını el
de etmişlerdir. 

7462 sayılı Ereğli Demir - Çelik Fabrikala
rı Kanunu ile yabancı sermayeye hak tanınmış
tır. 

İşte eleştirilerimizi yürüteceğimiz Türkiye'
deki yabancı özel sermayenin dayanakları yu
karda saydığımız kanunlardır. Bu kanunlara 
göre gelmiş özel yabancı sermayenin bizdeki 
durumu nedir, Türkiye'ye ne getirmiştir, neyin 
bedeli karşılığında gelmiştir, bunları bu görüş
lerde incelemek gerekecektir. 

Türkiye'ye, tesbit edebildiğimiz kadarı ile 
(000 milyon dolara kadar yaklaşan bir yabancı 
sermaye girmiş bulunuyor. Kaynaklarına göre 
ayırım yaparsak; 130 milyon dolar kadarı Ya
bancı Sermayeyi Teşvik Kanununa göre, 70 mil
yon dolar kadarı ıSınai Kalkınma Bankası ka-

naüyle, 136 milyon doları Petrol Kanununa gö
re ve 164 milyom doları da Ereğli Demir - Çelik 
Fabrikaları Kanunu ile gelmiştir. 

IBAlŞKAıN — iSaym Okyay, müddetiniz bitmiş
tir, lütfen toparlayınız. Daha fazla devam ede
cekse Genel Kurula müracaat edeyim efendim. 

iKEMAL OKYAY (Devamla) — Lütfen efen
dim. 

BAŞKAN — Konuşmanız daha ne kadar de
vam edecek efendim? 

'KEMAL OKYAY (Devamla) — Bitinceye 
kadar. 

BAŞKAN — Tahminen ne kadar olur? 
İKEMAL OKYAY (Devamla) — 10 - 15 da

kika. 
BAŞKAN — Sayın Kemal Okyay'ın konuş

masının 10 dakika uzatılmasını oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Buyurun Sayın Okyay. 
KEMAL OKYAY (Devamla) — Yukarda 

izah ettiğimiz yabancı sermayenin % 78,8 inin 
d'ört ülkeden; Amerika'dan, isviçre'den, Holân-
da'dan ve Batı Almanya'dan geldiğini tesbit et
miş1 bulunuyoruz. 

ISayın milletvekilleri; burada yabancı serma
yenin karakteri üzerinde durmak gerekecektir. 
Yabancı sermaye Türkiye'ye üç şekilde girmek
tedir. 

(Birincisi; doğrudan doğruya nakit döviz ola
rak gelen ve dış ödemeler dengesi üzerinde 
olumlu etkisi olan yabancı sermayedir. 

ikincisi geliş şekli; sermaye malı olarak ge
len ve ithalâttan başka bir şey olmıyan yaban
cı sermaye/ akımı, 

Üçüncü şekli; teknoloji, sevkü idare, patent, 
marka gibi gayrimaddi sermayedir ki, bunun 
karşılığında ne döviz, ne de yurdumuza mal 
gelmemektedir. Yüksek bedellerle değerlendiri
len bu gayrimaddi haklar yurt dışına çıkarken 
döviz transferleri halinde çıkmaktadır. Yurt 
ekonomisine, maddi hiçbir katkıda bulunmıyan 
bu gayrimaddi hakların yabancı sermaye için
deki oranı da maalesef çok yüksektir. 

Yabancı özel sermayenin diğer bir imtiyazı 
daha vardır. Yurt içine az bir yatırımla giren 
yabancı sermaye, Türkiye'nin öz kaynaklarımın 
tasarruflarının büyük bir kısmını kredi olarak 
kullanmakfcaidır, Türk ekonomisini finanse ede-
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cek yerde, Türkiye'nin kıt kaynakları ve tasar-
ruıflariyle yabancı sermaye finanse edilmiş ol
maktadır ki, bu çok acı bir durumumuzdur. 

1965 yılında yabancı sermaye kuru
luşları, sanayi sektörüne açıldığı hesap
lanan 3 800 000 000 lira kredinin 545 000 000 
lirasını almış ve kullanmışlardır. Ayrıca Koley 
Fonundan 400 000 000 liralık kredi kullanmış
lardır. Yabancı sermaye şirketlerinin, yurda ge
tirdikleri sermayelerin çok üstünde imkânlarla 
çalıştıkları bilinmektedir. Kanımla elde ettikle
ri imtiyazların dışında yurt içi tasarruf kaynak
larımızdan da büyük miktarları kullanmakta
dırlar, böylece kârları, getirdiklerine oranla 
çok yüksök hadlere ulaşmaktadır. 

Yukardaki izahlarımıza bir örnek vermek 
için, Petrol Kanununun getirdiği yabancı ser
maye durumuna kısaca bir göz atmak isterim. 
Petrol Kanununa dayalı olarak 236 000 000 do
larlık yabancı sermaye geldiğinden bahsetmiş
tim. Eıkonomik hayatımızda büyük etkisi olan 
Ibu konuya biraz daha yakından bakınca, man
zaranın millî çıkarlarımıza pek aykırı düştüğü
nü görmekteyiz. 3,5 milyar T.L. na yakın bu ya
bancı sermayenin, gerçekte dolar olarak yurda 
girerken büyük kısmı gayrimaddi ve maddi hak
lar olarak gelmişlerdir. Yani ithalât şeklinde, 
patent, teknoloji şeklinde gelmiş ve kendisini 
sermaye olarak tesbit ettirmişlerdir. Gayri
maddi haklar Hükümetimize kabul ettirilerek 
•tescili yapılmış, yabancı sermaye yurdu terk 
ederken, bu gayrimaddi haklar dolar olarak çı
kacaktır'. Böylece Türkiye bir gün yeraltı ser
vetlerini, bu arada petrolü millileştirdiği gün, 
ödiyeceği bedel bu konuda yurda girenin çok 
üstünde olacak, belki de birkaç misli dolar öde-
mak zorunda kalacaktır. 

Petrol Kanununda yapılması gerekli değişik
likler mümkün olmamıştır. Kapitüler karakteri 
ile bu kanun millî çıkarlarımız aleyhine hâlâ 
işlemektedir. Anayasamıza göre yeraltı servet
leri Devletindir. Yeraltı servetlerinin tükenme
si karşısında, tükenme payını Devletin alması 
kaçınılmaz bir gerçek ve hak iken, bizde yaban
cı petrol şirketlerine tükenme payı hakkı ta
nınmıştır. Yeraltından çıkardıkları petrolün 
% 27 oranında tükenme payını alırlar. Örne
ğin Shell, 1968 yılında 1 357 000 ton hampetrol 
üretmiş, bunun 380 000 tonunu tükenme payı 

olarak almıştır. Yeraltındaki servetimiz tüke
necek, yabancı sermaye tüketecek ve tükenme 
payını yabancılar alacak. Bu, hükümranlık hak
larımıza aykırıdır kanısındayız. Tükenme payı
nı aslında Devletimizin alması gerektir. Bunu 
biz Anayasal hak olarak görüyoruz. Bu bir hü
kümranlık hakkımızdır; ama yıllar yılı bu 
% 27 tükenme payı yabancı petrol şirketlerine 
verilir. 1968 yılında yabancı şirketler toprakla
rımızdan çıkardıkları petrolün 561 000 tonunu 
tükenme payı olarak almışlardır. Bu önlenme
diği takdirde gelecek yılları hesaplayınca sö
mürünün korkunçluğu ortaya çıkar. 

Yabancı sermaye Türkiye'de hiçbir bölgede 
petrol bulmamıştır. Ancak vatansever Türk 
petrol mühendislerinin petrol bulduğu sahaya 
çöreklenmiş ve el koymuşlardır. Millî şirketi
mizden beş - on misli fazla saha kapatmışlar, 
diğer büyük sömürü hakları yanında bir de 
% 27 tükenme payı hakkı elde etmişlerdir. 

Bu konuda başka bir sömürü örneği daha 
vermek isterim. 

Yabancı petrol şirketleri arama safhaların
da yüz milyonlarca lira zarar göstermektedir
ler. Malî mevzuatımıza göre Gelir Vergisi mü
kelleflerinin zararları gelecek iki yılın kârları
na mahsübedilebilıir. Bu hak yabancı petrol şir
ketlerine, bâzı dolaylı yolları da hesaba katın
ca, onsekiz yıl olarak verilmiştir. Görülüyor ki, 
vatandaşımıza tanımadığımız hakların çok üs
tünde imtiyazları yabancı petrol şirketlerine 
vermişizdir ve böylece vergi ödeme külfetinden 
de kurtulmuşlardır. Bu imtiyaz dünyanın hiç
bir yerinde görülmemiştir. 

ithal ettiğimiz petrolün fiyat tesbitinde ser
best rekabet fiyatı yerine afişe fiyatlar kabul 
etmişiz; bu yüzden de dünya petrol fiyatlarm-
dajn çok pahalı petrol ithal etmekteyiz. 

Muhterem milletvekilleri, Yüce Meclis önün
de petrol üzerinde çok geniş tartışmalar yapıl
mıştır. Konunun derinliklerine inmeden özetle 
şunu rahatlıkla ifade edebiliriz; petrolde yaban
cı sermayenin sürdürdüğü sömürü millî çıkar
larımıza aykırıdır. İnce ve gerçek bir hesapla 
ortaya çıkan durum şudur: 

Yurdumuzda yabancılara ürettirdiğimiz pet
rolü dolar vererek ithal etmek daJha kârlıdır ve 
daha çok millî menfaatlerimize uygundur. Pet
rol bir kritik sanayidir, bir temel sanayidir. 
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Memleketimizin güvenliği bakımından, ekono
misi bakımından hesaplar yapılır ise ve petrol 
emperyalizminin hedefleri incelenir ise yukar
da verdiğimiz hükmün doğruluğu bir kat daha 
anlaşılabilir. 

Yeraltı servetlerimizden petrolümüz için 
kısaca söylediklerimizi madenlerimiz için de 
söyliyebiliriz. Ancak daha fazla detaylara in-
miyeceğiz. Bu konularda söyliceklerimizi genel 
görüşme kararı alınırsa ifadeye fırsat bulaca
ğız. 

C. H. P. olarak biz inanıyoruz ki, yeraltı 
servetlerimiz üzerimdeki yabancı sermaye sömü
rüsüne son vermenin zamanının çoktan geçtiği
ne inanmıyan, aklı başında tek Türk vatandaşı 
kalmamıştır. C. H. P. olarak diyoruz ki, kendi 
topraklarımızın hazineleri olan doğal kaynak
lar vatanımız kadar bizimdir. Bunun için 
milliyetçi bir düzende bu kaynaklar yabancıla
ra verilemez. Doğal kaynaklar sınırlıdır. İnsan 
çabası ile bunlara yenilerinin eklenmesi müm
kün değildir. Bunun için bu kaynaklar tümü ile 
Türk Ulusunundur, yerli ve yabancı kişisel çı
karlara bırakılamaz. C. H. P. nin iki temel ilke
si budur. Bu ilkeye uygun olarak doğal kaynak
larda bir ulusal ve devletçi düzen kurmaya 
C. H. P. kararlıdır. Doğal kaynaklarımızın üze
rinde yabancı sermayeye yer vermeyi redde
derken, C. H. P. olarak tüm yabancı sermaye
nin karşısında olmadığımızı da ifade etmek is
terim. Ekonomimizde, milî amaçlara uygun iş
lemek şartı ile, fakirlikten kurtulma çabasının 
başarıya ulaşması için dar kaynaklarımız yanın
da yabancı sermayenin imkânlarından fayda
lanmayı da doğru buluyoruz. Ancak yabancı 
sermayenin aşırı kârlar elde etmesi, köksüz ve 
gereksiz sanayiler kurması, iç kredi kaynakları
mızı tüketmesi, dışarıya kâr transferleri adı 
altında büyük ölçüde döviz götürmesi önlene
cek bir politika içinde yabancı sermayeye ta
raftarız. Yabancı sermayeye ancak kesin zaru
ret olan hallerde ve yeterli ihraç yapması şar
tı ile izin verilmelidir. Daha çok yeni teknolo
ji ve bilgi ithal edilmelidir. Bu anlayış içerisin
de yabancı sermayeye C. H. P. olarak tarafta
rız. 

Genel görüşme açılmasına Yüce Meclisimiz 
karar verir ise, yabancı sermaye konusu üze
rinde grup adına durma fırsatını bulursak şu 

konular üzerinde yabancı sermayenin Türkiye'
nin ekonomisine etkilerini o zaman eleştirece
ğiz, inceliyeceğiz. Bu konuları özetle, başlık 
olarak vermek isterim: 

Kanımıza göre yabancı özel sermaye yurdu
muzda yalnız tüketim malları üretmektedir. 
Eğer Meclis araştırmaya karar verirse bunu 
izah etmek istiyeceğiz. 

Yabancı sermaye Türkiye'de neden istihdam 
artışına katkıda bulunamamıştır; bunu izaha 
çalışacağım. 

Yabancı sermaye, üretimi için izin aldıkları 
bâzı malları üretmemekte, yerine başka üretim
lere girişmektedir. Bunlar hangi sahalardadır, 
nelerdir; bunu anlatmaya çalışacağız. 

Teknik bilgi ve tecrübe getirmesi ümidedil-
miş; fakat bu, Türkiye'de gerçekleşmemiştir. 
Bunun nedenlerini inceliyeceğiz. 

Bir kısım alanlarda yabancı sermayenin var
lığı yerli sanayii bu alanlara yatırım yapmak
tan vazgeçirmiştir. Bunu inceliyeceğiz. Ayrıca 
aynı teknik bilgi için ekonomimizden birkaç 
defa fazladan bedel ödenmektedir. Bunun de
taylarına ineceğiz ve grupumuzun bu konuda
ki görüşlerini arz edeceğiz. 

Yabancı sermaye Türkiye'de % 80 ilâ 
% 100 oranında kârlar elde etmektedir. Bu ko
nu üzerinde görüşlerimizi ifade edeceğiz. 

ttıhal ikâmesi ümidi ile teşvikkâr görülen 
yabancı sermaye Türkiye'ye ithal ikâmesi ümi
dini ne derecede tahakkuk ettirebilmiştir, o 
konuda görüşlerimizi ifade edeceğiz. 

BAŞKAN — Sayın Okyay, müddetiniz bit
ti, lütfen bağlayınız. 

C. H. P. GRUPU ADINA KEMAL OKYAY 
(Devamla) — Sayın Başkan, bitiriyorum. 

Döviz transferi kâr olarak her yıl büyük öl
çüde artmaktadır. Gelen sermayenin üstünde 
kâr transferleri yapılmaktadır. Bu konudaki gö
rüşlerimizi, eğer Yüce Meclis genel görüşmeye 
karar verirse izaha çalışacağım. 

Bu izahlarımız arasında da yeni Hükümeti
miz, Sayın Nihat Erim Kabinesinin yabancı ser
maye konusundaki Hükümet programındaki gö
rüşlerine ve son günlerde kamu oyunda tartış
ma koınusu olan Sayın Attilâ Karaosmanoğlu'-
nun ve Sayın A.P. Genel Sekreterinin yabancı 
sermaye konusu üzerindeki karşılıklı tartışma
larına da fırsat bulursak partimizin görüşünü 
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sunacak, Yüce Meclis karar verirse, buradan iza
ha çalışacağız. 

Teşekkür ederim. Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Efendim bu arada tensibederse-

niz tasnif sonucunu arz edeyim : 
Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi idare 

tamirlerinin, T.B.M.M. üyelerine verilecek avans 
hakkındaki kanun teklifinin oylamasına 290 sa
yın üye iştirak etmiş, 250 kabul, 33 ret, 7 çekin-
ser oy kullanılmıştır. Teklif kabul edilmiştir. 

A.P. Grupu adına Sayın Mehmet Ali Oksal, 
buyurun, efendim. 

A.P. GRUPU ADINA MEHMET ALÎ OK
SAL (Trabzon) — ıSayın Başkan, sayın millet
vekilleri ; 

'Cumhuriyet hükümetlerince bugüne kadar 
uygulanmakta olan yabancı sermaye politikası
nın sonuçlarını değerlendirmek amaciyle bir ge
nel görüşme açılmasını istiyen önerge ve beyan
ları dinledik. Gerçekten kalkınma yönünden 
önemli bir sorun zamanında Yüce Meclise gel
miş bulunmaktadır. Bu konunun samimiyetle 
tartışılmasında ve Hükümete, Yüce Meclisim gö
rüşlerini yansıtmakta elbette fayda, vardır. 

IBu nedenledir ki, A.P. Meclis Grupu olarak 
genel görüşmenin açılmasına taraftar olduğu
muzu ve yapılacak görüşmeler sırasında düşümce 
ve tavsiyelerimizi ayrıritılariyle Yüce Meclise 
sunacağımızı arz eder, hepinize saygılar (suna
rım. 

BAŞKAN — D.P. Grupu adına ıSayın Samet 
Güldoğan, buyurun. 

DP. GRUPU ADINA SAMET GÜLDOĞAN 
(Elâzığ) — Sayım Başkan, muhterem üyeler; 

lönce yabancı sermayenin mahiyeti ve özellik
leri hakkında D.P. nin görüşünü arz edecek, 
Ibilâhara Türkiye'deki yabancı sermaye hareket
lerini ifadeye çalıştıktan sonra genel görüşme 
açılması hakkındaki görüşlerimizi ifadeye çalı
şacağız. 

(Bilhassa son yüz yıldan beri dünya millet
leri gerek tarihî ve gerakse sosyal sebeplerle 
ekonomik yöndem farklı bir seviye göstermişler, 
(bir kısmı gelişmiş, diğer kısmı ise az gelişmiş 
veya gelişmemiş bir bünye niteliği (göstermişler
dir. Hükümetler ülkelerinin geri kalmışlığını sü
ratle telâfi ederek halkını biran önce refaha 
erdirmenin çarelerini aramaya başlamışlar ve bu 
çareler arasında sermaye kifayetsizliği dlolayı-
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I siyle gerçekleştirilemiyen yatırımlara imkân ve-
I recek araçlardan biri olarak yabancı sermayeyi 
I davet etmenim yollarını »aramışlardır. 
I Diğer taraftan gelişmiş memleketlerle geliş

memiş veya az gelişmiş memleketler, fakirliğe 
mahkûmiyetlerinin kendi refahları için devamlı 
Ibir garlanti olamıyacağının endişe »ve sorumlulu
ğunu duymaya başlamışlar ve nihayet insan top
luluğunun topyekûn kalkınması ve refaha ulaş
ması nisbetMide insanlığın mutlu olabileceği fik
rini benimsemeye başlamışlardır. Bu selbepledir 
ki, milletlerarası dış ilişkilere daha mâkul ve 

I rasyonel bir yön kazandırmak amaciyle ve ser-
I maye hareketlerine daha yapıcı ve yaratıcı bir 

seyyaliyet vermek üzere 1947 yılında Bretton 
Woods anlaşmalarının getirdiği sistem içerisin
de Dünya Bankası, Milletlerlarası Para Fonu ku
rulmuş ve Gümrük ve Ticaret Genel Anlaşması 
yürürlüğe konulmuştur. Ayını devirlerde ise Av
rupa'da Schuman Plânı ile sektörlerîarası yak
laşmalar ve birleşmeler dönemine girilmiş ve 
para alanında da Avrupa ödemeler Birliği ku
rulmuştur. 

