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

«m 

138 nci Birleşim 

12 . 7 . 1967 Çarşamba 

• m • 

tçindökiler 

Sayfa 
617 
617 

1. — Geçen tutanak özeti 
2. — Gelen kâğıtlar 
3. — Başkanlık Divanının Genel Ku

rula sunuşları 618 
1. — Ordu Milletvekili Raif Aybar'-

m, Saym Cumhurbaşkanı ile birlikte yap
tıkları Fransa gezisi izlenimlerine dair 
demeci. 618:619 

2 — Adana Milletvekil Kasım G-ülek'. 
in, Yunanistan'a yaptığı gezi münasebe
tiyle dış ilişkilerimiz hakkında demeci. 619:620 

3. — Diyarbakır Milletvekili Tarık 
Ziya Ekinci'nin,, Güney - Doğu illerinde 
süne böceklerinin yaptığı tahriplere ve bu 
konuda gerekli tedbirler alınmasına dair 
demeci. 620:621 

4. — Bir toplantı yılında iki aydan 
fazla izin alan Aritalya Milletvekili Hü
seyin Avni Akın'a ödeneğimin verilmesin P 
dair Başkanlık tezkeresi (3/695) 621:622 

•5. — Ankara Milletvekili Hüseyin Ba
lan'm, Elbistan olayları hakfkında Anaya
sanın 88 nci madeısi gereğince bir Meclis 
Araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/19) 622 

Sayfa 
622 4. — Görüşülen işler 

1. — Cum'huriyieJt 'Senatosu Tunceli 
Üyesi Arslan Bdra ve 5 atfkadaşmin, 444 
sayılı Kanunun birinci madesine bir fıkra 
eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Ti
caret, Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (2/404) (S. Sayısı : 281). 622,660:663 

5. — Meclis Araştırması önergesi 622 
1. — Manisa Milletvekili Sami Binici-

oğlu'nun, Türidye'ndn telefon meseleleri ve 
Ikurulması kararlaştırılan halberleışme sa
nayii konularında bir Mecldıs Arattırması 
yapılmasına dair önergesi (10/15) 622:647 

6. — Sorular ve cevaplar 647 
a) Sözlü sorular ve cevapları 647 
1. — Kars Milletvekili Âdil KurtePiı;, 

227 sayılı Kanunla kurulan Türkiye Süt 
Endüstrisi Kurumu müstahsilin istihsal 
ettiği sütü işlemelk ve değerlendirmek 
için, memleketin hanıgi stratejik bölgele
rinde örnek tesisler kurmuş olduğuna 
dair Tarım Ba'kanından sözlü sorusu 
(6/184) 647 

2. — Artvin Milletvekili Turgut Al-
(tunkaya'nın, Artvin'de feontraMt falbrikası 
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Sayfa 
kurmak üzere Ruslarla yapıdan anlaşma
nın mahiyetinin ne okluğuna dair Tarım 
Babanından sözlü sorusu. (6/188) 647 

8. — Sinop Milkıtvokili Hilmi İşıgüzar'-
m, Orman Genel Müdürlüğümde çalışmak
ta olan orman müfettişlerinin ve teftiş 
görevlisi bulunanların adedine dair T arını 
Bakanından sözlü sorusu. (6/253) 647 

4. — 'Tekirdağ Milletvekili Kemal Ne-
bioğlu'nun, yurdumuzda, bugüne kadar, 
teshit, e'dilmiş olan asıgari ücretlerin ye
terli bulunup bulunmadığına dair Çalış
ma Bakarımdan sözlü sorusu. (6/259) 647 

rineır fakültesi açılması hususunda ne dü
şünüldüğüne dair s/özlü soru önengeısi ve 
Millî Eğitim Bakanı lllhami Ertemin ce-
vaibı (6/289) 647:648 

5. — Aydın Milletvdkili Nahit Mente-
ışe'nin, Aydın Emniyet Müdürlüğü binası 
inşaatının ne zaman ikmal edileceğine da
ir İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/283) 647 

6. — Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yurt'un, Atatürk .Üniversitesinde bir vete-

7. — Burdur Milletvekili Fethi Çelik-
baş'm, 6209 sayılı Serbest Bölge Kanunu 
gereğince çıkartılması gereken tüzüğün 
neşredilip edilmediğine dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/292) 648 

8. — Aydın Milletvekili Reşat özar-
da'nm, Pamukkalc'nin köylüler tarafın
dan kesilen suyunun münhasıran Pamuk-
kale'ye tahsisi hususunda ne düşünüldü
ğüne dair, Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve 
Turizm ve Tanıtına bakanlarından sözlü so
rusu (6/296) 648 

9. — Van Milletvekili Salih Yıldız'm, 
Van'ın, Gevaş ilçesine bağlı Müküs na
hiyesinin tam teşkilâtlı bir nahiye haline 
getirilmesinin düşünülüp düşünülmediğine 
dair İçişleri Bakanından s'öızlü sorulsu. 
(6/299) 648 

10. — Van Milletvekili Salih Yıldız in, 
Van'ın. Gevaş ilçesinde bir turistik otel 
ve tesisleri inşasının düşünülüp düşünül
mediğine dair Turizm ve Tanıtma Baka
nından sözlü sorusu. (6/300) 648 

Sayfa 
11. — Van Milletvekili Salih Yıldız'm, 

Van'ın Başkale ilçesinde, ne zaman, bir 
yatılı bölge ilkokulu açılacağına dair, Mil
lî Eğitim Bakanından sözlü sorusu.' 
(6/301) 648 

12. — Van Milletvekili Salih Yıldız'm, 
Van'ın Özalp ilçesinden Muradiye ilçesine 
en kısa yoldan irtibat temin edecek yolun 
yapımı için bir çalışma olup olmadığına 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. 
(6/302) 648 

13. — Van Milletvekili Salih Yıldız'm, 
7an'm Başkale ilçesinde ve su kanalı so
nunda başlıyan ovada numune fidanlık 
tesisi için bir çalışma olup olmadığına 
dair, Tarıma Bakanından sözlü sorusu. 
(8/303) 648 

14. — Aydın Milletvekil M. Kemal 
Yılmaz in, Ege bölgesinde, müstahsil ve 
tüccar elinde bulunan incirlerin, bozul
madan, değerlendirilmesi için her hangi 
bir tedbir alınmasının düşünülüp düşünül
mediğine dair Tarım ve Ticaret bakan
larından sözlü sorusu. (6/304) 648 

15. — Adıyaman Milletvekili Süley
man Arif Emre'nin, liselere de din dersi 
konulması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/305) - 648 

16. — Tra'bzon Milletvekili Ali Rıza 
Uzunerln, Amerikan - Rum Ortodosklan 
Lideri Başpiskopos Yakovas'm Şubat 
ayında yurdumuza girmesine neden ve 
nasıl izin verildiğine dair Dışişleri Balka
nından sözlü sorusu (6/306) 648:649 

17. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'
in, Ankara Adalet Gazetesinde «Sokaktaki 
Adam» başlığı altında yayımlanan yazı ve 
resimlerin 33 sayılı Kanunun 1 nci madde
sine aykırı olup olmadığına dair Adalet Ba
kanından sözlü sorusu (6/310) 649 

18. — Afyon Karahisar Milletvekili Mus
tafa Akalın in, Hazine adına tesbit ve tescili 
yapılan arazilerin topraksız çiftçi ailelerine 
dağıtılmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/311) 649 

19. — Afyon 'Karahisar Milletvekili 
Mustafa Akalîn'ın, Afyon Karahisar Hava 
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Sayfa 
Alanı inşası için ne kadar arazinin istimlâk 
edilmiş olduğuna dair Ulaştırma ve Millî 
Savunma bakanlarından sözlü sorusu 
(6/312) 649 

20. — Afyon Karahisar Milletvekili 
Mustafa Akalın'm, Güney - Doğu'yu İz
mir'e kısa yoldan bağlıyan Çay - Karadil-* 
li - Dinar yol güzergâhının karayolları bün
yesine alınıp alınmıyacağma dair sözlü so
ru önergesi ve Bayındırlık Bakanı Orhan 
Alp'm cevabı (6/313) 649:650 

21. — Adana Milletvekili Mahmut Boz
doğan'ın, Adana ilinde, küçük pamuk eki
cilerinin yeraltı sularından istifade edebil
meleri için bir plân veya bir tedbir olup 
olmadığına dair Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/314) 650 

22. — Adana Milletvekili Mahmut Boz
doğan'ın, Adana ili dâhilinde, 1965 yılında 
kaç aded ilkokul yapıldığına ve 1966 yılın
da kaç aded ilkokul yapılacağına dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/315) 650 

23. — Adana Milletvekili Mahmut Boz
doğan'ın, Adana ili köylerinden kaçma 
1965 yılında içme suyu getirildiğine ve 1966 
yılında kaç köyün içme suyu işinin prog
rama alındığına dair Köy İşleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/316) 650 