Bütün bu milletlerarası teşkilâtların gerek 
kuruluş sebepleri ve (gerekse faaliyet amaçları
nın, gelişmiş ve gelişecek ülkeler arasında zu
hur etmiş ekonomik seviye farklarımın nisbeten 
telâfi edilmesi endişe ve görüşlerimden ileri gel
diği ifade olunabilir. Ekonomik kalkınmanın 
görünen faktörü, tüketimden alıkonan tasarruf
ların yatırıma tahsisi olduğuna göre, bir ülkemin 
optimal yatırımlarının kapasitesini tasarruf edi
lebilen kapital miktarı teşkil edecektir. Şu hal
de yatırıma sevk edilecek öz kaynakların mik
tar1! bir ülkenin kalkınması için gerekli yatırımı 
sağlıyamıyorsa yabancı kaynak aramak ve kul
lanmak tamamen ekonomik bir davranış olarak 
kabul edilmektedir. 

Türkiye'deki sermaye hareketleri : Yabancı 
sermaye üzerine yürütülen tartışmaları davet 
eden hususun yukarda açıklaman ekonomik dü
şünüş olacağını zannetmiyoruz. Tartışmalar da
ha ziyade yabancı sermayenin faiz ve kâr trans
ferleri dolayısiyle ne götürdüğü mevzuundadır. 

Bu vesile ile şu hususun açıklığa kavuşma
sı gerekir: 

Ülkemizde yabancı sermayeye karşı yürütü
len karşı koymalarda bu sermayenin talihsiz 

i tatbikatından Cumhuriyet devrine intikal eden 
acı hâtıraların hissesi büyüktür. 
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Diğer bir husus dıa; 
Yabancı sermayenin daima ne götürdüğü 

tarafı hassasiyetle incelemeye tabi tutulduğu 
halde, aynı sermayenin memlekete ne getirdiği 
ve ne gilbi ekonomik katkılarda bulunduğu hu
susunda etüt ve incelemelere raslamanm güç
lüğüdür. 

Kapitülâsyonlar ile yabancı sermayeyi ar
tık kıyaslamak mümkün değildir. Kapitülâs
yonlar, transfer olduğu ülkenin hukukî düzeni
ne bağlı olmıyan, ana ülkenin hukukî düzenini 
de beraber getiren yabancı sermaye niteliğinde
dir. Bu tür yabancı sermayede yalnız ekonomik 
bir düşünüş yerine, imtiyaz makamında siyasi 
ve hukukî tâvizler varlık kazanmaktadır. 

Türkiye'de yabancı sermaye hareketi kro
nolojik bir açıdan kısaca incelenecek olursa 
aşağıdaki istikamette geliştiği görülmektedir. 
konuyu sınırlamak maksadiyle Cumhuriyet 
devri, tarihsel gelişim için esas alınmıştır. 

1923 - 1950 yıllarını, Osmanlı imparatorlu
ğunun son zamanlarında tatbikatını bulan ka
pitülâsyonların acı hâtıralarını silmek gayreti 
içinde yabancı sermayeye karşı dikkatli ve ihti
yatlı bir çekimserlik devri olarak vasıflandıra-
biliriz. Bu dönemde, yabancı şirketler tarafın
dan demiryolu, su işleri, liman işletmesi, tele
fon ve telgraf, elektrik, tranvay ve tünel işlet
mesi gibi kamu hizmeti niteliğindeki şirketle-, 
rin tasfiye veya devletleştirilmesi veya belirli 
bir düzene sokulması gayretlerine şahidolmak-
tayız. 

Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu
nun 1930 - 1947 arasındaki tatbikatı daha ziya
de yaJbancı sermayeye karşı mukavemet ve 
temkin mahiyetinde geçtiği söylenebilir. Bu 
davranış ve anlayış 1947 yılında 13 sayılı Ba
kanlar Kurulu Kararı ile yabancı sermayenin 
teşviki istikametinde bir uygulamaya yönel
miştir. 1950 yılında çıkarılan 5583 sayılı Ka
nunla, yabancı sermayenin teşviki daha belirli 
destekleme hükümlerine bağlanarak 1951 tari
hinde ve 5821 sayılı Kanunla zamanın iktidarı, 
yabancı sermayeyi teşvik hususunda daha kök
ten tedbirleri yürürlüğe koydu ve nihayet 1954 
tarihinde 6224 sayılı Teşvik ve aynı tarihte 
6326 sayılı Petrol Kanunu ile yaJbancı sermaye 
en liberal bir uygulama imkânına kavuştu. 

27 Mayıs 1960 ihtilâli, yabancı sermaye uy
gulamasında bir politika değişikliği ihtimalini 

düşündürmüş olmasına rağmen, ihtilâl hükü
metleri tahdidedici tedbirler yerine teşvik edi
ci uygulamaya devamı daha isabetli mütalâa 
etmiştir. Bu tarihten sonra gelen Hükümet ve 
iktidarların da aynı uygulamaya devam, ettik
leri görülmektedir. 

1961 Anayasası ile Türk ekonomisi plânlı 
kalkınma dönemine girmiş, Birinci Beş Yıllık 
Kalkınma Plânı mevcut mevzuatın özel yaban
cı sermaye için Türk müteşebbislerle tamamen 
aynı hakları sağladığını, kamulaştırma ve dev
letleştirme hallerinde yapılacak ödemelerle 
transferler konusunda sağlam garantiler verdi
ğini, kâr transferi hakkında inanç, haksız re
kabete karşı güven veren bir ortam hazırlandı
ğını tesbit etmekte, ancak hukukî tedbirlerin 
yabancı sermaye akımını teşvik için yeterli ol
madığını ve yeni müessir teşvik tedbirlerine 
ihtiyaç bulunduğunu ifade etmektedir. 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında, dı§ 
kaynak konusunda Devlet Plânlama Teşkilâtı 
uzmanları tarafından yapılan bir etüde göre, 
sosyal adalet ilkelerine uygun olarak yılda yüz
de 7 lik bir büyüme hızına ulaşmanın, harekete 
geçirilecek yatırılabilir kaynakların artırılma
sına bağlı olduğu ifade edilmiştir. Türk ekono
misinde sermaye hâsıla katsayısının 2,6 olduğu, 
yan* 2,6 değerindeki bir yatırımın 1 değerinde 
hâsıla verdiği anlaşılmıştır. Bu esasa göre, gayri-
sâfi millî hâsılanın yüzde 18,3 ünü yatırıma tah
sis etmek gereği ortaya çıkmıştır. Gayrisâfi mil
lî hâsılanın yüzde 18,3 ü oranında yatırım yap
mak için bu oranda bir tasarruf imkânı sağlan
ması konusu önem kazanmaktadır. Birinci Beş 
Yıllık Plânda, yüzde 18,3 oranındaki toplam ta
sarrufun yüzde 14,8 inin iç, yüzde 3,5 inin dış 
tasarruflardan sağlanması öngörülmüştür. 

Türkiye'de nüfus artışı hızı yüzde 3 oldu
ğuna göre, net kalkınma hızının yüzde 4 oranın
da kalması kabul edilmiş ve ekonomik büyüme
yi temin edecek tasarrufun yüzde 3,5 oranında
ki kısmının dışardan temin edilmesi zorunlu gö
rülmüştür. 

Dış kaynak teminini yok farz ettiğimiz tak
dirde, ekonominin yatırımlara kanalize edilebi
leceği bütün potansiyelin gayrisâfi millî hâsı
lanın yüzde 14,8 i olduğunu kabul etmek gerek
mektedir. Türk ekonomisinde sermaye hâsıla 
katsayısının 2,6 oranında olduğu veri olarak 
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alınacağına göre, büyüme hızının yüzde 5,7 se
viyesinde kalacağı ortaya çıkmaktadır. Nüfus 
artışı yüzde 3 olduğuna göre, net kalkınma hı
zının yüzde 2,7 olabileceği anlaşılmaktadır. Bu 
noktada bu kadar küçük bir kalkınma hızının 
sağlanması için plân yapmaya lüzum olup alma
dığı münakaşaya mütehammil bir konu olarak 
gözükmektedir. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı devresin
de, özel yabancı sermayenin, Türk müteşebbisi
nin teknik bilgi, tecrübe ve sermaye yetersiz
liği gibi sebeplerle ele alamadığı sanayi dalla
rında kabulüne özel bir itina gösterilmesi ön
görülmüş ve 1972 yılında 55 milyon dolarlık 
bir özel yabancı sermayenin Türkiye'ye gelece
ği tahmin edilmiştir. 

'Keza, Devlet Plânlama Teşkilâtı uzmanları
nın yukarda zikri geçen etütlerine göre, gayri-
sâfi millî gelirin yüzde 22,5 ini yatırıma ayır
makla yüzde 7 oranında bir kalkınma hızının 
sağlanabileceği, yüzde 2 oranındaki dış tasar
rufun öngörüldüğü, bu miktar dış tasarrufun 
yok farz edilmesi halinde gayrisâfi millî hâsıla
nın ancak yüzde 20,5 ini yatırıma tahsis imkâ
nı olacağı ve yüzde 3,21 sermaye hâsıla oranı
na göre ancak yüzde 6,4 seviyesinde bir büyü
me hızına ulaşılacağı ve yüzde 3 nüfus artışı 
tenzil edildiği takdirde net kalkınma hızının 
yüzde 3,4 e düşeceği anlaşılmaktadır. 

Yukardan beri verilen yabancı sermayenin 
Cumhuriyet devrinden bu yana geçirdiği tarih
sel gelişim hakkındaki açıklamalar şu gerçe
ği tebarüz ve teyidettirmektedir: 

Türkiye'de her anlayışta çeşitli iktidarlar 
yabancı sermayeyi Türk ekonomik büyüme ve 
gelişmesinde yapıcı bir munzam yatınım ve ya
tıran kaynağı olarak teşvik edilmeye değer ni
telikte bulmuşlardır. 

Yabancı sermaye Türkiye'ye ne getirdi ve 
ne götürdü: 

6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Ka
nununa göre, yıllar itibariyle yurdumuza fiilen 
gelen yaıbancı sermaye tutan Türk lirası olarak 
şöyledir : 

1952 de 
1953 te 
1954 te 
1955 te 
1956 da 

21 654 000 
3 842 000 
45 874 000 
20^064 000 
9X500 000 

1957 de 
1958 de 
1959 da 
1960 ta 
1961 de 
1962 de 
1963 te 
1964 te 
1965 te 
1966 da 
1967 de 
1968 de 
1969 da 
1970 te 

2 509 000 
3 032 000 
5 581 000 
11 372 000 
31 725 000 
56 362 000 
78 902 000 
61 963 000 
82 359 000 
69 580 000 
67 749 O00 
92 356 000 
91 583 000 
76 000 000 

dur. 
6224 sayılı Kanundan istifade ederek kuru

lan şirketlerin transfer ettikleri kârlar ve gay
risâfi maddi haklar yıllar itibariyle Türk lirası 
olarak şöyledir: 

1965 te 34 664 000 
1966 da 56 483 000 
1967 de 56 199 000 
1968 de 68 909 000 
1969 da 64 344 000 
1970 te 63 000 000 

Toplam 
Liradır. 

Memleketlere göre 
maye oranları : 

fiilen 

ı T ' ' ' ' 

343 599 000 

getirilen 

Amerika Birleşik Devletlerinden 
İsviçre'den 
Holanda'dan 
Fransa'dan 
Batı Almanya'dan 
Diğerlerimden 

yabancı 

% 
% 
% 
% 
% 
% 

30 
22 
17 
13 
9 ve 
9. 

Petrol Kanununa göre yurdumuza giren ya
bancı sermaye : 

1954 - 1965 yıllan arasında : 
Arama için 
Tasfiye için 

897 900 000 Lira, 
952 500 000 lira ve 

.+> 
Toplam olarak 1 850 400 000 liraya 

baliğ olmaktadır. 
1965 yılı sonuna kadar 6224 sayılı Kanuna 

göre yabancı sermaye tutannın 491 milyon lira 
olduğu dikkate alınırsa, bu tarihe kadar petrol 
çıkarma ve tasfiye işlemleri için giren yabancı 
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sermaye değerinin 1 850 400 000 Türk lirasına 
ulaşmasının, yani 6224 sayılı Kanuna göre gi
ren yatırımların dört misline yakın bir kısmın 
petrol alanında gerçekleştiği görülmektedir. 

Yabancı sermayenin para ekonomik etken
leri: 

Yabancı sermaye, gerek bir devletten bir 
devlete borç olarak gelsin ve gerekse özel ser
maye olarak gelsin ekonomik yararı yanında 
bâzı para ekonomik etkenlerini de beraber ge
tirir. Yabancı sermaye üzerinde tartışmaları 
davet eden daha ziyade bu tür etkenlerdir. 

Kabul edilen yabancı sermayenin miktarı 
ve alman dış borçların seviyesi daima borçlu 
memleketleri taviz vermeye zorlıyan bir nite
lik taşır. Alınan borçların şartlarının hafifle
tilmesi nisbetinde siyasal bir bağımlılık ister is
temez doğmaktadır. Yalnız alman dış borçla
rın değil, aynı zamanda bunların anapara tak
sitleri ve faizlerinin ödenmesi müşkülâtı doğ
duğu zamanlarda da adı geçen tavizkârlık ve 
bağımlılık keyfiyetleri kendini gösterir. 

Diğer taraftan, milletlerarası teşkilâtlar
dan alınan yabancı sermaye imkânlarının da 
dolaylı siyasal etkenleri vardır. Çünkü, başlıca 
milletlerarası örgütlerin arkasında büyük eko
nomik güçleri olan devletler vardır. Bununla 
beraber milletlerarası örgütlerden sağlanan ya
bancı sermayenin dolaysız olarak devletlerden 
sağlanan yabancı sermayeye kıyasen nisbeten 
daha tesirsiz siyasal etkeni olabileceği söylene
bilir. Dünya Bankası, Milletlerarası Para Fo
nu, Avrupa Yatırım Bankası gibi örgütlerin 
arkasında malûm büyük ülkeler bulunması do-
layısiyle sağlanan yabancı sermayenin tamamen 
ekonomik faydası ile izah etmek mümkün de
ğildir. 

Özel yaıbancı sermayenin yaptığı yatırımla
rın ülke ekonomisinde gittikçe artan bir yer 
tutmasının da doğuracağı siyasal bağımlılık 
etkenleri gözden uzak tutulamaz. 

BAŞKAN — Sayın Güldoğan, süreniz bitti. 
Konuşmanız daha ne kadar devam eder, acaba? 

SAMET GÜLDOĞAN (Devamla) — Yüce 
Meclis 10 dakika daha lütfederse, konuşmam 
bitmiş olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın hatip konuşmalarının 
10 dakikada biteceğini ifade ediyor. On daki
kalık bir süreyi tasvibinize arz ediyorum. Ka-

I bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Buyurun, Sayın Güldoğan. 

SAMET GÜLDOĞAN (Devamla) — Bu 
açıklamanın ışığı altında denilebilir ki, yaban
cı sermayenin bir ülkenin kalkınmasında oynı-
yacağı olumlu ekonomik etken ne derece aşikâr 
bir keyfiyet ise, aynı yabancı sermayenin ülke 
için ekonomi dışı bâzı maliyet ve külfetleri de 
olacağını kabul etmek gerekir. Ülkenin ekono
mik formasyonunda devreye sokulacak yaban
cı sermayenin belirli bir noktaya geldikten son
ra ekonomi dışı tepkilere mâruz kalacağını hü
kümetler basiret ve sükûnetle hesaplamalıdır
lar. 

Çeşitli sosyalist ülkelerde yabancı sermaye 
hareketleri : 

Yabancı sermayeyi mücerret kapitalist dü
şenin bir sömürü aracı tarzında görmenin sa
kıncalı olacağına dair delillerin başmda çeşit
li sosyalist ve komünist memleketlerdeki tat
bikata göz atmak isabetli olur. 

Sovyet Rusya'da Sibirya'nın doğusundaki 
Udokon bölgesinde bulunan zengin bakır ma
denlerinin işletilmesi için modern tesisler kur
manın 2 milyar dolarlık bir finansmanı gerek
tireceği anlaşılmış ve çeşitli yabancı memleket
lere işbirliği teklif edilmiştir. Konu ile ilk önce 
Japonya, sonra ingiltere ilgilenmişler, bâzı tet
kiklerde bulunduktan sonra mühlet istemişler
dir. Bilâhara bu teklif ile Fransa ve Federal 
Almanya da ilgilenmişler ve Fransa konuyu il
gi çekici bularak ciddî temaslara başlamış, uzun 
vadeli bir çalışma programı içerisinde tanınmış 
firma ve bankaları bir araya getiren konsorsi
yum şeklinde bir teşkilât kurulmuştur. 

Hâdisenin önemli olan ikinci cephesi şudur: 
İş için gerekli özel ekskavatör ve kamyonların 
yalnızca Amerika Birleşik Devletlerince imal 
edilmekte olduğu ve dolayısiyle Amerikan kre
disine ihtiyaç hâsıl olacağıdır. 

YaJbancı sermaye kaynaklarından yararlan
ma hususunda Yugoslavya diğer sosyalist mem
leketlerden daha liberal hareket etmiştir. 1967 
yılı ortalarında Yugoslav Federal Meclisi tara
fından yabancı sermayeyi teşvik hususunda çe
şitli kanunlar yürürlüğe konmuş ve bu kanun
lar incelendiği takdirde yabancı sermayenin ya-

I tırım kâr transferi, sermaye transferi, otofi-
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nansman şartlarının yabancı sermayeyi en li
beral şekilde teşvik niteliğinde olduğu görüle
cektir. Nitekim, bir misal olmak üzere turizm 
sektörü yabancı sermaye yatırımları ele alındı
ğı zaman, Yugoslavya'nın 1966 - 1970 yıllarını 
kapsıyan beş yıllık plânda 65 milyon dolarlık 
yabancı sermayeyi turizm yatırımları için ön
görmüştür. Bu rakam, Yugoslavya'nın topye-
kûn otel ve restoran yatırımları için öngörül
müş meblâğın yüzde 23 ünü ve israil'in 1960 -
1965 devresi otel yatırımlarına yabancı serma
ye iştirakinin tamamının biraz altında bir meb
lâğı ifade etmektedir ki, İsrail bu devrede is
tisnai bir yabancı sermaye tahaccümüne mâ
ruz kalmıştır. Sovyet Rusya'da Fiat otomobil 
fabrikaları yatırımı, Macaristan ve Romanya'
da yabancı meşrubat yatırımları da bu arada 
zikredilebilir. 

Sonuç : Yukrdan beri yaptığımız açıklama
lardan çıkarılacak sonuçları şöyle özetliyebdli-
riz : 

Yabancı sermaye munzanı bir yatırım ve 
kalkınma kaynağı olarak esasında tamamen 
ekonomik bir karakter taşır. 

Yabancı sermaye yatırımlarının mücerret 
olarak faydaları lebinde bulunmak kadar, onu 
yalnızca sömürü düzeninin aracı olarak da tak
dim etmek o kadar gerçeklere aykırıdır. 

Sosyalist ve komünist memleketlerin yaban
cı sermayeyi gerek kendi aralarında ve gerekse 
kapitalist ülkelerden sağlama gayretleri bu 
tür yatırım kaynağının yararlanmaya değer bir 
kalkınma aracı sayılabileceğini teyidetmekte-
dir. 

Yabancı sermayenin yan ekonomi dışı siya
sal etkenlerini ihmal etmeye imkân olmayıp, 
bu kaynağın yararlanma şartlarını temkin, fa
kat basiret ile tetkik etmek gerekir. 

Yabancı sermayenin kabulü esnasında bu 
sermaye sahipleriyle yapılacak müzakerelerin 
ülke ekonomisinin anatomisine vakıf, dirayetli 
ve ehliyetli uzmanlarca yürütülmesi icabeder. 

Kalkınmakta olan ülkelerde yabancı serma
ye kaynağının basirette kullanılması yanında 
tartışma konusu olması da bir ölçüde normal 
karşılanmalıdır, önemli olan nokta yabancı 
sermaye kaynağının ülke ekonomisine yararlı 
olacağı nisbetinde teşvike değer bir konu olma 
niteliğini muhafaza etmesidir. 

Bütün bu beyanlarımız muvacehesinde genel 
görüşmenin açılmasının gerekli olduğu inancı 
ile D. P. Grupu adına Yüce Meclise saygıları
mı sunarım. 

BAŞKAN — M. G. P. Grupu adına Sayın 
ismet Kapısız, buyurun. 

M. G. P. GRUPU ADINA İSMET KAPISIZ 
(Yozgat) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; 

Adana Milletvekili Sayın Dr. Kemal Satır'-
m, yabancı sermaye sorunu ile ilgili olarak Mil
let Meclisi Başkanlığına tevdi ettiği ve Anaya
sanın 88 nci maddesi gereğince bir genel görüş
me açılması konusundaki önergesi üzerinde 
M. G. P. Grupunun görüşlerini arz etmek üzere 
söz almış bulunuyorum. 

Memleketimiz gibi az gelişmişliği devam 
eden ülkelerde kalkınma için en çok ihtiyaç du
yulan unsur şüphesiz sermayedir. Yurdumuzda 
maalesef sermaye muayyen ellerde toplanmış
tır. Memleketimizde bir sermaye yetersizliği 
vardır. Sıhhatli bir sermaye piyasası teessüs 
etmediği için özel sektör, bankalardan hem de 
kısa vadeli ticari kredilere yönelerek yatırım 
yapmaya çalışmakla kalkınmayı geciktirmekte
dirler. Bâzı sanayi kesimlerinde vergi oranla
rı hayli yüksektir. Elde edilen millî gelirin ya
tırıma ayrılacak payı gerçekten ihtiyacımızı 
karşılıyamamaktadır. Bunun da başlıca sebebi 
cari masrafların son derece fazlalığı, vergi ka
çakçılığının mevcudiyeti ve vergi ziyaıdır. 
Memleketimizin ekonomik yapısı böyle olunca, 
kısacası, millî gelirin yatırıma ayrılacak mikta
rı kâfi gelmeyince yabancı sermaye ülkemize 
yatırım yapmaya davet edilmektedir. 

M. G. P. yabancı özel sermaye konusunun 
tüm yabancı sermaye aleyhtarlığı veya tüm 
yabancı sermaye düşmanlığı şeklinde ortaya 
konmasını hatalı bir görüş olarak kabul eder. 
Yabancı sermaye şayet memleketimizde itha
lâtı azaltıcı ve buna karşılık ihracatı çoğaltıcı 
nitelikte ise elbette alınmasında yarar vardır.. 
Bu şekil yabancı sermayenin memleketimizde 
yatırım yapması, ekonomimize olumlu katkıda 
bulunması teşvik edilmelidir. Temel yatırımla
ra yönelmiş, bilhassa montaj sanayii yerine ma-
kina sanayiine kaymış ileri bir teknoloji geti
ren durumda ise, yabancı sermayenin memle
ketimize gelmesinde fayda mülâhaza etmekte-
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yiz. Bunun aksine olarak kalkınma plânları
mızın hedeflerine aykırı olan, yerli sanayiimi
zin kurulmasını ve gelişmesini engelliyen, mil
lî sanayiimizin kurulmasını baltalıyan yaban
cı sermayenin memleketimizde asla yerinin ol
madığı inancındayız. Ayrıca, iç tüketim malla
rımızın teşvik edicisi ve dış ödeme dengemizi 
(bozucu nitelikte bir özel sermaye yatınmına 
izin verilmesine parti olarak mutlak karşıyız. 

Bununla beraber, siyasi ve ekonomik yön
den iyice tetkik edilip, millî menfaatlerimize 
aykırı düşmiyen ve memleketimizin iktisadi 
kalkınmasına olumlu katkıda bulunacak yaban
cı özel sermayenin yurdumuzda faydalı yatırım
lar yapması, az gelişmiş bir ülke olarak elbette 
faydalıdır. Bu sebepten yabancı sermayeye düş
man veya hayran olmayı, mânâsız, hissî bir dav
ranış saymaktayız. Akıl ve hesapla menfaatleri
mizi ve millî çıkarlarımızı göz önünde bulun
durarak, enine, boyuna tetkik süzgecinden geçi
rildikten sonra memleketimize davet edilecek 
özel yabancı sermayeye düşmanlık beslemek, 
«kapitalizmin sömürü düzeni» diye bunu va
sıflandırmak ne ciddiyetle ve ne de vatanper
verlikle telifi kabil değildir. 

Biz, M. G. P. Meclis grupu olarak Sayın Sa-
tır'ın önergesinde de izah ettiği ve aşağıda da 
belirteceğimiz sebeplerle bu konuda genel gö
rüşmenin açılmasına taraftarız. 

21 . 4 . 1971 O ı 1 
dumuza giren özel yabancı sermayenin yıllık 
kâr transferleri, yatırımları kadar değilse bile, 
ona yaklaşık bir dövizi yurt dışına çıkartmak
tadırlar. Bu hususun mutlaka önlenmesi lâzım
dır. Yabancı sermayeye muhtacolmadan. kalkın
mamızı temin etmeyi, kendi millî kaynakları
mızı seferber hale getirmeyi milletçe benimse
diğimiz ekonomik kalkınmanın temel görüşü 
olarak tescil etmek lâzımıgeldiği inancındayız. 

Mâruzâtıma burada son verir, Yüce Meclisi 
Grupumuz adına selâmlarım. 

BAŞKAN — Bakanlar Kurulu adına Sa
yın bakandan konuşup konuşmıyacağını öğre
neceğim. Fakat Sayın Bakan da biraz evvel dı
şarı çıktılar. Haber gönderdik, neticesine inti
zar ediyorum. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa
yın Başkan, Sayın Bakan belki cevap vermek 
istemiyorlar, onun için gitmişlerdir. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Bakan görüş
meleri başından itibaren takibettiler. Şu ara 
salondan ayrıldılar. Aldıkları notlar ve dosya
lan da oturduklan yerde duruyor, öyle zanne
diyorum ki, konuşacaklardır. Bir dakika bek
lemekte bir mahzur olduğunu zannetmiyorum. 

Sayın Bakan geldiler efendim. 
Sayın Bakan, Bakanlar Kurulu adına görüş

mek istiyor musunuz? 
DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER BAKANI 

ÖZER DERBİL — Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER BAKANI 

ÖZER DERBİL — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; 

Yabancı sermaye konusunun ariız ve amik 
incelenmesinde biz de fayda görmekteyiz. An
cak, bu konunun daha sonra incelenmesinin da
ha uygun olacağı kanaat ve görüşündeyiz. 

Saygılanmla. 
BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — «Da

ha sonra» ile neyi kastediyorlar Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Sayın Bakan, daha sonda gö

rüşülsün demekle, şimdi zamanı değildir, icra
atınızın belli olmasından sonra görüşülmesi hu-
sususunu mu kastediyorsunuz, yoksa Anayasa
nın tâyin ettiği süreler içinde kalmak kaydiyle 
görüşülmesini mi? 

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER BAKANI 
ÖZER DERBİL — Daha sonra görüşülmesi ve bu 

1. — Bilhassa 1954 yılından beri gelmiş, 
geçmiş siyasi iktidarlarca ve anlaşmalar yolu 
ile çeşitli sektörlere özel yabancı sermaye yatı
nın yapmıştır. Bu yatınmın miktan ve yatınm 
sahalan nedir, yatırımlanna karşılık olarak dö
viz olarak ne miktar transfer yapılmıştır? 

2. — Bunca yıldır yurdumuza gelen yaban
cı sermayeden ekonomimiz kârlı mı, zararlı mı 
çıkmıştır? 

3. — Bundan böyle, bilhassa Sayın Erim Hü
kümetinin reform dönemine girdiği ifadesinin 
yaygın olduğu 1971 Türkiye'sinde yabancı ser
mayeye ihtiyaç var mıdır? 

Bu ve buna benzer konulann tam bir vuzu
ha kavuşması, Yüce Meclisin çalışmalan sonu
cunda elde edeceği gerçeklerin Hükümetimize 
ışık tutması bakımından genel görüşmenin açıl
masına Millet Meclisi Grupumuz taraftardır. 

Bu vesile ile M. G. P. olarak bir temel inan
cımızı da ifade etmeyi zaruri görmekteyiz. Yur-
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konuda Bakanlar Kurulunun gerektiğinde iza
hat vererbilecek hazırlıkla gelmesi daha uygan 
olacaktır görüşündeyim efendim. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Şimdi, önergeyi tasviplerinize sunacağım. 

Mahiyeti itibariyle arz edeyim. 

Adana Milletvekili Sayın Kemal Satır, 
Konya Milletvekili Sayın Orhan Okay ve Ma-
raş Milletvekili Sayın ibrahim öztürk'ün, bu
güne kadar uygulanmakta olan yabancı serma
ye politikasının somut sonuçlarını değerlendir
mek, yabancı sermaye yatırımlarının doğal kay-
naklarnmız üzerinde çeşitli alanlarda meydana 
getirdiği fayda ve zararları tesbit etmek ve 
Türkiye'nin bugüne kadar uyguladığı yabancı 
sermaye politikası hakkında bilgi edinmek mak-
sadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasınla dair önergelerin 
gündeme alınması hususunu tasviplerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler.... 
Kabul edilmiştir. 

Sayın Genel Kurulun malûmları olduğu üze
re, genel görüşme önergeleri gensoru önerge
leri prosedürüne tabi tutulmaktadır. Anayasa
nın 89 ncu maddesinin 3 ncü fıkrası, görüşme 
gününün de görüşme açılması karariyle belli 
edileceğini âmirdir. 

Yine aynı maddenin 4 ncü fıkrası da günde
me alınma kararından başhyarak iki gün geç
medikçe görüşmenin yapılamıyacağını ve yedi 
günden sonraya da bırakılamıyacağını âmir
dir. 

Bu sebeple, günün beli edilmesi, bu süreler 
içerisinde belli edilmesi zarureti vardır. En mü
sait gün olarak 28 Nisan 1971 Çarşamba günü 
düşünülmektedir. Sayın Bakan bu konuda bir 
şey söylemek ister misiniz efendim? 

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER BAKANI 
ÖZER DERBtL — Çarşamba günü uygundur 
efendim. 

BAŞKAN — Başlangıçta teferruatiyle arz 
ettiğim yabancı sermaye konusundaki üç öner
genin birleştirilerek genel görüşme açılmasına 
dair olan görüşmenin 28 Nisan 1971 Çarşamba 
günü yapılması hususunu oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

17. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim ve 
7 arkadaşının, Hükümetin Orta - Doğu bunalı

mı karşısında güttüğü poUtikayı ve Kıbrıs An-
letşmmkğ^nn son durumunu tesbit etmek üzere 
Atoaytusanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına dair önergesi (8/3) 

BAŞKAN — Gündemimizin ikinci maddesi
ne geçiyoruz. 

Bu konuda bir takrir vardır okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Hükümetin Orta - Doğu bunalımı karşısın
da güttüğü politika ve Kıbrıs Anlaşmazlığının 
son durumu üzerinde Genel Görüşme açılması
na dair önergemizi geri alıyoruz. 

Gereğini saygı ile rica ederiz. 

Bağımsız 
Kocaeli Milletvekili 

Nihat Erim 
İzmir Milletvekili 
Şevket Adalan 

istanbul Milletvekili 
Reşit Ülker 

Adana Milletvekili 
A. Rıza Güllüoğlu 

istanbul Milletvekili 
İlhamı Sancar 

İstanbul Milletvekili 
Sezai Orkunt 

İstanbul Milletvekili 
Orhan Kabibay 

Konya Milletvekili 
Sadi Koçaş 

BAŞKAN — Gündemde yer almış olması 
sebebiyle tasviplerinize arz edeceğim. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Gündemimizin üçüncü maddesi, malûmuâ-
liniz birinci madde ile birleştirilerek görüşmesi 
yapılmıştı ve ayrıca Meclis araştırması oldu
ğu halde genel görüşmeye çevrilmişti. 

Bu sebeple bir sonraki maddeye geçiyo
ruz. 

18. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, ya
pılan kaçakçılığın yurt ekonomisinde meydana 
getirdiği tesirleri tesbit etmek amaciyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel görüş
me açılmasına dair önergesi (8/4) 

BAŞKAN — Gündemimizin dördüncü mad
desiyle ilgili önergeyi okutuyorum : 

80 . 12 . 1909 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Güney ve Güney - Doğu sınırlarımızın çok 

büyük çapta hayvan kaçakçılığının yapıldığı
na dair her an ortaya çıkan olaylar ve bu ko
nudaki haberler sayısızdır. 

örneğin, geçenlerde o bölgelerde bu konuda 
«n yetkili şahıslardan biri, geçen on yıl zarfın-
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da sadece Suriye'ye 1 milyon koyun ile 100 bin 
sığırın kaçırıldığını ortaya koymuş ve kaçın-
lan her koyun başından 150 Tl. sı Türkiye'nin 
zarar ettiğini delilleri ile açıklamıştır. Bugün 
Türkiye'den sürü sürü Güney sınırlarımızdan 
hayvan kaçakçılığı yapıldığını duymıyan kal
mamıştır. ^ 

Yine en iyi evsafta çayların Türkiyetie ye
tişmesine rağmen bu çayların kilosu 173 kuruş
tan Holanda'ya satılırken ve bu yüzden milyon
larca lira iç satış fiyatına göre zarar edilirken 
Güney illerimizden binlerce kilo çay yurdumu
za kaçak olarak sokulmakta olduğu, Güney sı
nırlarımızı gezenler ve orada yaşıyanlarca bili
nen gerçeklerdir. 

Aynı şekilde aynı sınırlardan yurdumuza 
kaçak olarak binlerce kilo kahve de sokulmak
tadır. 

Yine yurdumuzdan sigara, yağ ve Sümer-
bank mamulleri aynı şekilde kaçırılmakta olup, 
bunların yerine Kızıl Çin ve başka ülkeler ma-
mulâtı lüzumsuz süs eşyası cinsinden eşyalar 
sokulmaktadır. 

Bu durumları tesbit eden yüzlerce jandar
ma vakası, ölüm olayları ve mahkeme kararla
rı mevcuttur. 

Yurt ekonomisine çok büyük ölçüde darbe
ler indiren bu kaçakçılık olaylarının, Mecliste 
açılacak bir genel görüşme ile daha da vuzuha 
kavuşacağı inanciyle, Anayasanın 88 nci mad
desine göre sınırlarımızdan yapılan kaçakçılık 
konusunda bir genel görüşme açılmasını saygı
larımla arz ve rica ederim. 

İçel Milletvekili 
Celâl Kargılı 

BAŞKAN — Sayın Kargılı görüşmek isti
yor musunuz? 

CELÂL KARGILI (içel) — Sayın Başkan, 
bu konu önemli bir konudur, konuşmalar uza
yabilir. Sayın Genel Kurulun normal mesaisi
nin bitimine az bir zaman kalmıştır. 

Bu sebeple, Sayın Genel Kurul eğer tensip 
buyururaa, konunun gelecek haftaya bırakıl
masında zaman azlığı bakımından yarar gördü
ğümü arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Kargılı, çalışma süremiz 
bitmemiştir, daha 46 dakikamız vardır. Ondan 
Önce çalışmalara her hangi bir suretle ara ver
memize imkân yok. Devam edersiniz, çalışma 

»üremiz bittiği takdirde konuşmanıza gelecek 
görüşmede devam etmeniz mümkün. 

CELÂL KARGILI (tçel) — O halde mü
saade ederseniz görüşmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
CELÂL KARGILI (tçel) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; 
Huzurunuza gelen genel görüşme önergesi, 

Türkiye'nin her ferdini derinden yaralıyan ve 
Türk ekonomisine, Türk sosyal hayatına büyük 
zararları dokunan, Türkiye'nin bir kaçakçı ül
kesi ve Türkiye'de kaçakçılığın bir sektör haline 
geldiğinin vicdanlarda yerleştiği bir zamanda 
silâh kaçakçılığından, tüm gıda maddeleri, gi
yim eşyaları ve her türlü kaçakçılığın memleke
timizde alabildiğine hüküm sürdüğü, kaçak eş
ya satan pazarların resmen Türkiye'de faaliyet 
gösterdiği, sınırlarımızda kaçakçı şehirleri adiy
le anılan birçok şehrin meydana geldiği bir de
virde, kaçakçılık hakkında Yüce Meclisin, bir 
genel görüşme açılmasını öngören bir önergenin 
gündeme alınması hususunda oylarını olumlu 
kullanması, inanıyorum ki, Türkiye'nin sayıla-
mıyacak yararlan kazanmasına ve birtakım me
selelerin, Türkiye'yi ciddî şekilde temelden sar
san birtakım, meselelerin çözüm yollarına ka
vuşturulmasına yardım edecektir, bu konuda 
büyük önem arz edecektir. 

Bugün Türkiye'deki sosyal sarsıntıların çok 
büyük bir kısmını, Türkiye'de mevcut kaçak
çılık şebekelerinin ve Türkiye'de yürütülen ka
çakçılığın bir sektör haline gelip, serbest bir 
şekilde ifa edildiği ve her devletin ülkemize 
serbestçe kaçak olarak mallarını sokabildiği, 
pazarlarda dükkânlarda bunların satılabildiği 
bir devirde, Yüce Meclisin, her nevi kaçakçılı
ğın önlenmesi çarelerini tesbit etmek ve bu 
kaçakçılığın önlenmesi için yerine getirilecek 
çalışmaların ortaya konulmasını temin bakımın
dan bir genel görüşme açılması ile ilgili öner
genin gündeme alınması hususunda olumlu oy 
kullanması Türk kamu oyunu büyük ölçüde 
tatmin edecektir inancındayım. 