24. — Adana Milletvekili Mahmut Boz
doğan'ın, Adana'da 1965 yılı içinde, PTT 
ye ait telefon teli ile kurşunlu kablolardan 
ne kadarının hırsızlar tarafından çalındığı
na dair Ulaştırma Bakanından sözlü soru
su (6/317) 650 
. 25. — Burdur Milletvekili Fethi Çelik-
baş'm, Afrika ülkeleri ile ticari münasebet
lerimizi geliştirmek için yapılan çalışmalar
dan ne netice alınmış olduğuna dair Baş
bakandan sözlü soru , önergesi ve Ticaret 
Bakanı Ahmet Türkel'in cevafcı (6/318) 050:656 

26. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'-
nm, Türkiye'de sürü sahiplerinin yanında, 
ücretle çalışan kaç çoban buluduğuna dair 
Çalışma ve Devlet bakanlarından sözlü so
rusu. (6/323) 656 

27. — Ordu Milletvekili Feridun Ce
mal Erkin'in, Hükümetimiz ile Avrupa 
Ebonıomik Topluluğu arasında imzalanan; 

Sayfa 
Ortaklık Andlaşması muvacehesinde toplu
luğa tam üye hüviyeti ile tedricen katıla
bilmemiz için yapılması gereken kesif ça
lışma ve hazırlıkların halen ne safhada bu
lunduğuna dair Dışişleri Bakanından söz
lü sorusu. (6/324) 656 

28. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan 
Göğüs'ün, Gaziantep Dokumacılık İplik 
Sanayii Anonim Şirketinin Genel Kurul 
toplantısının tehir edilip edilmediğine dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/326) 656 

29. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'-
nın Devlet Personel Dairesine, şimdiye ka
dar, AID Teşkilâtı tarafından kaç milyon 
lira yardım yapıldığına dair, Başbakandan 
sözlü sorusu (6/327) 656 

30. — Konya Milletvekili Nazif Kuru
cu'nun, Konya'nın Ermenek ilçesinin kal
kınması için ne gibi tedbirlerin alınmış ol
duğuna dair Tarım, Sanayi, Enerji ve Ta
biî Kaynaklat bakanlarından sözlü sorusu. 
(6/328) 656 

31. — Konya Milletvekili Nazif Kuru-
cu'nun, Konya köy yollarının yapımı için 
eksik ayrılan ödeneğin nasıl telâfi edilece
ğine dair, 'Köyişleri Bakanından sözlü so
rusu. (6/329) 656 

32. — Hatay Milletvekili Hüsnü Öz
kan'ın, İller Bankasının 19 . 4 . 1966 ta
rihindeki yıllık genel kurul toplantısından, 
önceden hazırlıklı oldukları intibaını veren, 
bâzı delegelerin olaylar yarattığı rivayeti
nin doğru olup olmadığına dair, İmar ve 
iskân Bakanından sözlü sorusu (6/330) 656 

33. —Aydın Milletvekili M. Kemal Yıl
maz'm, Ege'nin bâzı yerlerinde, tütün eki
cilerinin malını birkaç liralık kaparo kar
şılığında kapatıp ve sonra bir daha görün-
miyen alıcı firmalar yüzünden zarar gören 
ekicilerin zararına mâni olacak tedbirlerin 
neden alınmadığına dair Gümrük ve Tekel 
ve Tarım bakanlarından sözlü sorusu 
(6/331) 656 

34. — Kars Milletvekili Muzaffer 
Şamiloğlu'nun, Türk - Rus sınırındaki 
hudut karakol binaları ile gözetleme ku
lelerinin, büyük milletimizin sanma ya
raşır şekilde, inşasının hangi yıl gerçek-
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Sayî» 
leşelbileceğine dair Millî Savunma Ba
kanından sözlü sorusu. (6/332) 656:657 

36. — Kars Milletvekili Muzaffer 
Şamiloğlu'nun, Kars hava seferlerinin 
hangi tarihte başlıyacağma ve hava 
alanı yapımının hangi yıl programına 
alınacağına dair Ulaştirma Bakanından 
sözlü sorusu. (6/333) 657 

36. — Adana Milletvekili Kemal Sarı-
ijbralhimıoğlu'nun, verilmiş olan gensoru 
önerıgeleri görüşülüp neticelendirilinceye 
kadar her hangi bir tasarı veya teklifi 
gündeme almamak suretiyle Anayasanın 
89 ncu maddesi hükmünün yerine getiril-
m esinini düşünülüp düşünülmediğine 
dair, Millet Meclisi Başkanından sözlü 
sorusu. (6/334) 657 

37. —• Trabzon Milletvekili Ali RuzaJ 
Uzuner'in, Tarım arazisi yeterli olmıyan 
Doğu - Karadeniz Bölgesinde, bu meyan-
da Tralbzıon ilinde hayvancılığın ıslah 
ve inkişafı için alınmış ve alınacak ted
birlerin neler olduğuna dair Tarım Ba-
kanından sözlü sorusu. (6/335) 657 

38. — Konya Milletvekili Nazif Ku-
rucu'nun, Konya'da tarım üretimini fazla' 
sekteye uğratan su baskınları, göl taşkın
ları ve rüagâr se'beıbiyle meydana gelen 
erozyonu önleyici ne gilbi âcil tedbirlerin; 
alınmış olduğuna dair Tarım ve Enerji 
ve Taibiî Kaynaklar bakanlarından sözlü 
sorusu. (6/336) 659 

39. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'-
ın, Meclisin çalışma sorumluluğu hakkın
daki beyana dair Başbakandan sözlü so
rusu. (6/337) 657 

40. — İzmir Milletvekili Arif Ertun-
ga'nm, İzmir Millî Eğitim Müdürünün, 
öğrenci ve velilerine haber verip müsaa
delerini almadan, kız öğrencileri 'balo, 
defile ve içkili toplantılarda manken ola
rak bulundurmak yetkisi olup olmadığına 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu. (6/338) 657 

41. •— Nevşehir Milletvekili Salahattin 
Hakkı Esatüğlu'nım, 1965 seçimi arifesin
de yapılan vaatlerin ne zaman gerçekleşe
bileceğine dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/339) 657 

Sayfa 
42. — Nevşehir Milletvekili Salahattin 

Hakkı Esatoğlu'nun, Meclisin toplanma
ması konusunda muhalefeti suçlamanın 
sebebinin ne olduğuna dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/340) 657 

43. — Tokat Milletvekili Osman Sa
raç'm, Tokat Devlet Hastanesinin ek in
şaatı için ayrılan ödeneğin niçin başka 
tarafa aktarılmış olduğuna dair sözlü so
ru önergesi ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı Vedat Âli Özkan'ın cevabı. 
(6/341) 657:658 

44. — Sakarya Milletvekili Hayrettin 
TJvsal'm, Amasya Kız İlköğretmen Okulu 
Müzik öğretmeninin bakanlık emrine 
alınması sebebine dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu. (6/342) 658 

45. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza 
Uzuner'in, Trabzon ilinde balıkçılığın in
kişafı için ab'nan ve alınacak olan tedbir
lerin neler olduğuna dair Ticaret Baka
nından sözlü sorusu. (6/343) 658 

46. —. Manisa Milletvekili Muammer 
Dirik'in, Gümrük Resmi ödenmemiş ka
pak esvaların, vurdu muzun muhtelif böl
gelerinde, serbestçe satışa arz edilmesine 
neden mâni olunmadığına dair Maliye, 
Gümrük ve Tekel Bakanlarından sözlü so
rusu. (6/344) 658 

47. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'-
in, A. P. Genel Başkanı olarak, A. P. 
Ankara İl Başkanlığında yapılan konuş
mada sövlenen sözlerin kime veya kimlere 
müteveccih olduğuna dair Başbakandan 
sözlü sorusu. (6/345)1 658 

48. — İstanbul Milletvekili Orhan Bir-
.otft'in, İller Bankasında görevli sekiz me
murun, son günlerde, Ankara dışında baş
ka görevlere tâyin edilmeleri sebebine da
ir Başbakandan ve İmar ve İskân Baka
nından sözlü sorusu. (6/346) 658 

49. — Ankara Milletvekili ibrahim 
Sıtkı Hatipoğlu'nun, Şehit Turan Emek
siz'i, komünist ajanı gösteren gizli haber
ler bülteninin gazetelere kimin tarafından 
verilmiş olduğuna dair Başbakandan sözlü 
sorusu. r6/347) 658:659 
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Say fi. 
50. — Samsun Milletvekili îlyas Kı-

lıç'm, Samsun Fuarına 5 000 lira maaşla 
bir müdür tâyininden haberdar olunup 

Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'un, 
Doğu - Anadolu'da 1961 yılında vukubulan 
kuraklık sebebiyle Kars, Erzurum ve Ağrı il
lerinde bir kısım vatandaşlara tevzi edilmiş bu
lunan buğday bedellerinin terkini hakkındaki 
kanun teklifinin gündeme alınmasına dair öner
gesi kabul olundu. 

Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Arslan 
Bora ve 5 arkadaşının, 444 sayılı Kanunun bi
rinci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında
ki kanun teklifi ikinci defa açık oya sunuldu 
ise de, oyların ayrımı sonunda çoğunluk sağ
lanamadığı, oylamanın gelecek birleşimde tek
rarlanacağı bildirildi. 

2. — GELEN 

RAPORLAR 
1. — 6474 sayılı Türkiye Kömür İşletmeleri 

Kurumu Kanununun 2 nci maddesinin (B) fık
rasının değiştirilmesine dair kanun tasarısı hak
kında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik
lere dair Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu. 
(1/144) (S. Sayısı : 124 e 1 nci ek) 

2. — 31 Mayıs 1957 tarihli ve 6990 sayılı 
Atatürk Üniversitesi Kanununun geçici birinci, 
ikinci, üçüncü maddelerinin yürürlük sürelerinin 
(20) yıla çıkarılması ve geçici dördüncü madde
sinde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları ra
porları. (1/371) (S. Sayısı : 430) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 

Sayfa 
olunmadığına dair Ticaret Bakanından 
sözlü sorusu. (6/348) 659 

Tasarruf Bonoları ihracı hakkındaki kanun 
tasarısının geçici 1 nci maddesi üzerinde ve
rilen bir örneğe açık oya sunuldu ve çoğunluk 
sağlanamadığı için de, 

12 . 7 . 1967 Çarşamba günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 16,00 da son 
verildi. . 

Başkan Kâtip 
Başkan vekili Manisa 
Ahmet Bilgin önol Sakar 

Kâtip 
Sivas 

Kâzım Kangal 

KÂĞITLAR 

Mehmet Ali Demir'in, Türkiye Halk Bankası ve 
Halk Sandıkları hakkında 8 . 6 . 1933 tarih ve 
2284 sayılı Kanuna ek kanun teklifi ve Ticaret 
ve Plân komisyonları raporları. (2/170) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil ve 69 arkadaşının, Kore sava
şma katılan Mehmet Mirzaoğlu 1928 doğumlu 
Haeı Altmer'e vatani hizmet tertibinden maaş 
bağlanması hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları. (2/355) (S. Sayı
sı : 433) 

5. — Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin 
ve 9 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununa 
geçici bir madde eklenmesine dair kanun teklifi 
ve Adalet, Tarım ve Plân komisyonları rapor
ları. (2/124) (S. Sayısı : 432) 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Ba^kanvekili Ahmet Bilgin 

KÂTİPLER : Bedrettin Karaerkek (Tokat), önol Sakar (Manisa) 

BAŞKAN — 138 nci Birleşimi açıyorum. Çoğunluğumuz vardır, konuşmalara başlıyoruz. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Ordu Milletvekili Raif Aybar'tn Sa
yın Cumhurbaşkanı ile birlikte yaptıkları Fran
sa gezisi izlenimlerine dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Raif Aybar, Sayın Reisi
cumhurumuzla beraber Fransa'ya yaptığınız 
seyahat hakkında Genel Kurula bilgi vermek 
için gündem dışı söz istemişsiniz. Buyurun efen
dim. 

RAİF AYBAR (Ordu) — Sayım Başkan, 
muhterem arkadaşlariim; 

27 Haziranla 3 Temmuz 1967 tarihleri arasında 
Sayın Cumhurbaşkanımızın Fanra'yı resmen 
ziyaret ettikleri malûmdur, Iıziminizin de ilti
hakı ile, bu ziyaretlere kendilerine refaket 
eden heyete dâhil olduğumdan Yüce- Heyetini
ze bu ziyaret hakkında kısaca bilgi sunımalk 
için S'öz aldım. 

Bilindiği üzere Cumhurhaşkanıimızm bu zi
yareti, asırlık' bir fasıladan sonra bir Tıürk Dev
let Başkanının Fransa'ya yaptığı ikinci ziya
ret olmuştur. Sadece bu özelliği dalhi Türkiye 
ve Fransa bakımından ziyaretin önemini artır
makta idd. Bu itilbarla da Türkiye yönlünden 
ziyaretin âzami dikkatle hazırlanmasına çalışıl
mıştır. Seyahatten önce Gumhurlbaşkanına re
fakat edecek reısraıî heyet, iyi hazırlanmış bir 
proigram dâhilinde, Fransa ve Türk - Fransız 
ilişkilerinin tarihi seyri üzerinde gerekli bilgi
lerle teçhiz edilmiş M'i. 

Türkiye'nin Fransa'daki elçilik ve diğer gö
revlileri de seyahat öncesi ve süresince Fransız 
makamları, umumi efkârı ile lüzumlu irtiibat ve 
temasları sağlayıcı teşehbüs ve tedıhirlerdıe ku
sur etmemeye çalışmışlardır. 

Franisıız Devleti de, Türkiye'nin ziyaretine 
verdiği önemi tam karşılığını teşkil edebilecek 
bütün icaplara her bakımdan mükemmel bir 

surette tezahür ve tecelli ettirmiştir. Bizzat 
General De GauMıelün Devlet Başkanımızın zi
yaretine şahsan verdiği önem ve gösterdiği sı
cak ve samimî itina ve itibarın tam bir inika
sını, ziyaretin resmî gayriresımî kısımları bo
yunca bütün Devlet, Hükümet, ordu ve mahal
l i idare mümessil ve mensuplarında aynen ve 
memnuniyetle müşahede etmiş bulunmaktayız. 
Ayrıca Fransız Radyo, Televizyon ve Basını, 
yaptıkları devamlı yayınlarla, Fransa halikını 
ziyaretten haberdar etmiş olduklarından, uğra
nılan her şehir ve kasa'bada Cumhurbaşkanı
mızın ziyaretine halkın gösterdiği alâka ve sem
pati de bariz b'ir manzara arz etmitşir. Pek 
kesif bir programla 7 gün süren ziyaretin Pa
ris'teki 3 günlük resmî kısmında, açık ve ka
palı müzakere ve fikir teatilerinde bulunul
muş ve Cumhurbaşkanımız çeşitli delegasyon
ları kabul etmişleridir. Aynı süre içinde, Sacley 
Nükleer Çalışma Merkezi, Reumaulet Otomobil 
Fabrikası, radyo - televizyon merkezi gibi sı
nai ve kültürel faaliyet ve kuruluşllarını gör
mek fırsatı da bulunmuştur. Gezinin sıon 4 gü
nü, Fransa'nın Foix, Toulöuse, Pau, Tours ille
ri bölgesinde en çok görülmeye değer müessese 
ve eserlerin tetkikine tahsis edilmiştir. Ziya
ret edilen her müessesede, Fransız yetkililerin
ce önceden hazırlanmış programlar tatbik edil
miş, müesseselerin, teknik, ekonomik ve idari 
bünyeleri hakkımda verilen izahattan sfonra ya
pılan çalışmalar ve alınan neticeler mahallinde 
«tetkik ve müşahede .olunmuştur. Bu cümleden 
»olarak Tours'delki nükleer Enerji Merkezi, 
Foix'deki Türibıomeca'deki uçak - motor sanayii, 
Askerî Hava indirme Okulu, Süd - Aviation 
Uçak fabrikaları, iç ve dış turizm bakımından 
önemli bir hareket ve kazanç sağlıyan turistik 
çalışmaları yerinde görmek ve değerlendirmek 
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'mümkün olmuştur. Hava îndinme Okulunda 
Cumihurlbaşkanımıız için özel olarak tertiplenen 
aslkerî tatlbilkat pek ilgi çekici yianıler giöstermiş-
ıtir. 

Mulhterem arkadaşlarım; Sayın Cuımhur-
başkani'mızın Fransa'yı ziyareti hakkında bi: 
kısa rapor malhiyeti ile buraya kadar arz et
tiklerimi tamamlamak: için şahsan vardığım 
bâzı hükümleri de 3 nokta halinde özetlemeyi 
şu anda yapmak istediğim vazifenin icabı sa
yacağım. 

i . Dalha önce ıkanar'laşıtırılmış olmasına 
nağmen, Cumhurbaşkanımızın Fransa ziyareti
nin Arap - israil çatışmasının Birleşmiş Millet
ler Genel Kurulunda pek kritik müzakerelere 
(konu olduğu günlere raslami'ş olması ziyaretin 
tarihî ve tabiî önemine aktüel unsurların ge
tirdiği bir başka ehemmiyet de ilâve etmiş
tir. 