Yüce Meclis üyelerinin bu nedenlerle bu 
cnergö lehinde oy kullanmalarını teklif ederim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Parti grupları adına şu ana ka

dar bir talep bulunmamaktadır.. 
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Şahsım adına 

söz istiyorum. 
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BAŞKAN — Genel görüşmedir. Malûmuâli-
nis gensoru prosedürüne tabi olduğundan kişi
sel görüşme mümkün olmuyor efendim. 

MEHMET BİLGİN (Bingöl) — Adalet Par
tisi Grupu adına söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
A. P. GRUPU ADINA MEHMET BİLGİN 

(Bingöl) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değer
li üyeleri; 

Evvelâ kaçakçılık hakkında kısaca malûmat 
vermek isterim. 

Kaçakçılığın, gerek yurt dışından getirilen, 
gerek yurt dışına çıkarılan eşyayı gümrük mu
amelelerine tabi tutturmamak diye geniş bir 
tarifini yapmak mümkündür. Hiç şüphesiz bu
rada zikredilen gümrük muameleleriyle sadece 
vergi ve resim alınmak kasdolunmaktadır. Yur
da eşya getirmek veya yurttan eşya çıkarmak 
ekonomik, ticari, malî ve sair birçok sebepler
le, birçok kayıtlamalara tabi tutulmuştur. Güm
rükler, bütün bu kayıtlamaları nazarı dikkate 
almak zorundadırlar. Bu kayıtlamalara aykırı 
hareket edilmesini de kaçakçıhk mefhumuna 
sokmak gerekir. 

Tabiatiyle, eşyayı gümrük muamelelerine 
tabi tutmakla mevzuata uygun olarak yapılan 
muameleler murat olunmaktadır. Bu sebeple, 
gümrüklerde kasdî veya gayri kasdî yapılan ha
talı ve noksan muameleler ile de kaçakçılığa 
sebebiyet verilmesi mümkündür ve görülmekte
dir. 

Kaçakçılığın çeşitleri : 
Sebeplerine geçmeden, yukardaki tanımla

maya göre kaçakçılığı giriş ve çıkış, kaçakçılığı 
diye ikiye ayrımakta fayda vardır. 

1. Giriş kaçakçılığı. 
Giriş kaçakçılığından ilk akla gelen maksat, 

şüphesiz hiçbir vergi ve resim ödemeden yurda 
mal sokabilmektir. Bilhassa çok yüksek vergi 
haddine tabi eşyada bu husus kaçakçılığı çok 
cazip bir hale getirmektedir. Bunun yanında, 
bunun kadar önemli diğer husus, vergiysi öden
mek istenilse dahi takyitler sebebiyle yurda it
hali mümkün olmıyan eşyayı yurda sokabilmek
tir ki, çok aranan bu kabil eşyanın kaçakçılığı, 
vergi de ödenmediği için bir kat daha cazip hâl 
almaktadır. 

2. Çıkış kaçakçılığı. 
Çıkış kaçakçılığında, bizim yönümüzden ver

gi ve resim ödenmekten kaçınmak bahis konusu 
değildir. Bu kaçakçılıktan gaye; daha ziyade 
döviz takyitlerinden, dövizi geri getirmek zo-
runluğundan kurtulma ve giriş kaçağı için ge
rekli olan dövizi temin etme olmaktadır. Bir de 
çıkışının veya takyit edilen eşyayı yurt dışına 
çıkarabilmek için yapılmaktadır. 

Sebepleri : 
Her iki çeşit kaçakçılığın sebeplerine daha 

derinlemesine inildikçe, bu sebepleri ekonomik 
ve meta - ekonomik diye bir ayırıma tabi tut
mak yerinde olur. Bu sebepler başlıca şunlar
dır : 

Ekonomik sebepler : 
Fiyat farkları, ithal ve ihraç kısıtlamaları, 

işsizlik - bilhassa Güney - Doğu - Anadolu'da -
yine bilhassa Güney - Doğu hududunun iki tara
fında yaşıyan halkın bir kısım günlük ihtiyaç 
maddelerinin karşı tarafta bulunması, kendi 
ekonomik menfaatleri açısından foâzı komşu ül
kelerin kaçakçılığı teşvik etmeleri, hiç olmazsa 
mâni olmaya istekli görünmemeleri. 

Meta - ekonomik sebepler : 
1. Psikolojik âmiller, itiyat, yabancı eşya 

kullanma hevesi, 
2. Güney - Doğu hududunun coğrafi bakım

dan kaçakçılığa 32iüsait oluşu, 
3. Bu bölgedeki halkın karşı tarafta arazi 

ve sıhriyet rabıtaları oluşu, 
4. Çeşitli kısıtlamalarla ilgili mevzuatın ha

zırlan ışında koordine Hr çalışmanın her zaman 
yapılamayışı nedeniyle ortaya çıkan durumlar. 

Tedbirler : 

Kaçakçılığın önlenmesi için her şeyden evvel 
'bu sebeplerin giderilmesi gerelonektedir. Ancak 
bu sebeplerin tamamen izalesi mümkün olmadı
ğından, kaçakçılık da hiçbir zaman tamamiyle 
ortadan kaldırılamamaktadır. 

Kaçakçılıkla mücadele etmek için çok eski
den beri bir hayli çalışma yapılmıştır. 1932 yı
lında kabul edilmiş bulunan 1918 sayılı Kaçak
çılığı Men ve Takibine dair Kanun ile kaçakçı
lık suçları için gerek ceza, gerek usul yönünden 
özel hükümler getirilmiştir. Duyulan zaruretler 
ile bu kanunun birçok maddesi de zaman zaman 
değiştirilmiştir. 

Bu arada bir nokta üzerinde durulması fay
dalı olacaktır : 1918 sayılı Kanuna £öre kaçak
çılık olaylarında muhbire, m'üsadire ve fevka-
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lâde gayret ve yararlılık gösterenlere verilen 
ikramiyeler kaçakçılıkla mücadelede çok olum
lu tesir yapmaktaydı. Devlet Memurları Kanu
nunun bu çeşit ödemelere cevaz vermemesinin, 
kaçakçılığı olumsuz yönden etkilemesinden kor-
kulabilir. Bu ödemelere imkân verecek bir yol 
bulunması yerinde olacaktır. 1918 sayılı Kanu
nun kaçakçılıkla mücadelede ve kaçakçılık ta
kibatında birinci derecede rolü görülmekte, 
gümrüklerde gümrük muhafaza teşkilâtında ve 
emniyet ve jandarmaya yüklemiş bulunmakta
dır. 

1956 yılında kabul edilen 6815 sayılı Kanun, 
o yıla kadar Gümrük ve 'Tekel Bakanlığı uhde
sinde bulunan hudut ve sahillerde kaçakçılığın 
men ve takibini içişleri Bakanlığı emrindeki 
jandarma teşkilâtına vermiştir. Yine aynı yıl ka
bul edilen 6851 sayılı Kanun, hava ve deniz 
limanlariyle gümrük ve pasavan kapılarında is
tanbul ve Çanakkale Boğazlariyle Marmara De
nizinde bu vazifeyi Gümrük ve Tekel Bakan
lığı bünyesindeki Gümrük Muhafaza Teşkilâtı
nın uhdesine tevcih etmiştir. Aynı teşkilât ve 
bakanlıklara tevdi edilmiş olmak, bu teşekkül: 
ler arasında tam bir koordinasyon da temin edil
meyişi sonucu kaçakçılıkla mücadelede pek fay
dalı olmamıştır. Kaçakçılıkla mücadele konusu 
Gümrük ve Tekel Bakanlığınca birçok kereler 
ele alınmıştır; bu meyanda 1962 yılında mu
fassal bir raporla Başbakanlığa da intikal et
tirilmiştir. Başbakanlık Plânlama Müsteşarlığın
dan alman bir yazı üzerine Gümrük ve Tekel 
Bakanlığı koordinatörlüğünde toplanan ilgili 
bakanlıklar temsilcilerince derinliğine ve geniş
liğine tetkik ve tesbit edilerek hazırladıkları 
rapor 5 . 4 . 1962 tarihinde Başbakanlığa su
nulmuştur. 

Mezkûr rapor, Devlet Plânlama Müsteşarlığı 
ile İktisadi Kurulu ve bakanlıkların temsilcile
rinin iştirakiyle tekrar toplanarak incelenmiş, 
kaçakçılığın giriş ve çıkış kaçağı için kısa ve 
uzun vadeli olarak önlenmesi tedbirlerinin ilgili 
bakanlıklar tarafından tatbik edilmeleri karar
laştırılmıştır. 

Bu duruma göre kısa vadeli tedbirler; 
A) Patlıyan mayınların yerine Güney hu

duduna mayın döşenmesi, 
B) Yakalanan kaçak eşyanın hudutlarda 

satılması, canlı hayvanların Et ve Balık Kuru
muna devri, 

C) Gümrük formalitelerinin azaltılması ve 
canlı hayvan kapılarının çoğaltılması, 

D) Jandarma karakollarının gerisinde hu
duda muvazi bir yol inşası, nlöbet sisteminin 
devriye sistemine çevrilmesi, 

E) Sürati temin bakımından jandarmaya 
her türlü motorun ve teknik araçların veril
mesi, 

F) Pasavan kapılarının kapatılması. 

Kısa vadeli bu tedbirlerden (B) ve (€) mad
deleri Gümrük ve Tekel Bakanlığınca yerine 
getirilmiş, (A), (D), (E) ve (F) maddeleri ise 
İçişleri, Maliye ve Bayındırlık bakanlıklarınca 
ele alınmıştır. Ancak hududa muvazi yol konu
su malî imkânsızlık nedeniyle henüz yerine ge
tirilememiştir. 

Uzun vadeli tedbirler; 
A) Canlı hayvanların kaçağa gittiği mem

leketlerle, normal yollardan ihracı için, ticaret 
imkânlarının araştırılması Ticaret Bakanlığın
ca, 

B) Doğu ve Güney'de hayvan kesim ve mu
hafazası için kombine ve soğuk hava depoları
nın tesisi Et ve Balık Kurumu tarafından, 

C) Dahilî piyasadaki et fiyatlarının, Gü
ney komşulara göre ayarlanması Ticaret Bakan
lığı tarafından, 

D) Hudut üzerinde Ceylânpmar Çiftliği gi
bi çiftlikler ihdası Tarım ve Maliye Bakanlık
ları tarafından, 

E) Sermayedar kaçakçıların bu bölgelerden 
uzaklaştırılması içişleri Bakanlığı tarafından, 

F) Dokuma ve el sanatlarının bölgede teş
viki ve sanayi tesisleri kurarak işsizliğin azal
tılması Çalışma ve Sanayi bakanlıkları tarafın
dan, 

G) Kullanılmış giyim eşyası ithali veya bu 
bölgede parça kumaşlardan Sümerbankça ucuz 
giyim eşyası imali Ticaret Bakanlığı ve Sümer-
bank tarafından, 

H) Topraksız kişilere toprak tevzii, tarı
mın teşviki Tarım Bakanlığı tarafından, 

i) Kahve ve çay fiyatlarının kaçakla re
kabet edebilecek dereceye indirilmesi, Gümrük 
Tekel ve Maliye Bakanlıkları tarafından, 

J) Komşu devletlerle para kuru farkının 
asgariye indirilmesi Maliye Bakanlığı tarafın
dan, ki bunun yapıldığı malûmu âlileridir. 

Bu tedbirler Bir ve İkinci Beş Yıllık Plân
lara da intikal etmiş durumdadır. Bugün için 
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bu tedbirler kaçakçılığın kısmen de olsa önlen
mesinde tesirini göstermeye başlamış, kaçak
çılık bilhassa giriş kaçağı olarak halen Güney 
hududundan ziyade Karadeniz kıyılarına yönel
miş bulunmaktadır. 

Kaçak mevzuları da en çok çay, kahve, siga
ra, mermi ve tabanca üstünde toplanmaktadır. 

Yukarda alman tedbirlere ilâve olarak de
nizlerin, bilhassa Karadeniz Bölgesinin süratli 
motorlarla kontrol altına alınması, helikopter
lerle takviye edilmesi ve ithalât ve ihracata kı
sıtlama hükümleri getiren mevzuatın tanziminde 
koordinasyon sağlanması da çok yerinde ola
caktır. 

Beynelmilel nakliyata kolaylık getirmek 
maksadiyle yapılan anlaşmalar meyanında bu
lunan Türk kamyonları, nakliyatta sağladığı 
kolaylıklar yanında bâzı problemler taşımakta
dır. Bu problemlerin en önemlisi bu sistemin ka
çakçılığa müsait olmasıdır. 

Anlaşmaların verdiği imkân nisbetinde bu 
nakliyatın daha ciddî bir kontrole tâbi tutulması 
üzerinde durulmalıdır. 

1960 - 1970 yılları arasındaki Gümrük ve 
Tekel Bakanlığının faaliyetleri bilhassa bir çi
zelgede belirtilmiştir. Sayın üyelerin vakitlerini 
almamak için bu hususlara temas etmiyeceğim, 
arzu buyuranlara bu çizelge gösterilebilir. An
cak bu tedbirlerle kaçakçılığın gittikçe azaldı
ğı nazarı dikkati celbetmektedir. 

Yukarda kısaca arz ettiğim veçhile, gelmiş 
bütün hükümetlerin aldıkları tedbirlerle kaçak
çılığın azaldığı ve azalması için bütün tetkikle
rin yapıldığı raporlarla da sabit olduğu yukarı
da ifade edilmiştir. 

Bu bakımdan grupumuz kaçakçılık bahsinde 
bir görüşmenin açılmasına taraftar değildir. 
Saygı ile heyete arz eder, Grupumuzun saygıla
rını sunarım. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
adına Şinasi Çolakoğlu, buyurun efendim. 

O. H. P. GRUPU ADINA SİNASİ ÇOLAK
OĞLU (Gaziantep) — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

Güney - Doğu - Anadolunun başlıca araştır
ma konusu yapılacak meselelerinden, sorunla
rından birisi de kaçakçılık sorunudur. 

Değerli arkadaşlarım, Adalet Partisi Grupu 
adına konuşan sayın arkadaşım, verilen rapor
lara, yapılan mücadelelere oranla, yani bunlara 

dayanılarak kaçakçılık konusunda bir araştır
ma yapılmasına taraftar olmadığını, çünkü ka
çakçılığın gittikçe azalmakta olduğunu beyan 
etti. 

Oysa, benim Hükümete ve Hükümetin İçiş
leri Bakanlığına, Gümrük Tekel Bakanlığına yö
nelttiğim sorulara aldığım resmî cevaplara ba
kılırsa; kaçakçılık azalmıyor, aksine artıyor. 
işte size şimdi, içişleri Bakanlığının yazılı bir 
soruma verdiği yazılı cevabını okuyarak sözle
rime (bağlıyacağım. 

1901 yılında 3 172 000 liradan ibaret olan 
toplam kaçakçılık, 1967 yılında 20 872 000 lira
ya yükselmiştir. Bu İçişleri Bakanlığının bana 
verdiği resmî cevaptır arkadaşlarım. 

Kaçakçılık, Güney - Doğu Anadoluda hal
kımızın, insanlarımızın iğrene iğrene başladığı, 
fakat gittikçe ifritleştiği bir pdoblemdir, sosyo
ekonomik bir problemdir; bozuk düzenin getir
diği bir problemdir, bozuk düzen ile paralel gi
den, atbaşı giden bir problemdir. Türkiye'de 
ekonomik ve malî durum ne oranda bozulursa, 
kaçakçılık da buma paralel olarak o oranda, 
aksi ters bir oranda artmaktadır; para değeri 
düşer, artar; enflâsyon olur, artar; işsizlik ge
lir, artar. 

Sayın arkadaşlarım; ekonominin yazılı ol-
nııyan, fakat hükümlerini mutlak surette icra 
ettiği kanunları vardır. Yazılı kanunları istedi
ğiniz gilbi tedvin edebilirsiniz, bunlara koyaca
ğınız müeyyidelerle belki birtakım sonuçlar al
manız mümkündür, fakat ekonomide tabiî ka
nunlar ne din, ne milliyet, ne vicdan, ne şu ve 
ne de bu, hiçbir etki tanımadan hükmünü mut
laka icra eder. İşte kaçakçılık da, temelinde ya
tan ekonomik sebepler çözünlenmeyip, bertaraf 
edilmedikçe devam edecek olaylardır. 

Size bir hâtıramı nakletmek istiyorum. Bel
ki bunu sırf bir espri olarak kabul edebilirsiniz, 
fakat gerçektir arkadaşlar. 

Ben henüz küçük yaşlarda iken, Güney - Do
ğu - Anadoluda Gaziantep'in Kilis ilçesinde kü
çük yaşlarda bir çocuk iken; Atatürk'ün döne
minde bir zaman içki yasağı konulmuş ve içki 
kanunlarla yasak edilmişti. Fakat sınır, bize 
3 veya 4 kilometre yakından geçer ve onun Su-

[ riye yönünde kalan bir köyümüzde Suriyeliler, 
Türkiye^de imali ve içimi yasak olan içkiyi bol 
miktarda imal etmek olanağına saJhipler. içki 
müptelâsı olan insanlarımız sınırı geçerek, Su-
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riye'deki, «Şimerin» adlı o köyü meyhanesinde 
kafasını çeker, sonra gelir, sınırın beri tarafın
da bunun dalgasını sürerdi. Buna, «Kafa kaçak
çısı» derlerdi. 

Kaçakçılık, bazen sınır da tanımaz arkadaş
lar. Ona ne kadar engel olmaya çalışırsanız ça
lışın, mutlaka zayıf bulduğu noktalardan hük
münü icra eder. Sonra ne oldu? Bunun sosyo -
ekonomik tedbirleri alındı; içki yasağı kaldırıl
dı. Gaziantep'e içki fabrikası kuruldu ve içki 
kaçakçılığı kendiliğinden ortadan kalktı gitti. 

Değerli arkadaşlarım; şimdi Suriye ile özel 
münasebetleri ottan, uluslararası anlaşmaların 
etkisiyle bu özel münasebetleri bir ölçüye kadar 
yakın zamanlara kadar devam edegelen bu yurt 
köşemiz, Güney - Doğu Anadolu'dur. Buraya 
sınır olan, Güneyimizdeki Suriyeliler lise, dünya
nın Uk ticaret ananesini getiren Fenikelilerin 
aJhfadıdır. Arkadaşlarım, dikkat etmek lâzımdır 
ki, bu toplum ne îran'a, ne Bulgaristan'a ve ne 
de Romanya'ya benzer. Dünyanın en bezirgan 
bir toplumu olan Suriyelilerin sebebolduğu bu 
kaçakçılık âfetini kanunlarla halletmek imkâ
nının olmadığını, hiç olmazsa bir ödçüye kadar 
da ©İsa buna imkân olmadığını anlamamız ge
rektir. 