New-York'taki müzakerelerden ayrılarak 
Cumhurbaşkanımıza Fransa'da mülâki olan 
Dışişleri Bakanımız, şüphesiz, Birleşmiş Millet
lerde cereyan eden müzakerelerde bloklaşmış 
devletlerle, bloklar dışı devletler arasında dün
ya meselelerinde ve Orta - Doğu ihtilâfların
da anlaşıp uzlaşma ihtimali ve imkânlarının 
hangi nisbette var olduğuna dair beliren yeni 
fikir ve tutumları Cumhurbaşkanımıza ulaş
tırmıştır. Bu suretle, Türk - Fransız görüşme
leri seyahate karar verildiği andan daha net 
bir fon önünde cereyan etmiştir. Bu itibarla 
da genel olarak, Devlet Başkanımızın Fransa 
ziyareti yapılmasından beklenen faydaları ar
tırıcı şartların zemini üzerinde seyretmiştir. 
Bu temaslar sonunda Türkiye ve Fransa'nın 
gelecekteki siyasi, iktisadi ve kültürel müna
sebet ve menfaatlerinde karşılıklı anlayış ve 
yardımlaşmaları kolaylaştırıcı neticeler sağ
lamış olacağı -kanaatindeyim! 

İki Devlet Başkanı ve Dışişleri bakanları 
arasındaki kapalı toplantılara katılmamış ol
makla beraber, yayınlanan resmî tebliğin ve 
Cumhurbaşkanımızın yurda dünüşünde verdi
ği beyenatm da bu kanaatimizi doğruladığı
nı sanıyorum. 

2. Bir süreden beri Fransa'nın başlıca 
dünya meselelerinde, NATO ve Müşterek Pa
zar içindeki davranışlarında beliren özellikle
rin mânasını dikkatle değerlendirmek bizim 
için de lüzumludur. Zira Fransa'nın bu nevi

den tutumları temelsiz hayalî bir teferrüz ve 
iddiacılık halinde bırakmayıp Fransız tari
hini, Fransız kültürünü ve Fransa'nın malı ve 
tabiî bütün imkânlarını disiplinli bir demok
ratik rejim içinde ve vatanperverane bir ham
leye kaynak yaparak yürütme gayretleri bu 
günkü Fransa'da aşikâr bir surette görülmek
tedir. General De Gaulle bu gayretlerdeki millî 
inan ve heyecanın mihraki olmak rolünü 
yeni Fransız Anayasasının bünyesi içinde güç
lü bir icracı olarak temsil etmektedir. 

3. Fransa'nın genel ekonomik durumu, sosyal 
iadallet, sosyal güvenlik ve gelir dağılım dengesinin 
belirgin çizgileri bizim için dikkate şayan müşa
hedelere fırsat ' verecek niteliktedir. Şu mâ
nada ki, Fransa'daki hamleli gidiş millet ola
rak bizim de bağlı olduğumuz bâzı inan ve ka
naatlerin doğruluğunu teyidedici görülmek
tedir. Zira biz de memleketimizi ölçüsüz siya
si parti çarpışmaları yaratarak demokratik 
rejimi faziletinden ve bereketinden mahrum 
etmeden yönetmek istiyoruz. Sınıflar arasında 
düşmanlıklar körüklemeden de hürriyet, hay
siyet, sosyal huzur ve millî bağımsızlık. içinde 
yurt içinde idare etmenin mümkün ve en doğ
ru yol olduğuna inanıyoruz. Şu anda milletin 
kaderinin bu selâmetli yoldaki başarılarla ge
lişmesini şahsan bu vesile ile de yürekten te
menni ederek, Büyük Meclisi saygılarla selâm
lıyorum. (Alkışlar). 

2. — Adana Milletvekili Kasım Gülek'in, Yu
nanistan'a yaptığı gezi münasebetiyle dış ilişki
lerimiz hakkında demeci. 

BAŞKAN — Sayın Kasım Gül ek, dış müna
sebetler dolayısiyle gündem dışı söz istemiş
siniz. Beş dakikayı geçmemek üzere buyurun 
efendim. 

KASIM GÜLEK (Adana) — Sayın arkadaş
larım ; 

Yunanistan'a yaptığım bir seyahat hakkın
da bilgi vermek için huzurunuzdayım; Avru
pa seyahati dönüşü, uğradığım Yunanistan'da 
günün kuvvetli adamı General Patagos'la ko
nuştum.. 

REŞAT ÖZ ARDA (Aydın) — Kuvvetli adam 
değil o. 

KASIM GÜLEK (Devamla) — Patagos Yu
nanistan'da bugün idareyi elinde tutan kuv
vetli adam. Atina civarı birliklerinin komuta-
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nı, İçişleri Bakamdır. İkinci adanı Albay Maka-
rezos ile de konuştum. Koordinasyon Bakanı, 
Başbakan Kolyas'la görüştüm. Edindiğim ge
nel intibaları huzurunuzda arz etmek isterim. 

Sayın arkadaşlarım, Yunanistan ahvalini 
yakından takibederim, şahsiyetleri de yakından 
tanırım. Bugün idareyi elinde tutanlar duruma 
hâkim görünmektedirler. Patagos, halka dayan
dığım iddia eder. Hayaıt, Atina'da normal gö
rünür. 

Eski milletvekilleriyle de temas ettim, mil
letvekilleri serbesttir. Beraber yemek yedik ve 
konuşmalarında yine seçim yapılacağıma, yine 
Anayasayla kendilerinin1 de seçileceğine inan
dıklarını söylediler. 

Patagos konuşmasında, gayet açık olarak 
Türkiye ile aralarındaki bütün meseleleri hal-
ielımek kararında olduklarını söyledi. Kıbrıs 
meselesi dâhil, Türkiye ile araımızda bütün me
selelerin halli Yunanistan'in rnıentöaati icabıdır, 
bunu yapmak kararındayız, yapacak durumda
yız dedi. Türkiye ile dostluğu, politikalarının 
telmel taşlarından birisi olarak ifade etti. 

Aynen Şunları söyledi : «Türkiye aleyhin
de hiçbir şey yapmamak kararındayiz. Dış, po
litikada Türkiye ile beraber çalışmak kararın
dayız. Meselelerimizi halledersek Orta - Doğu'-
dâ birlikte kuvvet oluruz» Kıbrıs meselesinden 
bahsederken Kıbrıs'ta bugünkü çoğunluğa ya
kın bir azınlığın solcu olduğunu ve kendilerinin 
de bu durumdan rahatsız olduğunu ifade etti. 
Batı - Trakya hâdiselerini anlattıım. Bunların 
Türk basınında, hattâ Türk Mieciislerinde ba
his konusu olduğunu ve memleketimizde kötü 
tesir icra ettiğini belirttim. Bana dosyalar ge
tirtti, burada kusurlu Yunan 'lılara ceza verdi
ğini ve bunun tekerrür 'etmemesi için tedbir 
alacağını söyledi. «İsterseniz her hangi bi
rinizle beraber Batı - Trakya'da durumu bizzat 
da görelim» dedi. Bugünkü rejim komünist 
aleyhtarı, sol aleyhtarı bir rejim olarak kendi
ni ilân etmektedir. Komünizmle Yunanistan'ın 
uzun yıllar mücadele ettiğini, iç harbin Yuna-
nistin'da ağır zararlar ika ettiğini belirtti ve 
yüzbine yakın Yunan'lı çocuğun komünistler 
tarafından ailelerinden alınarak kaçırıldığını, 
bugün de komşu memleketlerde hazırlandığını 
ve günün birinde ilk fırsatta Yunanistan'a 
sevk edilerek belki ana - babasiyle mücadele 

•edeceğini anlattı. Yaptıkları ihtilâlin komüniz
mle karşı bir ihtilâl ve suiistimallere karşı de
mokratik adı altında memleketi kötüye götü
renlerin, basının hürriyeti suiistimal etime du
rumunun aleyhinde yapıldığını ifade etti. 

Suiistimallerden bahsederken bir ımisal ver
d i ; dedi k i : Atina'da fırın açmak 100 drahımi-
lik bir lisansa tâbidir. Nüfuzlu adamlar bunu 
alırlar kapı dışında bunu yüzbin drahmiye sa
tarlardı. Biz bu lisans usulünü olduğu gibi kal
dırdık dedi. Şunları ifade et t i : Karanımız yeni 
bir Anayasa hazırlamak ve bunu halk oyuna 
sunarak seçimlere gitmektir. 

Sayın arkadaşlarım, Yunanistan'ın ihtilal 
yaptıktan sonra Avrupa'daki durumu naziktir. 
Topluluklarda Yunanistan aleyhinde kararlar 
alınmıştır. Alman bu kararlar Yunanistanlıda 
demokrasi aleyhinde bir ayaklanma olduğunu 
belirterek alınmış ve Yunanistan'a hattâ he
yetler göndererek tahkikat yapılması talebin
de bulunulmuştur. Alman bu kararların Yu
nanistan'daki ihtilâlin kendi içişleri, verdikleri 
kararın da tekrar demokrasiye dönmek oldu
ğunu beyan ederek katılmadım. Türkiye ile 
Yunanistan arasında halledilecek 'meseleleriımiz 
vardır. Eğer yeni iktidar beyan ettiği gibi bun
ları halledebilirse, bizim de bundan memnun 
olımaımız gerekir. Türkiye ile Yunanistan ara
sında Atatürk'ün işaret ettiği.yoldan bir işbir
liği imkânı olursa bundan ımemnun olcağımızı 
belirttim. 

Sayın arkadaşlarım, Yunanistan'da gördük
lerimi ve oradaki intibalarımı onların ağzından 
sizlere nakletmeği vazife bildim. Hepinizi say
gı ile selâmlarım. (Alkışlar.) 

3. — Diyarbakır Milletvekili Tank Ziya 
Ekinci'nin, Güney - Doğu illerinde süne böcek
lerinin yaptığı tahriplere ve bu konuda gerekli 
tedbirler alınmasına dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Tarık Ziya Ekinci, sü
ne haşaresi hakkında beş dakikayı geçmemek 

•üzere gündem dıışı söz fetem'işsiniz^ buyurun 
efendim. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; son günler
de basınımızda Güney - Doğu illerimizde süne 
böceğinin büyük tahribat yaptığı ve ilk tahmin
lere göre 25 milyon Tl. civarında bir zarara se
bebiyet verdiğine dair haberler yer almıştır. 
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Yaptığımız incelemelere göre, bu zararlı ha
şerenin tahribatı başta Diyarbakır merkez il
çesi, Çar ilçesi, Bismil Tepe nahiyesi ile Mardin'
in Derik ve Kızıltepe ilçeleri olmak üzere Urfa 
ve Siirt illerini kapsamaktadır. Çınar Ziraat 
Odasının bildirdiğine göre sünenin bu ilçede 
yaptığı tahribat % 90 m üs'tündedi-r. Diğer il ve 
ilçelerdeki hasar da önemli bir seviyededir. 

1967 yılında Mardin ilinde ekilen hububat 
alanı yaklaşık olarak 123 bin hektar, Diyar
bakır'da 127 bin. ve Urfa'da ise 389 ıbin hekta
r ı bulmaktadır. Bu bölgenin 1967 istihsali bu 
yıl İyi giden hava şartları da göz önüne 'alına
rak 826 bin ton olarak tahmin edilmektedir. 
Ekonomik bayatlımızda itarım sektörünün öne
mi göz önüne alınırsa bu derece geniş bir hu
bubat istihsal alanının kendi kaderiyle başba-
şa bırakılması hazin bir (tecellidir. 

Â. P. iktidarı Türkiye'de tanım faaliyetle
rini hava şartlarıyla zararlı tabiat şartlarından 
kurtaracağını idjdia ederken, ötedenberi bili
nen Süne âfetine karşı tedbir alınmamış olması, 
bu (meseleye ne derece öneım verildiğini göste
ren en kuvvetli delildir. 

Birkaç yıl evveline kadar süne mücadelesi
nin zor ve başarısız olduğu sanılmakta idi. 
Fakat son yıllarda, zamanında ımüdahale edil
diği takdirde eit'kili bir netice 'almanın ımüımkün 
olduğu -anlaşılmaktadır. Süne ile mücadelenin 
başarı şartı zamanında ilâç, araç ve gereçlerin 
hazır bulundurularak uçakla ilaçlama progra
mının gerçekleştirilımesidir. Gecikme ve yeter
siz tedbir bugün olduğu gibi büyük zarar
lara sebebiyet vermektedir. 

Bu yıl zamanında uçakların mubayaa edil
memiş olması ve süne âfetinin başgösterdiği 
anda bu geniş sahaya DDT tatbikatının yapıl
mamış olması sünenin büyük tahribata sebebi
yet vermesine bir nevi âmil olmuştur. 

Süne mücadelesi için başlangıçta DDT asıllı 
ve pek de pahalı olmıyan bir müstahzar kulla
nılmaktadır. Ancak mücadelenin gecikmesi ha
linde de piyasada bulunan bir başka preparat 
kullanılmaktadır. 

Şayet, bugün Diyarbakır, Mardin, Urfa ve Si
irt illerinde süne haşeresi 25 milyon lira civarın
da bir zarara sebebolmuşsa, bunun sebebi Tanın 
Bakanlığı Zirai Mücadele Teşkilâtının ihmali ve 
zamanında gerekli tedbiri almamış olmasıdır. 

Yine yaptığımız tetkiklerden anlaşıldığı veç- • 
hile bu bölgede süne mücadelesinde Mardin'in 
Derik ilçesinde 2 - 3 bin hektar, Siirt'te 3 - 5 bin 
hektar ve Diyarbakır'da da bu civarda bir alan 
üzerinde mücadele yapılmıştır. Âfetin şümulü 
karşısında bu mücadelenin ne kadar yetersiz ve 
gayriciddî olduğu kendiliğinden ortaya çıkar. 

Şimdi Sayın Hükümetten sormak isteriz. Böl
genin zirai mücadele teşkilâtı neden süne sonda-
lamaliaraıı zamanında yapmamış1 tır? Mücadelesi 
hiç de güç olmıyan süne haşeresine karşı neden 
zamanında etkili bir mücadele yapılmamıştır? 
İlâç, araç ve gereçler neden zamanında hazırlan
mamıştır? özellikle ilaçlama yapmak için uçak 
alınmamıştır? 

Sayın Tarım Bakanı 1967 yılında hububat 
mahsulünün rekor seviyeye yükseleceği yolunda
ki iddiası, gerekli teknik tedbirler alınmadan ve 

. mücadele çalışmalan yapılmadan serd edildiğine 
göre, bilimsel dayanağı olmadan yapılmış bir id
diadır 

Türkiye'de yüksek verimli Sonore 64 ve ben
zeri elit tohumların ithaline ait tasavvurlar, şa
yet muhtemel hububat hastalıklarına karşı alı
nacak tedbirlerle birlikte yürütülmezse beklenen 
sonucu vereceği şüphelidir. 

Tarımın hava şartlarından ve tabiî âfetlerin 
etkisinden kurtarılacağı yolundaki iddia, ancak, 
Türkiye tein sanayileşmesi ve tanının modernleş-
mesiyle mümkündür. İkinci Beş Yıllık Plân bu 
perspektifi gerçekleştirme imkânlanna kapalı ol
duğu için daha uzun yıllar Türk tanmı hava şart
larına ve tabiî âfetlere mahkûm bir tanm olacak
tım. 

Bugün Güney - Doğudaki süne haşeresinin 
yaptığı hasar gelecek yıllan da etkiliyecektir. Za
rara uğnyan vatandaşların tohum ve kredi mese
leleri için ciddî tedbir alınmasını ve bundan böy-
••3 haşere mücadelesine ön«m verilmesini Hükü

metten rica ediyoram. Saygılarımla. 

4. — Bir toplantı yılında iki aydan fazla izin 
alan Antalya Milletvekili Hüseyin Avni Akm'a 
ödeneğinin verilmesine dair JZaşkanlık tezkeresi 
(3/695) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlanm, IVtec-
lis Başkanlığının bir sunuşu vardır. Okutuyorum. 

Genel Kurula 
Hastalığı sebebiyle bir toplantı yılında iki '&&-

dan fazla izin alan Antalya Milletvekili Hüseyin 

m 
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Avni Akınca ödeneğinin verilebilmesi, İçtüzüğün 
197 nci maddesi gereğince, Genel Kurulun kara
rına bağlı olduğundan keyfiyet yüce tasviplerine 
aı*z-olunur. 

Millet Meclisi Başkanı 
Ferruh Bozbeyli 

BAŞKAN — Tasviplerinize sunuyorum. Ka-
'bul edenler... Etmiyen'ler... Kabul edilmiştir. 

5. Ankara Milletvekili Hüseyin Balan'in, 
Elbistan olayları hakkında Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince "bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi. (10/19) 

BAŞKAN —; Ankara Milletvekili Hüseyin 
Balan'in bir önergesi vardır, okutuyorum. 

5. — MECLİS ARAŞ 

1. —> Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'-
nun,' Türkiye'nin telefon meseleleri ve kurul
ması kararlaştırılan haberleşme sanayii konu
larında bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergesi. (10/15) 

BAŞKAN — önergenin görüşülmesine devam 
ediyoruz efendim. 'Sayın önerge sahibi Sami Bi-
nicioğlu, konuşmanıza 'devam buyurun efendim. 