Şimdi Güney - Doğu Anadolu'daki Gaziantep, 
Hatay, Urf a ve Mardin illerinde de kaçakçılık
lar olur. Orada, bu illerin yapılarına bakarak 
kaçakçıllığı tasnif edebilirsiniz. Meselâ; Mar
din'de bir döviz kaçakçılığına raslıyamazsınız; 
hayvan kaçakçılığı olur, fakat, Gaziantep ilinde 
geniş çapta döviz kaçakçılığı olur. Niçin? Bu
nun toplumsal ve ekonomik sebepleri vardır. 
Çünkü Mardin ilinin karşısında, Halep gibi 
700 - 8O0 bin nüfuslu bir şehir yoktur ve bura
larda fevkalâde üstün ticari kabiliyetlere sahip 
iş adamları oturmaz. Ama, Gaziantep ilinin Ki
lis ilçesine 60 kilometre mesafede, nüfusu 700 -
800 bini bulan bir Halep şehri vardır. Dünya
nın en büyük sarrafları, en büyük döviz ticareti 
ile uğraşan insanları bu şehirde yaşarlar. Onun 
için, sınırlarımızın bu bölümünde, diğer kaçak
çılıkların yanında geniş çapta döviz kaçakçılı
ğına raslarsınız. 

Bir kaçakçılık şirketinin - şu şirket, bu şir
ket diye ismi bahis mevzuu değil - aylık cirosu
nun 50 milyon liraya ulaştığını ifade edersem 
bunu bir mübalağa kabul etmeyiniz arkadaşla

rım. Türkiye'yi bu mesele sallamakta ve sars
maktadır, ama bunun araştırmasını ve hesabını 
kitabını yapan bir merci, bir makam Türkiye'
de yoktur. Devlet Plânlamasından tutun, işte 
burada Sayın Bakan oturuyor; Dış Ekonomik 
İlişkilerle görevli Bakanlığımız da dâhil, bunun 
bir hesabını kitabını yapabilecek bir makam 
yoktur. 

BAHA MÜDERRtSOĞLU (Konya) — Bu 
Bakanlık daha yeni kuruldu. 

•MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Yeni kurul
du, ama bu işleri başaracaklar. 

O. H. P. GRUPU ADINA ŞÎNASÎ ÇOLAK-
OĞ-LU (Devamla) — Elbette, bunu umutla bek
liyoruz. 

Değerli arkadaşlarım; madem ki, bununla 
alâkalı bir makam yoktur ve madem ki, bunun 
hesabını kitabını bilmiyoruz; ama etkilerini de 
'gözlerimizle görüyoruz; o halde bu meseleyi 
araştırmıyacağız da neyi araştıracağız? Bunu 
Adalet Partisi Grupu sözcüsü değerli arkada
şım ifade edebilir mi? Bunu araştırmamız lâ
zımdır. 

Bakınız, ben o bölgenin bir temsilcisi sıfa-
tiyle konuşuyorum; (bu mesele bizde geniş çap
ta tahribat yapıyor, insanlarımızı suçlu duru
muna getiriyor. Düşününüz arkadaşlarım; de
mirci, marangoz, kuyumcu, kebapçı, bakırcı, 
dükkânını kapıyor, sanatını terk ediyor; alın-
teri sıyırarak peşine düşmüş olduğu ve yetişmiş 
olduğu mesleğini bırakıyor; bir kaçakçılık dük
kânı açıyor. Bu ne demektir? Bu insanlarımız, 
Anayasanın, şu yasanın, bu yasanın değil, do-
ğayasmm etkisiyle hareket ediyor, doğayasa-
nm, bu yasanın değil, doğayasanm etkisiyle ha
reket ediyor, doğayasanm... (C. H. P. sıraların
dan «bravo» sesleri) Bunu araştırmamız lâzım
dır. Siz, 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibi 
Kanunu ile şu yasa ile bu yasa ile bunları ber
taraf edebildiniz mi? Yok.. O halde, bir doğa-
yasası olan ekonomik kanunların mutlaka hük
münü icra edeceği bir meselenin ekonomik ted
birlerini alarak mücadelesini yapmak lâzımdır. 

Size şimdi bâzı rakamlar vereceğim : 

Benim ilçem, doğduğum ve yetiştiğim ilçe 
Kilis, tam 2 300 000 zeytin ağacı yetiştirmiştir. 
Her zeytin ağacı 20 yılda yetişir, arkadaşlarım. 
Kilis, 24 bön hektar bağ yetiştiriyor. Bunla
rı, Sayın Tarım Bakanına tevcih ettiğim bir 
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soruya (aldığım cevaptan söylüyorum, bunlar 
mücerret lâflar değildir. O sorumda demiş
tim İki; «Kilisin tarımsal potansiyeli nedir?» 
Ona verilen cevaptan sizlere naklediyorum. 

Antep'te de durum böyledir arkadaşlar. 
Türkiye bağcılığının yüzde 30 üretimini Gazi
antep sağlıyor. Bütün bunlara nağmen kaçak
çılıklar oluyor. Niçin? Bunun «niçin» ine ce
vap vereceğiz. Yani Gaziantepliler, Kilisliler 
vatanperver değilüler midir? Yani bunlar tem
bel midirler? Hayır... Vatanperverliklerini size 
uzun uzun anlatmama lüzum yoktur. Bir şe
hir «Giazi» unvanını alırsa, 16 000 şehit verirse, 
siz buna «vatanperver değildir» diyebilir misi
niz? Peki, ianoak 20 senede yetişebilecek bir 
ağaçtan 2 300 000 ağacı Akdeniz'den 300 kilo
metre içeride yetiştirirse, siz Imnıa tembel diye
bilir misiniz? 

Ama buna rağmen bir vakıa var: Kaçakçı
lıkla uğraşırlar, her birinin içerisinde 60 - 70 
veya 100 dükkân olan pasajları var. Bu insan
ları bu işten nasıl koparacağız? Hangi iktidar 
bu işin üstesinden gelecek? Mayın döşeyerek, 
komando getirerek dahi bunun üstesinden ge
lememiş. 600 kilometre uzunluğunda ve 500 
metre derinliğinde olan bu iki Kıbrıs kadar sa
hadaki tarım farazisini almış mayınlamışsın. 
Ne elde etmişsin? Kocaman bir sıfır.. Peki, her 
biri Devlete yılda 6 milyon Eraya mal alsan iki 
tane seyyar jandarma tugayı besliyorsun; bu
nun masrafı 10 yılda 120 milyon lira eder. İki 
Kıbrıs kaçlar arazisinin kamulaştırma bedel 
olarak ödediğin 300 milyonu da buna ilâve 
edersek, 420 milyon lira eder. Hani bunların 
faizi ve aldığın netice nedir? 

Sizlere rakamlarla arz ettim; 3 172 000 den 
20 800 000 liraya yülkselmıiştir. Beki bunu araş
tırmayacağız da neyi araştıracağız arkadaşlar? 
Bu insanları boyuna suçlu ilân etmekten, bun
ları hapse tıkmaktan, ayaklarını bacaklarını 
koparmaktan acaba zevk mi lalryoruz? Bunla
rın devam etmesini ister miyiz? Kim bunun
la başarılı mücadele yapmıştır Buna verile
cek cevabı katiyen ve asla kabul edemem. Ar
kadaşım gelsin buraya bunu rakamlariyle ver
sin. Ben, kendilerimin zamanında Sayın içişle
ri Bakanının imzası ve mührü altnıdıa bana ver
dikleri cevaptan naklediyorum. 

Bu mevzuu araştıracağız arkadaşlar. Zira 
bu mesele bizim bünyemizi kemiriyor; gün 

geçtikçe ifritleşiyor; çünkü, kendisine mahsus 
ıstratoj'iai var. 
Bakınız, Devlet bu İkadar masraf etmiş ve bu 

kadar tedbir almıştır. Ama bugün, b> ölçü
de bakarsınız, o kadar enerjik ve o kadar kıv
raktır ki1 derhal Karadeniz sahillerine, Bulgar 
Isınırlarıma iatlar. 

Şimdi artık bir ölçüde, Arap memleketlerin
de bir milliyetçilik uyanışı ve Bıatıya karşı 
başlayan bir lallerji sebebiyle Batının malları 
eskisi gibi Orta - Doğu'ya gelemiyor; geleme
diği için de bir tek kapısı var: Beyrut. Bey
rut açık bir limandır. O sebeple de, artık 
kara kaçakçılığından fazla; mayını, komandoyu 
aşmaktan ise, deniz yolundan vapurla, motorla 
tonlarca, binlerce ton kaçak eşya geliyor. Bir 
bakıyorsunuz; bu kadar tedbir alan, bu kadar 
masrafa katlanmış olan Devletlin görmez yanın
dan Trakya'ya atlıyor, sosyalist memleketler
den geliyor. Bunların hiçbirisi kara kaşımıza, 
kara gözümüze âşık değildir ve onlardan elbet
te bir anlayış bekliyecek değiliz. Nerede bir 
potansiyel fark varsa, oradan mutlaka yüksek 
olandan, aşağıya doğru bir akım olacaktır ve 
oluyor. 

Değerli arkadaşlarım; tatbikatta büyük ce
zalar getirmek, olağanüstü usuller ihdas etmek 
hiçbir yarar sağlamıyor; aksine vatandaşın 
ıstırabını artırıyor. 

Size canlı bir miisıal vereceğim: Bir ihraç 
kaçakçılığında teşebbüs nerede başlar? Bugün 
esefle söyliyeyim; Mahkemelerimiz dahi -tu
tarlı diyemiyeceğim - birtakım hükümler tesis 
edebilmektedir, ama iyi niyetle ve yüzde yüz 
iyi niyetle tesis edebilmektedir. iSmır, 1921 yı
lında Ankara Anlaşması ile özel bir rejim getir
miş. Atatürk'ümüzün ilk defa uluslararası bir 
anlaşmayı doğrudan doğruya yönetip, altına 
imza koyduğu Ankara İtilâf namesi... Kuzey Su-
riyedeM etnik yapıyı, sosyal yapıyı dikkate 
alarak, Atatürk, sanki iki vilâyetimizin olağan 
münasebetlerini düzenliyormuşcasma hükümler 
getirmiştir. Eğer uygulansa, bu anlaşmaya göre 
sürümüz Türkiye tarafından kalkar, Suriye 
meralarına gider yayılır, akşam geri döner, sü
tünü bize verir. Bu kadar özel anlayışla getir-
niştir. Bu kadar anlayışlı olan bir anlaşmada, 
siz ekonomik düzeni,* bünyeyi bozacaksınız, dü
zen bozulacak, insanlarımız normal yollardan 
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alınteri ile kazandığı, bağından, bahçesinden ge
len mahsulü değerlendiremiyecek, kuyumcu ku
yumculuğunu yapamıyacak, ondan ekmeğini 
sağlıyamıyacak; demirci çekicini sallıyacak, on
dan ekmeğini sağlıyamıyacak; vatandaşımın 
önüne tek alternatif koyacaksınız, o da kaçak
çılık. ıSonra da, «Bunu araştırmıyalım» diyecek
siniz arkadaşlar.. Olmaz böyle şey.. Gaziantep 
Şehrinin merkez nüfusu 226 bini bulmuş, ama 
bu insanlar bugün bir istihdam sahası bulamı
yor. Benim küçük esnafım, sanatkârım zaruret
ler içerisinde. Kredi düzeni bozuk, kredi alamı
yor, gelişemiyor. Ama kabiliyeti var. Verin eli
ne çekici, kasadan tutun buzdolabına kadar ya
pıyor, fakat bunları değerlendiremiyor. Dağla
rı taşları zeytin yapıyor, bağ yapıyor, bunları 
değerlendiremiyor. Peki, nedir öyle ise arka
daşlar? Gırtlağımıza sarılsın, köşe başlarını tut
sun, bizi mi soysun? Yapmıyor, mayını aşıyor, 
jandarmayı aşıyor, kaçakçılık yapıyor. Bunun 
menfi tesirlerini ölçmiyecek miyiz arkadaşla
rım? Hani bir araştırma? işte yetkili Bakan.. 
Eğer bir araştırma varsa; mutlaka emrindedir, 
mutlaka bir fikri vardır, gelir burada beyan 
eder. Yok; gelmiş bu sahayı bomboş bulmuştur. 
Değerli arkadaşlarım, araştıralım bu meseleyi, 
yazık oluyor. 

Bakın, ihraç kaçakçılığındaki bir teşebbüs 
anlayışını size nakletmek isterim. 

İSmırda Türkiye tarafında 10 kilometrelik 
t i r bölge vardır; 5 kilometrelik bir daimi emni
yet bölgesi, onun yanında, kuzeye doğru 5 ki
lometrelik de bir geçici tedbirler bölgesi... Bu 
10 kilometrelik şerit içerisine hangi malların 
hangi koşullarla sokulabileceğini içişleri Ba
kanlığı, Gümrük - Tekel ve Ticaret Bakanlığı 
birleşerek zaman zaman yayınladıkları ve adı
na «sirküler» denilen «tebliğler» denilen birta
kım kararlarla müeyyidelere bağlarlar, usulle
re, şekillere bağlarlar. Bunlar sık sık değişir. 
Arkadaşlar, ben meslek itibariyle avukatım 
ama bilemem, bugün hangi maddenin kaç kilosu 
bu 10 kilometrelik şeride girer çıkar ve yasak 
olur, suç olur.. Vallahi bilemem. Çünkü, hangi 
gün değişir, nasıl ilân edilir; bizde ilân usulle
ri belli, Resmî Gazeteyi kemaliyle takibedemez-
siniz, ilânları takibedemezsiniz... Düşünün, ben 
«demediğime göre, benim cahil vatandaşım, 
kendi halindeki esnafım hiç takibedemez. Bi

naenaleyh bir anda bir kimsenin sulçlu duru
lma düşmesi ve 5 sene ağır haJsip yemesi aşiten 
değil. 

Size canlı bir misal : Adam sürüsünü veya 
koyununu alıyor, bir vilâyetimizden öbür vi
lâyetimize nakletmek istiyor, ©diyor. Nakle
derken karşısına jandarma çıkıyor; jandar
ma mııdır, eşkiya mıdır, onu da bilemiyor 
adam; akşamın karanlığında bir müsademe, 
sürüyü bırakıyor kaçıyor, iondan sonra yaka
lanıyor. Ertesi gün sürü sahibi geliyor; «Yahu 
çobanımın elinden sürüyü almışsınız, benim 
haberim yok, talimatım üzerine adam bunu 
falan yere götürüyordu, benim malımı verin» 
diyor. «Haa, sen suçlusun.» «Niye?» «ihraca 
teşebbüs ettin.» «Sebep?» «Çünkü sınıra ya
kındın.» «Evet?» «Çünkü Güneye dönüksün.» 
«Evet » «Çünkü koyun kaçakçılığı yapılıyor.» 

Böyle ölçülerle arkadaşlar, bir bakıyorsu-
ııuız ki iadam 5 sene ağır hapsi yemiş. Hem de. 
ıtoplu kaçakçılıktan. Çünkü bir çoban idare 
edemez, iki çoban olunca da toplu kaçakçılığa 
girer. Ama gelin bakın, araştırın, o, on kilo
metrelik şerit içerisine canlı hayvanların, şu 
vıeya bu yağım veya zeytinyağının veya bilmem 
neyin girmesi izne tabidir. Bu izin ahnmamış-
sa, onun özel bir cezası var. Ama 25 kilometre 
ötede, sırf müsademe loldu diye, sırf bunun 
kaçakçılığı yapılıyordu diye, sürünün yönü 
Güneye dönüktü ıdiye, siz bu ölçüler içerisinde 
kadar da vatandaşı 5 sene ağır hapis cezası 
ile içeri tıkarsanız ve bu ıstıraplar günden güne 
artar, yürürse bu 'meseleyi araştırmayacağız ıda 
neyi araştıracağız arkadarlar? 

1918 sayılı Kanun çok eski bir kanundur. 
Eskimiş.. Yeni getirilen hükümleri yetersiz hale 
gelmiş. Şunu bir kere iyice anlayalım arkadaş
lar; kaçakçılık sosyo - ekonomik bir hastalık
tır. Bunun tedbirlerinin ekonomik plânda alın
ması, ondan sonra yasalanmlzida cezalar, şid
det tedbirleri getirilmesi lâzımdır. Biz tedbir
leri almadıkça, insanlarımıza iş bulmadıkça, 
çalışan imsanlarımılzm çalışmasını değerlenldir-
medikçe nasıl kalkarız da bunu şu ceza, bu 
ceza ile önlemek isteriz, bundan tutarlı, olum
lu bir sonuç almayı düşünürüz? Düşünemeyiz.. 

Arkadaşlar, özet olarak şunu söyliyeyim : 
Bugün Güney - Doğu Anadolu'da ve kaçakçı
lık yapılan yerlerde uzun ve kasa vâdede alııı-
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ması gereken tedbirler vardır. Ben kendi (böl
gem için söylüyorum, bunu 'söylerken de, îbiir 
genelleme yapılacağını umduğum için söylü
yorum. Değerli arkadaşlarım, yakın vâdede 
alacağımız tedbir şu : Güney - Doğu Anadolu'
da insanlarımızın yetiştirdiği mahsulleri tmıuife-
ılaka değerlendirmemde llâzım. örneğin; üzü
mlü ı̂ eğerilenldirmemıiz lâzım, zeytin ve zeyltin-
yağını (değerlendirmemiz lâzım. «Ama efendim, 
Iben bunun için pirim vereyim, zarara mı gire
yim?» Milyonları zaten sarf ©tmişsin, sokağa 
dökmüşsün, iki tane Kıbrıs kadar arazi mayın
lanmış, gaıyniaiktisadi halde duruyior; hiçbir 
etkisi yok, izaran var. İki tane seyyar jandar
ma tugayı besliyorsun, altılşar milyondan 12 
milyon.. Yazık olluylor.. işte bunlar tevaJli «di
yor, gidiyor. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya. — Mec
bursun beslemeye.. 

C. H. P. GRUPU ADINA SİNASİ ÇOLAK-
OĞLU (Devamla) — Belsiyeceğiz, ama başka 
işler için kullanacağız arkadaşlarım, kendi va-
tandaşımıiza silâh çekmesi için değil. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Beye
fendi, hudut var. Biraz da Ihuduldu bekletmesi 
için (besliyoruz lonJları. 

C. H. P. GBUPU ADINA SİNASİ ÇOLAK-
OĞLU (Devamla) — Elbette, fakat hududu bek
lemenin böyle tutarsız çarelerle, tedbirlerle 
olamıyacağmı anlatmak için söylüyorum (bun
ları. Arkadaşlar, ortada rakamlar var, ben ra
kamları size arz ettim. Bunları yalanllyamaizsı-
mız. Yalanlarsanılz, o İBakan kendi kendisini 
inkâr* eder. 

Değerli arkadaşlarım; sonuç olarak şunu 
sizden bilhassa istirham ederim : Nasıl tütün
cüyü desteklemek için Devlet fedakârlığa kat-
ılamiyorsıa üzümcüyü de desteMiyecek. Yakın 
vâdede alınacak tedbirlerden .birisi bu. 