SAMİ .BÎNÎCÎOĞLU (Manisa) — Sayın Bm-
kari, sayın milletvekilleri, . memleketimizde ' ku
rulacak olan telekem İnikasyon sanayii hakkında 
Yüee Meclise getirmiş olduğumuz Meclis a.rasl ır-
mısı talebimize ait izahatın bir kısmını geçen haf
ta Yüksek Huzurlarınıza arz etmiştim. Bu mese
le burada konuşulurken ve,bir Meclis araştır
ması gerekliliği, üzerinde müzakereler cereyan 
ederken bu fabrikanın temellerinin atılmış oldu
ğu yüksek malumlarınızdır. Memleket için hayırlı 
olmasını temenni etmekle beraber bizdeki tered
dütler zail olmadığından millî menfaatlerimiz ba-

• tamından bu husustaki izahatımıza devam ede
ceğiz/ :: 

Sayın Başkanlığ'a 
Elbistan olayları hakkında Anayasanın 88 nci 

maddesi gereğince Meclis Araştırması açılmasını 
ve her partiden bir üyenin katılacağı bir Meclis 
Araştırma Komisyonu' seçilmesini ve -mezkûr Ko
misyonun inceleme yapmak _''üzere olay yerine 
gönderilmesine karar alınmak üzere, önergemin 
Yce Meclisin oylarına sunulmasını saygılarımla 
arz ederim. 

Ankara 
Hüseyin Balan 

BAŞKAN —• Muhterem arkadaşlarım, gele
cek Çarşamba günü gündeme alınıp'alınmaması 
hususu oylarınıza arz edilecek ve görüşmesi ya
pılacaktır. 

Geçen haftaki konuşmamızda meselenin Ya
bancı Sermayeyi Te§vik Komisyonuna yapılan 
yatırım müracaatlara bakımından izaihatma giriş-
miştilk ye vaiktin dolması dolayısiyle konuşmamız 
yarım kalmıştı. Şimdi firmaların teşkili ve fabri
kanın faaliyete geçişi ve diğer hususlar hakkında 
bilgi arz edeceğiz. 

Firmalar ortaklığın teşkilinden hemen som'a 
fabrikada imalât yapılabilmek üzere faaliyete ge
çeceklerdir. Ancak, fabrikada imalâta geçiş aşa
ğıdaki şekilde olacaktır : 

(Amerika) (İsveç) (Kanada) 
ITT LME NE 

Ortaklık kuruluşun-; 
dan sonra imalâta ge
çiş (ay olarak) 18 12 ' 18 

işletme faaliyete geçtikten sonra nihai du
rumda, yani 66, aylık proje devresi •hftarniîifda 
istihdam ettirilecek yerli ve yabancı personel 
durumları. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

î. i— Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi BAŞKAN— Teklifin oylanmasının öne •alm-
Arslan Bora v6 5 arkadaşının, 444 sayılı Kanu- ması hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
nun birinci maddesine bir fıkra eklenmesi hak- : edenler... Etmiyenler... öne alınması kabul eclil-
kında kanun teklifi ve Ticaret, Maliye ve Plân - mistir Kutular sıralar arasında dolaştırılacaktır. 
komisyonları raporları (2/404) (S. Sayısı : 281) 

IRMASI ÖNERGESİ 
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ITT LME NE (Kanada) 
(Amerika) (îsveç) '(üç' vardiya) 

Yerli 578 410 510 
Yafbancı 9 2 11 

Yukardaki personel talblosunıda görüleceği 
üzere en az yabancı personeli LME (îsveç) kul
lanmaktadır. Ayrıca, NE (Kanalda) farıması tek
lifi ihracatı da öngördüğ'ürîü Ibeyan fümesi ve 
'illetime üç vardiya üzerin'den faaliyet gösterme
sinden öbürü en az iş gücüne salhip firma olmak
tadır İki, 'bu da kurulacak fa'brilkada bir imalât 
değil-bir asamblâjm yapılacağı fikrini ortaya 
koymaktadır. 

Her üç firmanın teknik açıdan mukayesesi : 
Odalar Birliğinin raporunun 9 ncu sayfasının 
9 ncu maddesinde aynen şöyle denilmektedir: 
Memleketimizde kurulacak telekomünikasyon 
fabrikası için; «Northern Crosbar 5, ITT/LMT 
(Fransız) «Crossibaır Pentaconta», LM Ericsson 
ise «Cirossbar ARF» sistemlerine ait santrallerin 
imalâtını teklif etmiş bulunmaktadır. 

a) Memleketimizde halen hizmette bulu
nan, 228 000 hatlık otomatik telefon santralle
rinin tipi ve dağılışı ekli haritada gösterilmiş* 
tir. Haritanın incelenmesinden görüleceği üze
re ; bu santrallerin 126 800 hattı LM Ericsson'-
un AGF sisteminde, 1 0O0 hattı LM Ericsson'un 
ARF 102 sisteminde (imalâtı teklif edilen sant
ral) olarak, 95.000 hatlık kısmı ise ITT/LMT'-
nin 7A, 7B, 7 DU sistemindedir. Diğer taraftan 
memleketimizde kurulması düşıünülen fabrika
da imal edilecek olan,santral teçhizatının, iş
letme ve yedek parça bakımından avantajlı 
olabilmesi için herşeyden evvel mevcut sistem
lerle paıralel çalışabilmesi lâzımdır. Yani evveli
ce Türkiye'de kurulmuş olan ve halen çalış
makta bulunan sistemlerle paralel olarak çalı
şabilmesi lâzımdır.. Bu ise adaptasyon prolble-
' minin önemini ortaya çıkarmaktadır, Northern 
Electric tarafından teklif edilen sistem şimdiye 
kadar yalnız A. B. D. ve Kanada'da «step - by -
step» ve «panel» sistemleri ile çalıştırılmış olup, 
memleketimizdeki mevcut sistemlerle çalıştı
rılmamıştır. O halde Nortihern Electric şirketi
nin ka!bulü halinde önemli bir prolblem ortaya 
çıkacaktır. Şüphesiz ki, sonunda bu teknik 
problem bir çözümle sonuıçlanacaktır. Ancak, 
bu çözüme çok masraflı etütlerden ve fazla 

zamana ihtiyaç gösteren araştırmailardan sonra 
ancak erişilebilecektir. Bulunacak hal tarzı kâ
fi zaman içerisinde tecrübe kazanamıyacagıııdan 
ileride aksaklıklar çıkalbilec ektir. Nortihern 
Electric, PTT ile olan protokolü bir hayli za
man önce imzaladığı halde, halen adaptasyon 
problemini çözdüğüne dair bir belirti yoktur. 
Bu münasebetle yapılması gereken masraflar 
maliyeti daha da artıracağından sakıncalı ola
caktır. 

Halbuki adaptasyon prolblemi gerek ITT/ 
LMT gerekse LM Ericsson sistemlerinde çok
tan çözümlenmiş ve tatbikat sahasına intikal 
ettirilmiş bulunmaktadır. Bu ise gerek PTT/ 
LMT, gerekse LM Ericsson firmalarının teklif 
ettikleri sistemler lehine • kaydedilelbilece'k 
önemli bir puandır. 

'b) PTT teknik komisyonu tarafından 
ITT/LMT sistemi en üstün sistem olarâlk nite
lendirilmiştir. Northern' Electric ve LM Eric
sson sistemleri de PTT mütehassıslarınca uy
gun sistemler olarak mütalâa edilmiştir. LM 
Ericsson sisteminin Northern Electric sistemine 
nazaran Dünyada daha yaygın şekilde kulla
nıldığı malûmdur. 

c) 'Gerek ITT/LMT, gerekse LM Ericsson 
firmaları, Northern Electric firmasına nazaran 
daha fazla şöhret yapmış olup, araştırma tek
nik imkânları daha geniş' firmalardır. Bir mi
sal olmak: üzere çalışanların' sayısını karşılaş
tırırsak; Northern Electric firanasinda 19 632 
kişinin, LM Ericssonda is"e 44 000 kişinin ça
lıştığını görürüz. 

Ayrıca söız konusu iki firmanın Dünyanın 
birçok yerlerinde fabrikalarının bulunması, 
patentlerin bizzat kendilerine aidolması, daha 
geniş araştırma ve geliştirme gücüne sahip bu
lunmaları, Nortihern Electric firması dışındaki 
.bu iki firma lehine kaydedilecek diğer bir 
faktördür. 

d) LM Ericsson sistemine ait teçhizat ITT/ 
LMT'de olduğu gibi birçok memleketlerde imal 
edildiğinden malzeme ve teçhizatın temininde 
bir firmaya bağlı olunimayacalk ve serbest re-
kalbet şartlarından âzami şekilde istifade im
kânları sağlanacaktır. 

e) LM Ericsson sistemi imalâtı metrik sis
teme göre olduğundan' herlhangi bir güçlük ya-
ratmıyacaktır. İngiliz ölçülerine göre imalât 
yapan Northern Electric firması TürkiyeMeki 
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imalât için metrik sisteme adapte edeceğini be
lirtmekle beraber, bunun kolaylıkla kalbili tat
bik olamıyacağı görüşündeyiz. Çünkü, Türki
ye'deki imalâtta bir kısım malzeme İngiliz öl
çülerine göre çalışan Kanıada'dan ithal edile
ceğinden, metrik sisteme göre Türkiye'de imal 
edilecek parçalarla nasıl bağdaştırılabileceği 
merak edilecek bir konudur. Metrik sisteme 
dönülmemesi halinde de, Türkiye'de kurulacak 
fabrikanın yan sanayiden yararlanamıyacağı ve 

14 . 10 . 1965 .tarihli 
saıtınalma kanarı 

Maddeler $ Tl. 

Amâ 2 200,0 
Bina v. s. 116,0 8 497,0 
'•Montaj masrafları 290,0 
Proje öncesi masraflar 167,0 
Makina ve teçMzat 561,0 6 781,0 
Gayri maddî Hak. 324,0 
İşletme sermayesi 17 797,0 

Yekûn 1 001,0 35 732,0 

Yukarıdaki tabloda görüleceği üzere NE (Ka
nada) Firmasıının PTT ye verdiği teklifte göster
diği değerlerle komiteye verdiği değerler arasın
da farklar mevcuttur. Bilhassa mıakina ve teçhi
zat kısmındaki yatırım farkı maliyette büyük de
ğişiklikler meydana getirecektir. Gerek sigorta 
ve gerekse amortismon hesapları kamilen değiş
mesi icalbetmeaine rağmen, NE (Kanada) Firma
sı büyük bir kurnazlıkla bu hesaplarda bir de-

kota rejimi dolayusiyle ciddî imalât güçlükleri 
ile karşılaşacağı tabiîdir. 

B. Ekonomik hususlar bakımından mesele
nin tetkiki : 

PTT Genel Müdürlüğüne NE firmasının ver
miş olduğu teklifle, yabancı sermayeyi teşvik 
komitesine yapmış olduğu, kurulacak şirket 
sermayesi bakımından müracaatlardaki müba-
yenetler : (1 000 TL. sı olarak) 

Komiteye verilen Farkları •+ 
müracaat -*» 

$ Tl. $ Tl. 

46,0 

10,0 
825,0 
324,0 

1 345,0 

2 550,0 

2 200,0 
7 200,0 — 

290,5 
77,0 +! 

7 836,5 -f 

4 446,0 + 

22 050,0 + 

70,0 

10,0 
264,0 

1 345,0 

1 549,0 

— . 
+ 
— 
+ 
— 

— 

ı 

1 297,0 
0,5 

90,0 
1 055,5* 

13 351,0 

13 682,0 

ğişiklik yapmamıştır. PTT ye verdiği maliyet 
tablosu ile komiteye verdiği tablo arasında bu 
fark .görülememektedir. 

Basit olarak tetkik edildiğinde 66 aylık pro
je devresinin ortalaması olarak 3 sene kabul edi
lirse NE Firmasının maliyet hesaplarına daha 
1 284 000 Tl. daha ilâve edilmesi tabetmekte
dir. 
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2. Firmaların taleb ettikleri döviz miktarları ve döviz tasarruflan. Sanayi Vekâleti raporuna 
göre şöyledir, dolar olarak : 

$ olarak NE (Kanada) LME (îsveç) 

Telefon makinaları için yarı mamul 
Santraller için yan mamul 
Mühendislik 
Kâr karşılığı transfer 
Yabancı personel 
Eğitim masrafları 
Lisans 

Yekûn 

142- 400 hat ve 190 000 aded telefon makinasT için lüzumlu döviz miktarı yukardaki cetvelde gös
terilmiştir. Şayet mezkûr hatlar ve makinalar yurda mamul olarak ithalen getirilmesi icabetseydi, 
ödenecek döviz ne olacaktı ve yurtta imal edilmesi dolayısiyie döviz tasarrufumuz ne kadardır? Buna 
ait hesap şekli Sanayi Vekâleti raporuna göre şöyledir : 

1 390 000 
5 OTO 000 
783 000 
73 000 

— ' 
— 
— 

7 316 000 

5 055 000 
__ 
— 
— 

48 000 
15 000 
483 000 

5 601 000 
1 

$ olarak 

Mahallî imalât dolayısiyie döviz kazancı 

NE (Kanada) LME (İsveç) 

Mamul 142 400 hatlık santral teçhizatı ithal bedeli 
Mamul 190 000 telefon makinası ithal bedeli 

Mamul olarak ithal edilseydi lüzumlu döviz tutarı yekûnu 
Mahallî imalât için yan mamul döviz ihtiyacı 

Nispeti % 

9 256 000 
2 185 000 

11 441 000 
7 316 000 

4 125 000 

% 36 

8 228 060 
2 376 900 

10.604 960 
5 601 000 

5 003 960 

% 47.2 

Proje devresini takibeden bir yıldaki döviz ihtiyacı 

$ olarak 

Telefon makinası yarı mamulleri 
Santral hat teçhizatı yarı mamulleri 
Mühendislik ücreti _ 
Transfer edilecek kâr 
Lisans 
Yabancı personel 

NE (Kanada) LME (İsveç) 

202 555 
1 147 110 
189 220 
188 440 

— 
' — 

1 135 000 
— 
—-
— 

116 000 
4 000 

Lüzumlu döviz yekûnu 1 725 325 1 235 000 
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Proje devresinden sonraki yıllık döviz tasarrufu ve tasarruf nispeti : 

$ olarak NE (Kanada) LME (İsveç) 

Mamul 40 000 hatlık santral teçhizatı ithal bedeli 
Mamul 40 000 aded telefon makinası ithal bedeli 

Mamul olarak ithal edilseydi lüzumlu döviz tutarı 
Mahallî imalât için lüzumlu yarı mamul bedeli 

Mahallî imalât dolayısiyle döviz kazancı 

Nispeti % olarak 

2 600 000 2 311 2C0 
450 000 500 400 

3 050 000 2 811 600 
1 725 325 1 235 000 

1 324 675 1 576 80Ö 

% 43.4 % 56.1 

Odalar birliği raporuna göre durum : Yukar dairi hesaplar gayet ufak farklarla aynen olup, 
Tl. sı imalât ve satış bedelleri mukayeseleri aşağıda gösterilmiştir. (Odalar Birliği raporunun 19 
ve 20 nci sayfaları) 

5 yıl süren proje devresi için fabrika maliyeti bakımından durum : 
NE (Kanada) ITT/LMT LM Ericsson 

Tl. Tl. Tl. 

142 400 hattın imalât bedeli 
En düşük maliyete göre fark 
Ortalama beher hat maliyeti 
En düşük maliyete göre fark 

Proje devresinden sonraki durum ise 

40 000 hattın imalât bedeli 
En düşük maliyete göre fark 
Ortalama hat maliyeti 
En düşük maliyete göre fark 

Proje devresi için santral hatları satış bedelleri 

117 480 000 
15 472 000 

825. 
108,65 

N E (Kanada) 
Tl. 

27 300 000 
1 978 000 

682,50 
49,45 

103 574 000 
1 556 000, 

727,34 
10,99 

ITT/LMT 
Tl. 

26 060 000 
738 000 
651,50 
18,45 

102 008 0G0 
— 

716,35 
— 

L M Ericsson 
Tl. 

25 322 000 
—: 

633,05 
— 

NE (Kanada) ITT/LMT LM Ericsson 
Tl. Tl. Tl. 

142 400 hattın satış bedeli 
En düşük teklife göre fark 

123 312 400 103 925 500 107 968 000 
19 359 900 — 4 015 500 

Proje devresinden sonraki senelik santral satış bedeli durumu da şöyledir : 
NE (Kanada)' ITT/LMT LM Ericsson 

TL Tl. Tl. 

40 000 hattın satış bedeli 
En düşük teklife göre fark 

32 188 000 
5 948 000 

29 200 000 26 240 000 
2 960 000 
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Ru sonuçlar; Nöühern Electric projesinin uy
gulanması halimde, maliyetlerde yaklaşık olanak 
% 16 bir artış olduğumu açıkça göstermektedir. 