İkincisi, yabancı ülkelere gönderdiğimiz iş
çilerden, Güney - Doğu Anadolu'ya, özellikle 
Gaziantep'e mutlaka yeterli sayıda kontenjan 
ayıracaksınız, özel muamele yapacaksınız... Yap
mamız lâzım. Uygulama mevkiinde olan Hükü
mete bu düşer. Benim oradan alacağı insanla
rımı, meşru kanun, yasa çerçevesi sınırları içe
risine almanın başka yolu yok bugün kısa vâ
dede. Alacaksın, göndereceksin... öteki insanım 

belki bekliyebilir, belki bir alternatifi var. Be
nim insanım kaçakçılığı alternatif olarak görü
yor. Beni taJhribediyor, bünyemi kemiriyor. Bi-
oıaenaleyh alacaksın oradan, yeterli sayıda in
sanları dış ülkelere göndereceksin, özel konten
jan vereceksin... 

IBenim önerilerim böyle. Eğer bu konuyu 
araştırmayı Yüksek Meclis değer görür de... 

BAHA IMÜDERRİSOĞLU (Konya) — Genel 
görüşme Sayın Başkan. 

C.H.P. GRUPU ADINA SİNASİ ÇOLAK-
OĞLU (Devamla) — Genel görüşme... Araştır
ma da yapılabilir sayın arkadaşlarım, araştırma
ya da çevrilebilir. Eğer bunu lûtfedersetniz ben 
yaparım. Ama bu meseleyi enine boyuna araş
tırarak Hükümetin olumlu birtakım çareler, ted
birler peşine düşmesinde mutlak zorunluk var
dır, bunda milletimizin büyük yararları vardır. 

Sözlerimi burada kesiyorum, hepinizi engin 
saygılarla selâmlıyorum. (C.H.P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Bakanlar Kurulu 
adına görüşmek ister misiniz 

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER BAKANI 
ÖZER DERBÎL — Hayır efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Müzakereler bitmiştir. 
İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm yapılan 

kaçakçılığın yurt ekonomisinde meydana getir
diği tesirleri tesbit etmek amaciyle, Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesinin gündeme alınması hu
susunu tasviplerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Diğer gensoruda da arz ettiğim gibi Anaya
sanın 89 ncu maddesinin 3 ncü ve 4 ncü fıkra
ları gereğince, iki tam gün geçtikten ve bir 
(hafta içerisinde olmak şartiyle görüşülmesi ve 
gününün tesbit edilmesi zarureti vardır. Bunun 
da diğer görüşme gibi 28 Nisan 1971 Çarşamba 
gününde gündeme alınarak genel görüşmesinin 
yapılması hususunu tasviplerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

iGerek süremizm bitmesi, gerekse daha ömce 
ittihaz buyurulan karar gereğince 26 Nisan 1971 
Pazartesi günü saat 15,00 te toplanmak üzere 
birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,55 
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Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi idare Âmirlerinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine 
verilecek avans haklanda kanun teklifine verilen açık oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Cevd&t Akçalı 
P a u l Güleç 
AJi Rıza GüHDüoğlu 
Melüh Kemal Küçükte-
pepınar 
Ali Oavilî Oral 
Emir H. For tea 
Kemal Satır 
Ahmet Topaloğlu 
Turgut Topaloğlu 

ADIYAMAN 
İL ZeM Adıyama* 
Yumıf Ziya Yılmaz 
AFYON KARAHISAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Ali İhsan Uluibahçt 
Kânım Uysal 

AĞRI 
Abdülkerkn Bay azıt 
Nevzat Günıgör 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Aygün 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Ataman 
Hüseyin Balan 
Orhan Birgit 
Musa Kâzım Coşkun 
İbrahim Cüceoğlu 
Orhan Eren 
A. Sakıp Hiçerimez 
Mustafa Maden 
Emin PaJkşüt 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 290 

Kabul edenler : 250 
lieddedenler : 33 

Çekinserler : 7 
Oya katılmıyanlar : 155 

Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 
Aydın Yalçıaı 
Şeraf ettin Yıldırım 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Ömer Buyrukçu 
Ömer Eken 
Rafet Eker 
Hasan Ali Güleaa 

ARTVİN 
Abdudliah Naci Budak 

ATDIH 
Mehmet Çelik 
Yüksel Mendere» 
Kemal Ziya öztürk 
İsmet Sezgin 
M. Kemal Yılmaz 

BAUKBSİE 
Salih Zeki Altm'baf 
İbrahim Aytaç 
M. Şükrü Çavdarofclu 
Mehmlet Niyazi Gürer 
Mehmet Nurettin 
Sandıkçıoğlu 
Osman Tan 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Mehmet Ergul 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
Mehmet özbey 
Nadir Yavıızkan 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
Ertuğrul Mat 

İbrahim öktem 
Kasım önadım 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcı oğlu 
Mescit Hulki önü* 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Hanım; Dağlı 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakap Çağlayan 
Kemal Demirer 
Aralan Topçuıbaşı 
Ali Naki Uhısoy 

DENİZLİ 
Sami Aralan 
Fuat Arm 
Hasan Korkmazcan 
A1S Usta 

DİYARBAKIR 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

' EDİRNE 
llhami Ertem 
Veli Gülkan 
Oevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 
Sam(et Güldoğan 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 

Sadık Perinçek 
ERZURUM 

Sabahattin Ara» 
Rıfkı Danışman 
Gıyaseitm Karaoa 
Cevat önder 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Şevket Asbuzoğiu 
Orhan Oğu2 
S*oyfi öztürk 
M. Şenvsettin Sönnuez 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Ali İhsan Göğüs 
I. Hüseyin Incioğlu 
Mehmet Kılıç 
Muhittin Sayın 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettrn Erkmen 
Hidayet İpek 
Abdullah Izmen 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Abdullah Çilli 
Ali Yılmaz 
Talât Köseoğlu 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
Yusuf Uysal 
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İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
O&rit Okyayua 
Turhan özgüner 

İSTANBUL 
Ferruh Hozbeyli 
Hüseyin Dolun 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Orhan Cemal Feraoy 
Mustafa Ferzi Güngör 
Orhan Kabibay 
Sezai Orkunt 
Haydar özdemir 
Osman Özer 
Akgün SilpVrili 
Hasan Türkay 
Reşat ÜUker 
Mehmet Yaridıtmeı 
Löbît Yuırdoğlu 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Mustafa Akan 
Muzaffer Fazlı Anaç 
Burhanıettlin Asutay 
M. Hulusi Çakır 
Nihiad Kürşad 
Talât O r t a 
Şinıasi Osma 
Kemal önder 
Aikm öadeımir 
Orhan Demir Sangıaç 

KARS 
Turgut Artaç 
Musa Doğan 
Veyis Koçulu 
Kemal Okyay 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Muzaffer AJkdoğanlı 

AFYON KARAHÎSAR 
Süleyman Mutlu 

AMASYA 
Veflıbi Meşhur 

ANKARA 
Osman Soğukpmar 

Orhan Denk 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRŞEHİR 
Cevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 

KONYA 
Bahri Dağdaş 
Baha Müderrisoğlu 
Orhan ökay 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Mıehfmıet Ersoy 

KALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Veli Bakirli 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Hilmi Okçu 
Kâmil Şahinoğlıa 
önol Sakar 

MARAŞ 
Atillâ İmamoğlu 
Mehmet özdal 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Seyfi Güneştan 
Abdulkadir Kermooğlu 
Abdulkadir özmen 

Abdurrahim Türk 
MUĞLA 

Adnan Akarca 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacıoğiu 
Mevlüt Ocakçıoğlu 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Hamdi Mağden 

RÎZE 
Salih Zeki Köseoğlu 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
B. Turgut Boztepe 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Talât Asal 
Mustafa Boyar 
Kâmran Erliyaoğlu 
Nihat Kale 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüsıeyftn 'Özalp 
Bahattin Uzunoğlu 
İsmet Yalçmer 

SİÎRT 
Zeki Çeliker 
Mehmet Nebil Oktay 
Âdil Yaşa 

SÎNOP 
Terfik Fikret ö r e t 

srvAS 
Enver Akora 
Kadri Eroğan 

[Reddedenler] 
Suna Tural 
Cetıgizhan Yorulmaz 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

BALIKESİR 
Öilhat Bilgefhan 

Kemal Erklem 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akıpk 

BURDUR 
A. Mdkad'der ÇiloğİAi 

Ekrem Kamgal 
Yuısutf Züya Önder 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
ismet Hilmi Balcı 
Osman Hacıbaloğlu 
Reşit Önder 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Ekrem Dikmen 
Mehmet Ali Oksal 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hüseyin Yenipmar 

UŞAK 
Mehmet Aksoy 
Necmettin Cevheri 
Mehmet Ali Göklü 
Bahri Karakeçâlfl 

UŞAK 
Orhan Demgıiı 
Adil Turan 
M. Fahri Uğrasıaoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğlu 

YOZGAT 
İsmet Kapısız 
Neşet Tanrı dağ 

ZONGULDAK 
Fuftl Ak 
Ahm«t Nihat Akı» 
Hüseyin Baytürk 
F#v«i Fırat 
S. Tekin M/iiMoğtu 
Kanroi Nödimoğhı 

ÇORUM 
Cahit Angın 

DENİZLİ 
Mehmıert Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
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ERZURUM 
Selçuk Erverdi 

ESKİŞEHİR 
B. Sıtkı Ttaracagehir 

ÎZMÎR 
Coşkun Karagözoğlu 

KIRKLARELİ 
Mehmet Afcagün 
Feyzullah Canfesi 

DENİZLİ 
İlhan Açıkalın 

İSTANBUL 
Orhan Eyüboğlu 

ADANA 
M. Salâhattin Kılıç 
Alpaslan fürkeş 
Hüsamettin Uslu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
Kamil Kırıkoğlu 
Ali Avni Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Hamdi Hamamcıoğlu 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

ANKARA 
Oğuz Ay gün 
Sinan Bosna 
Osıman Bölüıkbaşı (1.) 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
Şinasi özdenoğlu 
H. Turgut Toker 
Yusuf Ziya Yağcı 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Süleyman Çiloğlu 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 

AYDIN 
Nahitt Menteşe 
Fikret Turhamgil 
(Bşk. V.) 

KONYA 
1. Etihem Kıhçoğlu 
Mustafa Üstüadağ 

KÜTAHYA 
İlhan Ersoy 

MANİSA 
Mustafa Ok 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 

ORDU 
Memduh Ekşi 
Ferda G-üley 

SAKARYA 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 

KARS 
Kemal Güven 

MALATYA 
Hakkı Gdkçe 

IÇekinserler] 
MARAŞ 

Veysi Kadıoğlu 
StVAS 

Tevfik Koraltan 

[Oya katilmtyanlar] 

BALIKESİR 
Ahmet İhsan Kırımlı 
(t) 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Zeynıeılabidün İnan (1.) 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 

BURSA 
Nail Atlı 
Gadrettin Çanga 
Ahımıet Daılllı (1.) 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 
Zekiye Gülsen 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
İhsan Tombuş, 

DENİZLİ 
Hüd&i Oral 

DÎYARBAKH8 
Hasan Değer 
Behzat Egillî 

ELÂZIĞ 
Hayrettin Hanağası 

ERZİNCAN 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Rasimj Cünisli 
Naci Gacıroğlu 
Fethullah Taşkesenlioğlu 

GAZİANTEP 
Erdem Ocak 

GİRESUN 
1. Kayhan Naiboğlu 

GÜMÜŞANE 
Nurettin özdemiır (1.) 
Necati Alp 

HATAY 
Mehmet Aslan 
Hüsnü Özkan 
M. Sait Reşa 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 
Ali İhsan Balım 

İÇEL 
Celâl Kargılı 
Hilmi Türkmen 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
İsımatiil Arar (B.) 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç 
İlhan (Egemen) Daren 
delioğlu 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 

TOKAT 
Mehmet Kasova 

TRABZON 
Cevat Küçük 
Ali Rıza Uzuner 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 

YOZGAT 

Turgut Nizamoğlu 

Eşref Derinçay 
İbrahim Elmalı 
Bahir Ersoy 
Hasan Güngör 
Rıza Kuas 
A. Şeref Lâç 
M. Kâzım Özeke 
llhami Sancar 
îsımail Hakkı Tefeinel 
Naime İkbal Tokgöz 
Turgut Topa'l'oğlu 
Necdet Uğur 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Şeref Bakşık 
Münir Daldal 
Ali Nailıi Erdem 
İhsan Gürsan 
Ali Nakıi Üner 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
İsmail Hakkı Alaca 
Kemal Kaya 

KASTAMONU 
Sabri Kerkin 
Mehmet Seydiibeyoğlu 
Mustafa Topçular 

KAYSERİ 
Tulfan Doğan Avşargil 
Turhan Feyzioğlu 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
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M. Meclisi B : 90 21 . 4 . 1971 O : 1 

Hasan Korkut 
KIRŞEHİR 

Mustafa Aksoy 
KOCAELİ 

Vehbi Engiz 
Nihat Erim 
(Başbakan) 
Sabri Yahşi 

KONYA 
İrfan Baran 
Necmettin Eribafcan 
Sezai Ergun 
(B.) 

Mustafa Kuibilay İmer 
İhsan Kabadayı 
Necati Kalaycıoğlu 
Sadi Koçaş (B.) 
özer ölçmen 
Tahsin Yılmaz öztuna 
(t) 

Faruk Sükan 
KÜTAHYA 

Ali Erbek 
Mehmet Ersoy 
KemaJİ Kaçar 

MALATYA 
İsmet İnönü 
Mustafa Kaftan 
İsmail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Muammer Erten 
Vehbi Sınmaz 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
M. Zekeriya Kürşad 
İbrahim Öztürk 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Adnan Akarca 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Kasım Emre 

NİĞDE 
M. Nuri Kodanıaınoğlu 
Haydar Özalp 
(B.) 

ORDU 
Ata Bodur 
Kemal Şensıoy 

Ata Topaloğlü 
Orhan Vural 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
(B.) 
Hasan Basın Albayrak 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Güngör Hun 

SAMSUN 
llyas Kılıç 
Doğarı Kitaplı (B.) 

SİİRT 
Selâhattin Oran 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Vahit Bozatlı 
Hüseyin Çınar 
Ahmet Durakoğlu 
(Bşk. V.) 

M. Kemal Palaoğiu 
TEKİRDAĞ 

Nedim Karahalil 

[Açık üyelikler] 
Diyarbakır 1 
Edirne 1 
Elâzığ 1 
Malatya "i 
Nevşehir l 

Mustafa Sabri Sözeri 
(D 

TOKAT 
İsmail Hakkı Birler 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Necati Çakıroğlu 
Selâhattin Güven 
Ahmet Şener 

URFA 
Necati Aksoy 
Vehbi Melik 

VAN 
Mehmet Salih Yıldız 
(1. Ü.) 

YOZGAT 
Abdullah Baştürk 
Celâl Ahmet Sungur 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 
Ahmet Gün er 
Cahit Kanalkaş (B.) 

Yekûn 
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Millet Meclîsi 
Gündemi 

90 NCI BlRLEŞlM 

21 . 4 . 1971 Çarşamba 

Saat : 15,00 

A BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — 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) 

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

3. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu ile Konya Milletvekili Orhan 
Okay'ın, 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) 

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

5. — İçel Milletvekili Celâl Kargıh'nın, 
tarihî eser kaçakçılığının önlenmesi amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis . araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/15) 

6. — Maraş Milletvekili ibrahim Öztürk'-
ün, ruhsatsız silâh edinmek ihtiyacının mey-
d?na getirdiği sonuçlan tesbit etmek amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/16) 

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

8. —. Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, 
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) 

9. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay'ın, Doğu ve Güney - 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) 

10. — Adana Milletvekili Ali Rıza Güllüoğlu'-
nun, pamuk üretiminin ihyası, teşviki ve iste
nilen seviyeye ulaştırılması için alınması gerek
li tedbirleri tesbit etmek maksadiyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/5) 

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

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



l;î. — Sivas Mil letv ekil 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. (10/2.1) 

14. _ içel Millet vekil i 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) 

15. — İçel Milletvekilli 'Ccılâl Karigılı'nm, ta
rım ürünlerinin değerlendirilmesi ve üreticinin 
kazancının üreticiye bırakılması için alınması 
gerekli tedbirleri tesbit etmek maksadiyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (.8/9) 

1'6. — Sinop Milılet'velkiii Hilmi İşgüzar'ın, 
orman köylüsünün içinde bulunduğu ekonomik 
çıkmaza bir çare bulmak ve orman içindeki bu 
köylerin kalkmamama sebebini tesbit maksadiy
le Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/22) 

17. — İçcâ Milletvekilli Celâl Kandilli'nm, 
yabancı memleketlere çalışmaya giden ve ya
bancı memleketlerde bulunan hekim, teknisyen 
ve bilim adamlarının yurda dönmelerini temin 
için alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek 
maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/23) 

18. — İçel Miillıeıtvetkil Celâl Kargılı'nm, 
banka ve özel sektör ikramiyelerinin dağıtı
mında meydana gelen aksaklıkların giderilmesi 
ve bu konuda yararlı tedbirlerin alınması bakı
mından Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/11) 

19. — Sivas Milletvekili Ekrem 'Kangal'ın, 
Türkiye'de gaye dışı kullanılan ziraat arazisi ile 
ilgili meseleleri araştırmak, bunun memleket 
ekonomisine ve tarımına verdiği kayıpları tes-
bit etmek, «Arazi kullanma planlanması» nı ger-
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çcklcştirmck için ilgili tedbirleri ve çö/.üın yol
larını bulmak üzere Anayasanın 88 nci madde
si uyarınca bir Meclis Araştırması yapılmasına 
dair önergesi (10/24) 

20. _ İçel Mill'cltvctkîlü Cellât Kaırigıılı'nın, 
Türkiye'de kurulmuş bulunan yabancı uyruklu 
okulların kuruluş amaç ve nedenlerinin günü
müz koşulları içerisinde yeniden incelenmesi ve 
düzenlenmesi maksadiyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması yapıl
masına dair önergesi. (10/25) 

21. — Traibzom Milletvekili Ahmet Şener'in, 
çay üretimi, haşatı, alım yerleri, fabrikasyonu, 
depolanması ve satışı ile personel istihdam poli
tikası hususlarında bilgi edinmek ve alınması ge
rekli tedbirleri tesbit etmek maksadiyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
.Araştırması yapılmasına dair önergesi (10/26) 

22. — -Bursa Milletvekili Saldırıl tin. C&n-
ga ile Nail Atlı'nın, Marmara Zeytin Tarım sa-

i tış Kooperatifleri Birliği yöneticilerinin tutum 
ve davranışları sonucu meydana geldiği iddia 
edilen zararları tesbit ve gereken tedbirleri al
mak üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/27) 

2i). — M'aıtıka Milli et ve kili Miıaımmer Krten 
ile Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'm, ta
rım ürünlerinin satış fiyatlariyle ilgrili alınması 
lüzumlu tedbirleri tesıbit etmek üzere Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştır
ması yapılmasına dair önergesi (10/28) 

24. — Kayseri Milletvekilli Turhan Feyzibğ-
lu ve iki arkadaşının, çeşitli mahsullerin taban 
fiyatlarının tesbit ve ilânında vuku bulan ge
cikmeleri önlemek ve alınması gerekli tedbir
leri tesbit etmek üzere Anayasanra 88 nci mad
desi gereğince bir Genel Görüşme yapılmasına 
dair önergesi (8/12) 

25. — İçel Milettiveıkili Celâl Kaırgılı'nın, 
Deniz Ticaret Filomuzun ve Deniz Ticareti
mizin bugünkü durumundan kurtarılmasına 
millî ekonomiye yararlı katkıda bulunacak 
şekilde organize edilmesine yardımcı olacak ted
birleri tesbit etmek maksadiyle Anayasanın 88 

| nci maddesi uyarınca bir Genel Görüşme yapıl
masına dair önergesi (8/13) 

J 26. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mıı, 
i Tarını alanında kontrollü ve plânlı bir Tarım 
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plânlamasının Türkiye'de de tatbik edilmesini 
sağlamak ve alınması gereken tedbirleri tesbit 
ötmek maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Genci görüşme yapılmasına dair 
«.nei'gesi (8/14) 

'27. — jVLaıniJsa Milletvekili Mustafa Ok Jile 
^Denizli Milletvekili İlhan Açıkalm'ın Haş
haş ekimi ile Afyon istihsalinin sınırlan
dırılmasına süratle gidilmesinin ekonomik ve 
sosyal gerçeklere uygun olup olmadığı, bu sı
nırlamanın yapılmasında başka ülkelerin bir 
baskıda bulunup bulunmadığını tesbit etmek 
maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi gere
ğince bir Meclis Araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/31) 

28. — Malatya Milletvekili Mustafa Kaf-
tan'm, Türkiye'de Afyon ekiminin kısmen veya 
tamamen yasaklanmasında, geçimini bu yoldan 
sağlıyan ekicilerin uğrayacağı zararı tesbit et
mek maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi ge
reğince bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/30) 

29. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin 'Kara-' 
ca'run; Hınıs ilçesi, Kızılahmet köyü halkının 
karşı karşıya bulunduğu heyelandan korunma
sı ve yerleşme mmtakasmm tesbit edilmesi mak
sadıyla Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/29) 

i30. — Ordu Milletvekili Memduıh Ekşi'nin, 
Fındık mahsulünün değeri pahasına pazarlan-
ması ve üreticinin emeği karşılığını alabilmesi
ni temin için Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/32) 

31. — İçel Milletvekili Oe'lâl Kargılı'nın, 
mahrumiyet bölgelerinde bulunan köylerin ve 
köylülerin kurulacak «Köy merkezlerinde» yer
leştirilmesi hakkında gereken incelemeleri yap
mak maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/15) 

32. — Nevşehir MilldtveJkili Sabahattin Hak
kı Esatoğlu'nun, Devlet Plânlama Teşkilâtının 
bugünkü yönetici kadrosunun çalışmaları, kişi
likleri ve Plânlama Dairesinin genel tutumu 
hakkında bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
Önergesi (10/33) 

33. '»— ıSinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Gima T. A. Ş. Müessesesinin 1966 malî yılı bi
lançosu ibra edilmediği ve müessesenin usulsüz 
ve müessese aleyhine mubayaalar yaptığı iddi-
asiyle, inceleme yapmak üzere Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/34) 

34. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'm n, 
Türkiye turizmine içten ve dıştan yapılan olum
suz etkileri ve tarihî eser kaçakçılığını önle
mek, turizm kredilerinin dağılmasmdaki aksak
lıkların neler olduğunu tesbit etmek maksadıy
la Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir ge
nel görüşme açılmasına dair önergesi (8/16) 

35. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Millî Eğitim sistemimizdeki aksaklıkların ve 
sorunlarımızın neler olduğu hakında bilgi edin
mek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir genel görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/17) 

36. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye'deki ilâç sanayii ve sağlık sorunumuz 
hakkında bilgi edinmek maksadıyla Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/18) 

37. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Millî kültür ve sanatımızın, kendi hüviyetinde 
gelişip zenginleşmesini sağlamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi (8/19) 

38. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Genel sağlık sigortasının memleketimizde tatbik 
edilebilmesini sağlamak amacıyla Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/20) 

39. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Tarım İş Kanununun biran evvel çıkmasını sağ
lamak amacıyla Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir genel görüşme açılmasına dair öner-
gesi (8/21) 

40. — İçel Milleltveikili Celâl Kargılı'nın, 
Toprak reformunun biran evvel gerçekleşmesini 
sağlamak amacıyla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/22) 

41. — Sakarya İMillieıtvekild Hayrettin Uysal 
ve iki arkadaşının, tonaj uygulamasının tatbik 
edilmemesinin nedenleri konusunda bilgi edin-



mek maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca- bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/23) 

42. — İçel Milleıtrvelkili (Mâl Kartgıilı'nın, 
üniversite reformunun biran evvel gerçekleşmesi 
ve alınacak tedbir ve çarelerin neler olduğu 
konusunda bilgi edinmek maksadıyla Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi (8/24) 

43. — Anltiaılya Millfetrvekıilli İhsanı Ataöv'ün, 
Orta - Doğu Teknik Üniversitesinde son zaman
larda meydana gelen kanunsuz hareketlerin ne
denlerini tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi (10/35) 

44. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
TÖS e ve bu sendikaya üye olan bâzı öğretmen
lere karşı girişilen hareketlerin kimler tarafın
dan yönetildiği ve amaçlarının ne olduğunu tes
bit etmek maksadıyla Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
dair önergesi (10/36) 

45. — KJaıstıaımonu Milleitıv ekili Mefamett Sıey-
dibeyoğlu'nun, devalüasyondan önce Merkez 
Bankasından hangi bankaların kredi aldığını 
ve bu kredilerin kimlere dağıtıldığını tesbit et
mek maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarımca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/37) 

46. — Sakıarya Millleitıvelfeilıi Hayrettin Uy
sal ile Barbaros Turgut Boztepe'nin, Hükü
met tarafından uygulanan devalüasyon kara
rının önceden haber alınmasında hangi kuru
luş ve şahısların büyük faydalar sağladığı ve 
haberin önceden verilmesinde kimlerin kusurlu 
bulunduğunu tesbit etmek maksadıyla Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına dair önergesi (10/38) 

47. — Afyon Kaıralhisıar Mlleltıyıekili Süley
man Mutki'min, Devalüasyon kararından sonra 
tarım ürünlerinin maliyetine eklenen zamlar 
sebebiyle üretimin istenen ölçüde gelişip ge-
lişmiyeceğinin tesbiti İçin Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi (10/39) 

48. — Koruya MiılettyekfiM Vefa Tamir'm, 
Türk Parasının kıymetinin ayarlaıımasiyle ilgili 

kararın resmen ilânından önce duyulduğu id-
diasiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi 
<10/40) 

49. — ıSaikarya Milleitvelkiıli Hayreltıtin Uy
sal ile Barbaros Turgut Boztepe'nin, yurt dı
şında bulunan bir Ermeni vatandaşın Türkiye'
deki bütün ilişkilerinin meydana çıkarılmasını 
temin maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/41) 

50. — Konya MMlletiveikili Vefa Taınır'm, 
Türk Parasının dış değerinin yeniden ve sü-
ıatlc düşmesini önlemek için alınması gereken 
tedbirleri tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi (10/43) 

öl . — İçel Milletfcve'kili (Mâl Kargılı'nm 
Türkiye'deki topyekûn ve aydın işsizliğin ne
denlerini tesbit etmek ve bu soruna bir çare 
getirmek amacıyla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/44) 

52. — tçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
rüşvet ve adam kayırma olaylarının önlenme
si için alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek 
maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/45) 

53. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
Türkiye'de tarıma elverişli arazilerin, yeraltı 
ve yerüstü kaynaklardan yararlanarak biran 
önce sulama imkânlarına kavuşturulması için 
bulunacak çareleri ve alınacak tedbirleri tes
bit etmek maksadıyla Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na dair önergesi (10/46) 

54. — İçeil Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Kamu İktisadi Kuruluşlarının içinde bulun
dukları çıkmazın nedenlerini ortaya çıkarmak 
ve inkişafını sağlamak amacıyla alınması ge
rekli tedbirleri tesbit ' etmek maksadıyla Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/47) 

55. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
boraks madeninin millî çıkarımız paralelinde iş
letilmesinde ve değerlendirilmesini sağlamak 



lerden aımması maksadıyla alınması gerekli 
tedbirlerin neler olduğunu tesbit etmek ii/.ere 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/55) 

63. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
hayvansal ürünlerimizin değerlendirilmesi ve 
korunması için alınması gerekli tedbirleri tesbit 
etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/56) 

G4. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
millî kabiliyet ve değerlerimizin en iyi bir şe
kilde desteklenmesi, teşvik edilmesi ve korun
ması yönünden alınması gereken tedbirleri tes
bit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/57) 

için alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek 
maksadıyla Anayasama 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına daiı 
önergesi (10/48) 

56. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türk Müziğinin içine düşürüldüğü bugünkü du
rumdan kurtarılması için alınması lâzımgelen 
tedbir ve çârelerin tesbit edilmesi amaciyla 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/49) 

57. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
üreticinin mahsulünü değer pahasına satabil
mesi, halkın ve köylünün zaruri ihtiyaçlarını 
gerçek fiyatlar üzerinden satmalmabilmesini 
temin maksadıyla kooperatifçiliğin hızla kurul
ması ve gelişmesini saglıyacak tedbirlerin neler 
olduğunu tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına dair önergesi. (10/50) 

58. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
tatbik edilmekte olan orman politikasının olum
lu neticeler vermediği iddiasiyle, yeniden or
manların korunması için alınması gerekli ted
bir ve çarelerin neler olduğunu tesbit etmek 
maksadıyla Anayasamı 88 nci maddesi gereğin
ce bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi (10/51) 

59. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Ba
lıkçılığın ve diğer su ürünlerinin değerlendiril
mesi, korunması ve çoğaltılması için alınacak 
tedbirlerin neler olduğunu tesbit etmek maksa
dıyla Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/52) 

60. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
yurt dışında çalışmakta olan işçilerin sosyal ve 
ekonomik sorunlarının neler olduğunu tesbit 
etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi. (10/53) 

61. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
tüm el sanatlarımızın geliştirilmesi ve değerlen
dirilmesi maksadıyla alınması gereken tedbirleri 
tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/54) 

62. —- İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türk dilinin zenginleştirilmesi, yabancı kclime-

65. — Adana Milletvekili Ali Rıza Grüllüoğ-
lu'nun, Türkiye'de millî bir motor ve aktarma 
sanayiinin kurulması için şartların neler oldu
ğunu tesbit etmek amaciyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına dair önergesi. (10/58) 

66. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türk sporunun sorunlarının, inkişâfı için ted
birlerin neler olduğunu tesbit etmek amaciyla 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına dair önergesi (.10/59) 

67. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Tapulama ve Kadastro işlerinin süratle yürütül
mesi ve neticelendiriİmesi konusunda alınacak 
tedbir ve. çareleri tesbit etmek üzere Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına dair önergesi. (10/60) 

68. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
Türkiye'de stratejik üsler ve silâhlar ile bu si
lâhlar açısından İncirlik üssünün kumanda iliş
kileri bakımından yarattığı tehlikeleri tesbit 
etmek konusunda Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/61) 

69. — Bursa Milletvekili Kasım Önadını'm, 
TRT Kurumunun yayınlarınıın düzenlenmesi, ıslah 
edilmesiyle diğer oluşumları tesbit etmek ve ge
reken tedbirleri almak maksadıyla Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/62) 



70. — Maraş Milletvekilli İbrahim Öztürk'iin, 
İstanbul Kültür Sarayında meydana gelen yan
gının sebepleriyle sorumlularını tesbit etmek 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/G3) 

71. —- Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ile İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, gençliğin 
gerçek durumunu, gençlik olaylarını, yaralan
maların, ölümlerin nedenleri ile Hükümet hak
kındaki iddiaların ne derece doğru olduğunu 
tesbit etmek maktadıyla Anayatanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/29) 

72. — Sivas Milletvekili Vabilt Bozatlı'nın, 
bütün yurttaşlara ilköğrenimin sağlanması ve 
bu konuda alınmış olan tedbirlerin tatbiki ko
nusunda bilgi edinmek maksadiyle Anayasanın 
'88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/68) 

73. — Samsun Milletvekili Kâmran Evliya-
oğlu'nun, son öğrenci olayları karşısında hü
kümetin alacağı ve almayı düşündüğü tedbirle
re ışık tutmak makısadiyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi. (8/26) 

74. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'iin, 
yabancı memleketlerden alman dış borçlar ile iç 
borçlar konusunda bilgi edinmek maksadiyle 
Anayasanın 88 nci madldesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/G5) 

75. — Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı'nın, 
asayişsizlik konusunda icranın ihmallernri, 
noksanlarını, ve sorumlu olduğu konuları tes-. 
bit etmek maksadiyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir genel görüşme açırmasına da
ir önergesi. (8/27) 

76. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner ve 
iki arkadaşının, imar ve iskân Bakanlığı imar 
Genel Müdürlüğü tarafından İçel iline bağlı 
Gülnar ilçesi sınırları içerisinde yapılması; 
düşünülen gecekondu önleme bölgesinin bir 
mütaahhide ihalesinde yolsuzluk yapıldığı id-
•diasiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/66) 

77. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, üç yıl içinde öldürülen üniversiteli gençler* 
Konusunda bilgi edinmek maksadiyle Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir genel 'görüş

me açılmasına air Önergesi. (8/28) 

78. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'* 
in, Halic'in temizlenmesi ve turistik bir yer 
haline getirilmesi için gerekli tedbir ve çalış
maların neler olduğunu tesbit etmek üzere Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına dair önergesi. (10/67) 

79. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
lu'num, Resmî Gaızetede yayımlanan «il'971 yılı 
programı» adlı resmî belgede, iktisadi Devlet 
Teşekküllerinin özel kuruluş ve şahıslarla or
taklık veya iştirak şeklinde giriştikleri teşeb
büsler hakkında bilgi edinmek maksadiyle Ana
yasanın 88 nei maddesi uyarımca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/09) 

80. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'iin, 
son günlerde meydana ıgelen olaylarda kullanı
lan patlayıcı maddelerin temin edilişinde iç ve 
dış örgütlerin etkili olup olmadığını tesbit et
mek maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/70) 

81. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, son günler
de meydana gelen, emniyet ve asayişi ilhlâl ıeden 
kanlı olaylar nedeniyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir ' Genel Görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/30) 

82. — Manas Milletvekili İlbnarim öıztıürk'-
ün, Türkiye'deki işsizliğin artış sebepleriyle ön
leme çarelerimin neler olduğunu ve işsizliğin or
tadan kaldırılabilmesi için ıhangi kesimlerde re
form yapılması igenektiğini tesbit etmek ama
cıyla Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Genel Görüşme açılmasına dair önergesi (8/31) 

83. — İçel Milletvekili öelâl Kargılı'nm, 
Türkiye'deki gençlik hareketlerinim nedenleri
ni iteslbiıt etmek ve bunların çözüm (yollarının 
neler olduğu konusunda bilgi 'edinmek maksa
diyle Anayasamın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Genel Görüşme açılmasına daiir önergesi (8/32) 

84. — Maraiş Milletvekilli 1b naibim öıztürk'-
ün, 12 Mart 1971 günü Genelkurmay Balka
nı ve Kuvvet Kumandanlarının vermiş olduğu 
muhtıranın ışığı altında siyasi partilerin ve 
Parlâmentonun nasıl bir tutum \& davranış içi
ne girmesi gerektiği konusunda bilgi edinmek 
maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/33) 



85. '— Mar,aiş Milletvekilli İbrahim öztürk'-
ün, Türkiye'nin 'buigüıue kadar uyguladığı ya-
(bancı ısenmalye politikası (hakkında 'bilgi edin^ 
nuek 'maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi 
•uyarında 'bir genel ıgönüşrae açılmasına dair 
önergesi 

86. — Konya Milletvekili özer ölçmen'in, 
halen yurt dışında hayatlarını kazanınua.k morun
da olan Türk vatandaşları ile ailelerinin sosyal 
ve ekonomik sorunlarının neler oMuğunu teslbit 
etmek maks adiyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca 'bir Meclis araştırması açılmasına 'dair 
önergesi (10/71) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X 1. — Cu/mlhuıriyet Senatosu ve Millet Mec
lisi İdare Âmirlerinin, 'Türikiye Büyük Millet 
Meclisi üyelerine verilecek avans haikkında ka
nun teklifi ve Filân' Komisyonu raporu (2/914) 
(8. (Sayısı : 309) (Dağıtma tarihi : 10 . 4 .1971) 

I I 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

1. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
27 Ekim 1969 tarihli Günaydın Gazetesinde ya
yımlanan mektuba dair Adalet ve içişleri bakan
larından sözlü sorusu (6/7) 

2. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
10 Kasım 1969 tarihinde yayımlanan televizyon 
programına ve yapılan açık oturuma dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/10) 

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

4. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, sağlığa zararlı ilâçlara dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/13) 

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

6. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın, Çorlu'da öğrenim yapmakta olan ve inşa 
halinde bulunan Erkek Sanat Enstitülerine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/15) 

i -
I 7. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Oktay'

ın, Siirt'e doktor teminine ve sosyalizasyon ek
siklerinin giderilmesine dair Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/16) 

8. — Maraş Milletvekili ibrahim Öztürk'ün, 
657 sayılı Kanunun uygulanmasına ve kamu 
hizmetleri için alınan personel ile bunların is
tihdamlarına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/17) 

9. — Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'm, 
Türkiye'ye iade edilecek Rumlara dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/18) 

10. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çahga'-
nın, Bursa'nm su ihtiyacının giderilmesine dair 
İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu (6/19) 

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

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

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

14. — Adana Milletvekili Ali Rıza Güllü'-
nün, çiftçilerin yeteri kadar zirai krediye ka
vuşmaları için bir Kooperatifler Bankasının 

I krurulmıasına ve traktör plasmanı politikasına 
dair Ticaret Bakanımdan sözlü sorusu (6/25) 

15. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'uı, Barış, gönüllüsü olarak Türkiye'ye gön-
cEerülen Amerikalılara dair İçişleri Bakamın
dan söızlü sorusu (6/26) 

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

17. — Izımir Mülletvekili Talât Orhon'un, 
izmir'in Seferihisar ilçesinde yapılan NATO 
tatbikatında zarara uğrıyaın köylülere dair 

I Millî Savunana Bakanından sözlü sorusu. (6/29) 
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18. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
izmir'e bağlı Seferihisar - Doğanbey karayolu
nun ne zaman yapılacağına dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü sorusu (6/30) 

T9. — izmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
İzmir süt fabrikasına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/31) 

20. — tamir Milletvekili Talât Orhon'un, 
izmir'e bağlı Bergama - Kınık ilçelerimden ge
çen Bakırçay'ın meydana getirdiği taşkınlara 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soıusu (6/32) 

21. —• izmir Milleıtlvelkilli Burhanıettin Asu-
tay'ın, 931 sayılı Kanunun tatbikatına dair 
Çalışma Bakanımdan sözlü sorusu (6/33) 

2.2. — Ankara Milletvekili Orhan Birgiıt'in, 
Günaydın Gazetesinin Ankara bürosuna yapı
lan tecavüze dair tçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/35) 

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

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

25. — Uşak Milletvekilli Âdil Turan'im, Uşaık-
Eşme ilçesinde 10 Kasım günü meydana gelen 
olaylara dair Millî Eğitim ve tçişleri bakanla
rından sözlü sorusu (6/38) 

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

27. — izmir Milletvekili Kemal Önder'in, 
Ege tütün piyasasının açılmasına ve mahsulün 
değerlendirilmesine dair Gümrük ve Tekel Ba
kanından sözlü sorusu (6/40) 

28. — Sinop Milletvekilli Tevfik Fikret Övet'-
in, Sinop ili orman ve dağ köylerinin kalkındı
rılmasına ve ayrılan ödenek miktarına dair 

Orman ve Köy İşleri bakanlarından sözlü so
rusu (6/41) 

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

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

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

32. — Sinıop Milletvekili Hilmi Işgüzar'm, 
Sinop'un Boyabat ilkesi ceza evine dair Adalet 
Bakanından sözlü sorusu (6/46) 

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

34. — Sinop Milletvekili Hilllmi İşgüzarın, 
Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı bâzı köylerin 
yollarının yapımına dair Köy işleri Bakanından 
sözlü sorusu (0/49) 

35. — Maraş Milletvekili ibrahim Öztürk'-
5n, Kalkınma Plânında yer alan, «idareyi yeni
den düzenleme» konusundaki uygulamaya ve 
yapılan çalışmalara dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/51) 

36. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, Sivas'ta bir Tioaret Borsası kurul
masının düşünülüp düşünülmediğine dair Tica
ret Bakanından sözlü sorusu (6/52) 

37. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, Sivas'ın bâzı köylerinin yollarının 
yapılmasına dair Köy işleri Bakanından sözlü. 
sorusu (6/53) 

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

39. — 'Saımısuın Milletvekili Iliyaıs Kıllıç'ın, 
gümrüklerde bekliyen ithal mallarına dair Ma
liye ve Gümrük ve Tekel bakanlarından sözlü 
soru.su (6/55) 

http://soru.su


40. — istanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
ın, Cumhuriyet savcılarının durumuna dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/56) 

41. — İçel Milletvekili Turhan Özgüncr'in, 
sel felâketine uğrıyan Çukurova'daki köylere 
dair İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/57) 

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

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

44. —• 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) 

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

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

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

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

49. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Ak
şehir ve Beyşehir gölleri için yapılan çalışmala
ra dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/65) 

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

51. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Cumhuriyet Savcılarının tâyin ve nakillerine 
dair Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/67) 

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

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

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

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

56. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'-
in, E. K. I. Müessesesindeki işçilerin, işe alınış 
şekline dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (fi/72) 

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

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

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

60. —• Maraş Milletvekili ibrahim Öztürk'ün, 
Maraş'ı Kayseri ve Andırın'a bağlıyacak olan 
yolun yapımına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/76) 

61. — Maraş Milletvekili ibrahim Öztürk'ün, 
Maraş'm diğer bölgelerle bağlantısını sağlıya-
eak Büyük Naear Köprüsünün yapımına dair 
Bayındırlık ve Köy işleri Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/77) 

62. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner'in, 
İstanbul Yıldız Mimarlık ve Mühendislik Aka
demisinde meydana gelen olaylara dair içişleri 
Bakanından sözlü sorusu. (6/78) 
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63. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, Kastamonu Onman Başmüdürlü
ğüne dair Orman Bakanından sözlü sorusu (6/79) 

64. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
öldürülen üniversite öğrencilerinin kakülleri
nin bulunmasına dair Başbakandan sözlü so
rusu. (6/80) 

65. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, Kastamonu'da bir kâğıt fabrika
sının kurulup kurulmıyaeağma dair Başbakan
dan sözlü sorusu. (6/81) 

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

67. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu'-
nun, Elmalı hudutları içindeki Karagöl'ün mey
dana getirdiği taşkınların önlemmesine dan 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakamından sözlü 
sorusu. (6/84) 

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

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

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

71. — Erzurum Milletvekili Gıyasettirı Ka-
raoa'nın, Erzurum - ispir ilçesinde bir vatan
daşa istiklâl Madalyası verilmesi işlemine 
dair Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu 
(6/88) 

72. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 
Spor - Toto gelirleriyle yaptırılan spor tesis
lerinden halkın da istifade ettirilmesine dair 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü sorusu (6/89) 

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

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

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

76. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Ak
şehir Gölünün genişlemesiyle hasara uğrıyan 
köylere ve yapılan 3rardımlara dair imar ve 
iskân ve Köy işleri bakanlarından sözlü soru
su' (6/93) 

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

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

79. — Uşak Milletvekili Adil Turan'ın, İlk
öğretimde vazife gören öğretmenlere de ek üc
ret ödenmesine, dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu. (6/96) 

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

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

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

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

84. — Afyon Karahisar Milletvekili Hamdi 
Hamamcıoğlu'nun, tüccar ve küçük esnafa ve
rilen kredilerin faiz hadlerine dair Ticaret Ba
kanından sözlü sorusu (6/1Ö1) 

85. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Antalya'nın Çakırlar ilçesine bağlı bâzı 
köylerin sel felâketinden korunmasına dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/102) 
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8G. — Ankara Milletvekili Osman Soğııkpı-
nar'm, Fen Fakültesinde ödenek yokluğundan 
lâboratuvar çalışmalarının aksadığının doğru 
olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/103) 

87. — Niğde Milletvekili Mevlıüt Ocakcıoğ-
lu'nun, Niğde'ye bağlı Aksaray ilçesinin Hükü
met binası ihtiyacına dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/104) 

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

89. — Maraş Milletvekili ibrahim 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) 

90. — Maraş Milletvekilli İbralhim Öztürk'-
ün, Maraş Belediyesi tarafından başlatılan, ge
cekondu ıslah ve önleme faaliyetinin ne safhada 
olduğuna dair îmar ve iskân Bakanından sözlü 
sorusu (6/107) 

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

92. — Adana Milletvekilli Turgut Topal oğ-
lu'nun, tarım ilâçlarına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/109) 

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

94. — Antalya Milletvekili Hasan Ali O-iil-
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) 

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

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

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

98. — Ankara Milletvekili İbrahim Cüceoğ* 
.îu'nun, Kalecik sulama projesinin ne zaman 
tamamlanacağına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/115) 

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

100. — Ordu Milletvekili Momduh Bkşi'nin, 
Karadeniz Bölgesinde üretilen patates ürünü
mün değerlendirilmesine dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu (6/117) 

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

102. — Çorum Milletvekili Cahit Angı'nm, 
5 Şubat 1970 tarihli Ulus Gazetesinde «Çorum'-
un Gökçam köyü nasıl cezalandırıldı» başlıklı 
yazıya d/.ir Başbakandan sözlü sorusu (6/119) 

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

104. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
m, 1 Ocak 1968 den beri Devlet Demiryolları 
Genel Müdürlüğünce satılan arsalara dair Ulaş-
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/121) 

105. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in Fen 
Fakültesinde meydana gelen olaylara dair, İç
işleri ve Millî Eğitim Bakanından sözlü soru
su. (6/122) 

10'6. — Gaızantep Milletvekili Ali İhsan Gö-
ğüş'ün, Başbakanın kardeşi tarafından alman 
200 ton pik demire dair Sanayi Bakanından 
sözlü sorusu. (6/123) 

107. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 
Sivas'ta bir DSİ Bölge Müdürlüğü kurulmasına 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/124) 

108. •—• Sinop Milli et vekilli Hilmi İşgüzar'm, 
Hürriyet Gazetesinde yayımlanan «çocuksuz 
aileleri sevindiren tıp olayı» başlıklı yazıya 
dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından söz
lü sorusu (6/125) 

109. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Erzurum'un Hmıs ilçesine bir lise bi
nası yaptırılmasına ve öğretmen ihtiyacının kar-



şılanmasma dair Millî Eğitim BaJkaaııııdan söz
lü sorusu (6/127) 

110. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'mn, Erzurum'un Araş bucağına bir orta
okul yaptırılmasına ve Hükümetçe yardım ya
pılıp yapılmıyacağma dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/128) 

111. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca'nm, Aşkale ilçesi köylerinin istifadesi için 
de bir tren istasyonu yapılmasına dair Ulaştır
ma Bakanından sözlü sorusu (6/129) 

11*2. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, ilçe ve köylerdeki vekü imamların 
asil kadroya alınmasına ve imam, müezzin ihti
yacının karşılanması için ne düşünüldüğüne 
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/130) 

113. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca'nm, Hınıs ilçesi Kavar köyüne bir ilkokul 
ile köyü ilçeye bağlıyan yolun yaptırılmasına 
dair Millî Eğitim ve Köy İşeri Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/131) 

114. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca'nm, Horasan ilçesi Okçular köyünün içme 
suyuna kavuşturulmasına dair Köy işleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/132) 

1:15. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in-
Yüksek Denetleme Kurulundan uzaklaştırılacak 
kimseler için Danıştay tarafından verilen ka
rara rağmen yürütmenin durdurulmaması sebe
bine dair Başbakandan sözlü sorusu (6/133) 

116. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Hınıs'ta meydana gelen depremden 
zarar görenlerin yurt dışına gitmelerine öncelik 
tanınmasına dair Çalışma Bakanından sözlü so
rusu (6/134) 

117. — Tralbzou Milletvekili Ali Rıza 
Uzuner'in, Trabzon ilinin bir sanayi bölgesi ha
line getirilmesi için Devlet Plânlama Teşkilâtı 
tarafından alman tedbirlere dair başbakan, Sa
nayi ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakanların
dan sözlü sorusu (6/135) 

118. — Tokat Milletvekili Reşit Önder'in, 
Tokat ilinin sağlık hizmetleri bakımından püot 
bölge haline konulup konuimıyacağma dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/136) 

119. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan 
Avşargil'in, Kayseri İmam - Hatip Okulunda 
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I Atatürk aleyhine girişilen hareketlerin doğrv 
olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/137) 

120. — Uşaık Milletvekili Âdil Turan'ın, 
Uşak'a bağlı Kula - Eşme arasındaki yolun as-
faltlanmasmdaki teknik hatalara dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/138) 

121. — Konya Milletvekili İrfan Bıanan'ın, 
Konya Ereğlisi'nde bir şahsa kanunsuz ve usul
süz olarak bâzı menfaatler sağlandığı iddiasına 
dair Tarım ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakan
larından sözlü sorusu (6/139) 

122. — Konya Milletvekili İrfan Baran'm, 
yurtdaşlarm can ve mal güvenliklerinin sağ
lanması için Hükümet tarafından alman ted
birlere dair Başbakandan sözlü sorusu (6/140) 

123. — Konya Milletvekili İrfan Baran'm, 
Konya ovasının sulanması ve taşkınlardan ko
runmasına dair Başbakandan sözlü sor ısu 
(6/141) 

124. — Ankara Milletvekili Şinasd Özden-
oğlu'nun, THY nm, Fransa'nın «Akdeniz Ku
lübü» yle yaptığı anlaşmaya dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru (6/142) 

125. — Amasya Milletvekili Vehbi Meş-
hur'un, 1961, 19İ64 ve 1969 yıllarında panear 
istihsali ile şefeeır istihsaline, panıcar fiyatları
nın artırılmasına dair Sanayi Bakanımdan söz
lü sorusu (6/144) 

126. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nun Hınıs'ın Güvenlik köyü arazilerinin 
su taşkınlarından korunmasına ve selden zarar 
gören arazilerin ıslahına dair Köy İşleri, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar ve İmar ve İskan bakan
lıklarından sözlü sorusu (6/145) 

127. — Manisa Milletvekili Veli B^akırlı'nın, 
İmar ve İskân Bakanlığı tarafından ihalesi yap
tırılan prefabrik evlere dair İmar ve İskân Ba
kanından sözlü sorusu (6/146) 

128. — Ankara Milleıtvekili HbraJhim Sıtkı Ha-
tipoğlu'nun Suriye'de /hak ve menfaatleri zara
ra uğrıyan vatandaşlarımızla ilgili olarak alı
nan kararların tatbikine dair Dışişleri ve Ma
liye bakanlarından sözlü sorusu (6/147) 

129. — Adıyaman Milletvekili Yusuf Ziya 
Yılmaz'm, Antalya'da çıkan İleri Gazetesinde ya
yınlanan «A. P. 11 Kurulu Ankara'da müspet 
çalışmalar yaptı» başlıklı yazıya dair Köy Iş-

I leri Bakanından sözlü sorusu (6/148) 
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130. — Arifcara Milletvekili Şinasi Özdenoğ-
lu'nun, spor karşılaşmalarında aldığımız mağ
lûbiyetlerin sebebine dair Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü sorusu (6/149) 

131. — Çorum Milletvekili Cahit Amgı'nın, 
Ankara'daki Çorum Yüksek öğrenim Talebe 
Yurdunun basılma olayına dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/150) 

132. _ Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 
Amerika Adalet Bakanının Türkiye'deki haş
haş ekimi ile ilgili beyanına dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/151) 

133. — Ankara Milletvekili Osman) Soğuikpı-
nar'm, Gediz deprem felâketine uğrıyan vatan
daşlara yapılan aynî ve nakdî yardımların mik
tarına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/153) 

134. — Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'ım, 
New - York'ta Turizm ve Tanıtma Bakanlığına 
bağlı turizm bürosu ölüp olmadığ\na dair Tu
rizm ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu 
(6/154) 

135. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, sınır dışı edilen bir İranlı öğrenciye dair 
Başbakan ve İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/155) 

136. — Ankara Milletvekili Suna Tural'ın, 
basında çıkan yüksek öğretmen okullarının ka
patılacağı haberine dair Millî Eğitini Bakanın
dan sözlü sorusu (6/156) 

137. — İstanbul Milletvekili Turıgut Topal-
oğlu'nun, hiçbir resmî görevi olmıyan bir şah
sa, Kıbrıs buhranı sırasında, Türk - Yunan 
hükümetleri arasında arabuluculuk görevi ve
rilip verilmediğine dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/157) 

138. — istanbul Milletvekili İbraihim Abak'-
m, devalüasyon kararını bir şahsın önceden 
öğrenip Öğrenmediğine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/158) 

139. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'-
mn, Muğla'nın Milas ilçesi Ziraat Bankasın
dan usulsüz olarak kredi verilen şahıslara dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/159) 

140. — Antalya Milletvekili Ömer Buyruk
çu 'ıran, Türkiye'de mevcut askerlik daire ve 
şubelerinden hangi il ve ilçe merkezlerindeki-
lerin lağvedileceğine dair Millî Savunma Ba
kanından sözlü sorusu (6/160) 

141. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ler'in, Avusturalya'da çalışan işçilere dair Ça-
;ışma Bakanından sözlü sorusu (6/161) 

142. — Ankara Milletvekili Cengiizihan Yo-
rulmaz'm, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler 
Federasyonunun 10 ve 11 Kasım tarihlerinde 
yapacakları boykota dair Bayındırlık Bakanın-

• dan sözlü sorusu (6/162) 

143. — Anikara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'ın, DSİ Genel Müdürlüğüne bağlı 13 ncü 
Bölge Müdürlüğü Prefabrik Kanal et Fabrika
sında çalışan bâzı işçilerin ücretlerine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/163N 

144. — Ankara Milletrv ekili Osman Soğukpı-
uar'm, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne 
bağlı Bölge Müdürlüklerinde çalışan ve ücret
lerini alamıyan işçilere dair Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/164) 

145. — Erizurum. Milletvekili Selçuk Erverdi'-
nin, Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörünün 
yapmış olduğu açış konuşmasına dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/165) 

146. — Erzurum Milletvekili Selçuk Erver-
di'nin, Maliye Bakanlığının yüksek zirai eğitim 
projelerinden «Doğu - Anadolu sığırcılarını ge
liştirme projesine» dair Maliye ve Tarım bakan
larından sözlü sorusu (6/166) 

147. — Ankara Milletvekili Osımıan Soğukpı-
nar'm, Cumhuriyet Gazetesinde neşredilen, if
tar yemeği veren bir ilkokul müdürü hakkında
ki yazıya dair Başbakandan sözlü sorusu (6/167) 

148. — Saımısun Milletvekili llyas Kılıç'in, is
tanbul Kültür Sarayında görev alan personele 
ve yangın sebebine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/168) 

149. — İsitanibui Milletvekilli Turtguıt Topal-
oğlu'nun, İstanbul Kültür Sarayının yanma se
bebine ve bir tedbir alınıp alınmadığına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/169) 

T50. — Trabzon Milletvekili Mehmet Ars-
lantürk'ün, İstanbul Kültür Sarayına nakledi
len tarihî eserlere ve yangın sebebine dair Millî 
Eğitim Bakanından sö/lü sorusu (6/170) 

151. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğaı* 
Avşargil'im, 11 Ekim 1967 yılından bu yan? 
Kayseri Millî Eğitim örgütünde yap ' ^n nakil 
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ve tâyinlere dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusr (6/171) 

152. — îstanlbul Milletvekili Re§it Ülker'in, 
Ankara Belediye Başkanı yardımcısının bir tö
rendeki tutum ve davranışına dair .içişleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/172) 

153. — Malatya Milletvekili Mustafa Kaf-
tan'm, Gümrük ve Tekel Bakanı tarafından bir 
sahne sanatçısına tabanca çekildiği iddiasına 
dair Başbakan ve Gümrük ve Tekel Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/173) 

164. ._ Malatya Mdilletvdkili Mustafa Kaf-
tan'm, Eğitim programlarında Atatürk ve dev
rimlerine daha fazla yer verilmesine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/174) 

155. — İç ol Milletvekili Turhan özjgüner'in, 
1969 - 1970 yıllarında Gümrük ve Tekel Ba
kanlığınca, İçel'in üzüm yetiştirilen bölgele
rinden ne miktar mubayaa yapıldığına dair 
Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu. 
(6/175) 

156. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Kolera aşısı yapılmasına tatil günleri de de
vam edilmesine dair Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü sorusu. (6/176) 

107. — Uşak Milletvekili Âdil Turan.'m, öğ
retmenlere yapılan saldırıların önlenmesi için 
ne gibi tedbirler alındığına dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/177) 

158. — Samsun Milletvekili Il'yas Kılıç'm, Ka
radeniz Bölgesinin Lâdik Ovasmdaki gölün ku
rutulması için bir çalışma olup olmadığına dair 
Enerji, ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/178) 

159. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında, 
teknik okulların sanat enstitülerine dayalı ola
rak tedrisata devam edip etmiyeceğine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/179) 

160. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'ın, Orta - Doğu Teknik Üniversitesinde 
5 . 3 . 1971 günü meydana gelen silâhlı çatış
mada Ankara Belediye Başkanvekilinin tutum 
ve davranışına dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/180) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

15 - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
lu ve iki arkadaşının, petrolle ilgili 8957 numa
ralı Kararnamenin meydana getirdiği tesir
leri tesbit etmek üzere bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi ve Meclis Araştırma 
Komisyonu raporu. (10/2) (S. Sayısı : 156) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 5 . 1970) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 