Sayın milletvekilleri, meselenin tarihi yeni 
değildir. Bu mesele Türkiye'de bir telekomüni
kasyon sanayiinin kuruknası meselesi 1964 yılma 
kadar dayanır. O günden bu güne kadar bu sa
nayii maalesef bütün yabancı firmaların reka
betleri ve idarede kendilerime uygun kimseler te
min etmeleri yüzünden bu kadar uzun zamandan 
beri kalmış bulunmaktadır ve 1954 yılından beri 
devam eden ve muhtelif merhaleler geçiren bu 
mesele Tüı'k kamu oyunda yer etmiştir. Matbuat
ta uzun ve geniş yankılar yaratmış ve birçok ya
zılar yazılmıştır. Meselâ, ben bilhassa talebimize 
destek olmak üzere Yüksek Huzurlarınıza bu hu
susları da arz etmek isterim-. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, açık oy
lama işlemi devam etmektedir. Oylarını kullan
mamış arkadaşlar varsa lütfen kullansınlar, efeu-
dim. 

SAMİ B1N1CİO&LU (Devamla) — 17 Ma
yıs 1967 tarihli Akşam Gazetesinde «Telefon 
Yolsuzluğu» 'manşet başlığı altımda mesele ele 
alınmıştır. Yine 17 Mayıs 1967 tarihli Ulus Ga
zetesinde «PTT nim bir ihalesinde yolsuzluk id
diası» başlığı altında mesele incelenmiştir. 
17 Mayıs 1967 tarihli Milliyet Gazetesinde «Bâzı 
PTT yetkilileri komüsyon almışlar» şeklinde 
yorumlanmıştı. 17 Mayıs 1967 Cumhuriyet Ga
zetesinde «Telekomünikasyon, ihalesindeki yolsuz
luk iddiası» diye mesele efkârı umumiyeye du
yurulmuştu. 17 Mayıs 1967 tarihli Son Havadis 
Gazetesinde «PTT de yolsuzluk iddiası» diyerek 
yine keza uzunca bir yazı çıkmıştı. 17 Mayıs 1967 
tarihli Yeni İstanbul Gazetesinde «İşte bâzı de
liller» diye Sayın Ergun Kaftancı bu mesele ile 
ilgili gayet güzel bir yazı yazmıştı. 17 Ma
yıs 1967 tarihli Yeni Gazetede «Telekomünikas
yon ihalesi ile ilgili yolsuzluklara Bakanım da adı' 
karıştı.» denilmektedir. 15 Mayıs 1967 tarihli 
Yeni İstanbul Gazetesinde mahkeme kanaliyle 
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aldığımız tekzip başlığı «altında, mesele yeniden 
incelenmiştir. 12 Mayıs. 1967 tarihli Yeni İstan
bul Gazetesinde «Baykuşlar öterken» başlığı al
tında M. Kemlal CabioğTu ismi altımda bir makale 
yayınlanmıştı. 4 Mayıs 1967 tarihli Akşam Ga
zetesinde «Bilgiç yatar koltuklu trenlerin ilki 
Haziranda sefere konuyor» başlığı altında bu me
seleye de değinilmiş ve bu mesele hakkında yazı
lar yazılmıştı. 4 Mayıs 1967 tarihli Cumhuriyet 
Gazetesinde «Bilgiç telefon derdi ancak 1,5 yıl 
sonı'a haAledÜecek» başlığı altında yine mesele 
izah edilmiştir. 4 Nisam 1967 tarihli Ticaret Ga
zetesinde «Seyfi öztürk'ün tâyini telekomünikas
yonla alâkalı görülüyor» diye bir yazı çıkmıştı. 
2 Mart 1967 tarihli Yeni İstanbul Gazetesinde 
«Sırtı Kalın» başlığı altında bu mesele eleştiril
miştir. 1 Mart 1967 tarihli Yeni İstanbul Gaze
tesinde «Hep aynı adam» başlığı altında mesele 
yine tetkik edilmiştir. Şubat 1967 sayı 55 Ke
malizm Dergisinde «Bu büyük skandal karşısın
da sayın milletvekilleri, sayın senatörler niçin su
suyorsunuz?» başlığı altında uzun, geniş bir ya
zı yayınlanmıştır. 23 Şubat 1967 tarihli Tercü
man Gazetesinde Sayın Ahmet Kabaklı günışığı 
köşesinde «Ulaştırma Bakanına» diye bu mesele
yi izah etmiş ve telekomünikasyon sanayii ihale
sindeki yolsuzlukları belirtmiştir. Yine 21 Şu
bat 1967 tarihli Tercüman Gazetesinde yine Ah
met Kabaklı bu konuda mufassal bir makale yaz
mıştır. 20 Şubat 1967 tarihli Tercüman Gazete
sinde «Telekomünikasyon Faciası» başlığında sa
yın yazar Ahmet Kabaklı yine bu meseleyi -eleş
tirmiştir. 19 Şubat 1967 tarihli Tercüman Ga
zetesinde «Telekomünikasyon Faciası» adı altın
da yine sayın yazar Ahmet Kabaklı bu meseleyi 
ayrı açıdan incelemişti. 15 Şubat 1967 tarihli 
Cumhuriyet Gazetesinde «Bugün İmzalanıyor» 
başlığı altında sayın yazar İlham Selçuk keza bu 
meseleyi eleştirmiştir. 14 Şubat 1967 tarihli 
Akşam Gazetesinde «Ulaştırmada ücret ayarlan
ması, özgür telefon ücretleri indirilmelidir» baş
lığı altında meseleye yeniden dokunulmuş ve tet
kik edilmiştir. 14 Şubat 196J tarihli Cumhuri
yet Gazetesinde «Yarın İmzalanıyor» başlığı al-
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tında sayın yazar İlhan Selçuk bu meseleyi ga
yet mufassal bir şekilde tetkik etmiştir. 

11 Şubat 1967 tarihli Haber Gazetesinde 
«Seyfi öztürk bir ihale konusunda suçlandı» 
başlığı altında bir yazı çıkmıştır. 1 Şubat 1967 
tarihli Cumihuriyet Gazetesinde «Haberleşme 
sanayii ihalesinde yoksuzluk iddiası» başlığı al
tında bir yazı çıkmıştı. 27 Ocak 1967 tarihli 
Akşam Gazetesinde «350 milyon liralık yolsuz
luk Meclise getirildi» başlığı altında bir yazı 
çıkmıştır. «1958 de D. P. iktidarının hazırlıkla
rını yaptığı telekominikasyon gerçekleşiyor» 
başlığı altında Adalet Gazetesinde bu mesele 
yeniden matbuatta eleştirilmişti. 26 Ocaik 196T 
tarihli Yeni İstanbul Gazetesinde «Bu ihale ha
berleşme sistemi için darbedir» başlğı altında 
bir yazı çıkmıştı. 26 Ocak 1967 İKA İktisat ve 
Ticaret Haberleşme Ajansı günlük iktisat ve 
ticari bültenlerinde bu meseleye rakamlarla, 
mukayeselerle çok geniş yer verilmiştir. 25 
Ocak 1967 tarihli Yeni İstanbul Gazetesinde 
«Haberleşme sanayii nasıl olup bittiye getiri
liyor» başlığı altında M. Kemal Caıbioğlu tara
fından çok dikkate değer bir makale yayınlan
mıştı. 24 Ocak 1967 tarihli Yeni İstanbul Gaze-, 
tesinde «Haberleşme sanayii nasıl olup bittiye 
getiriliyor» başlığı altında yine aynı mesele di
ğer bir cepheden tetkik edilmişti. 23 Ocak 1967 
ve 54 sayılı Kemalizm Dergisinde «Millî vicdan 
neredesin, Türkiye'de kapitülâsyonlar yeniden 
hortlatılmak isteniyor?» diye geniş mufassal 
bir yazı yayımlanmıştır. 23 Ocak 1967 tarihli 
Yeni İstanbul Gazetesinde keza «Kapitülâsyon
lar ihya ediliyor, telefon ve kaiblo fabrikası iha
lesinde yoksuzluk» başlığı altında bir yazı çık
mıştır. 22 Ocak 1967 tarihli Yeni Gazetede «Tele
kominikasyon ihalesinde büyük yolsuzluk yapıl
mış» bağlığı altında 'bir yazı çıkmıştır. Görülü
yor ki 22 Ocak 1967 tarihle çok gerilere doğru 
gitmekte ve matbuatta devamlı olarak yer al
maktadır. 22 Ocak 1967 tarihli Yeni Gazetede 
yine keza bu konuda bir makale çıkmıştır. 22 
Ocak 1967 tarihli Akşam Gazetesinde «Bütçe 
Komisyonunda A. P. li Kırbaşlı açıkladı, Tür
kiye'de bakkal misali 45 banka var» başlığı al
tındaki yazıda yine buna değinilmiştir. 21 Ocak 
1967 tarihli Ticaret Gazetesinde «Yayınımız 
geniş yankılar uyandırdı, telekominikasyon 
anlaşması millî ekonomiye aykırıdır, Alpaslan 
Türkeş bu konuda mühim bir bildiri yayınla

dı, Meclis Araştırması isteniyor «başlığı altın
da mesele eleştirilmiştir. 18 Ocak 1967 tarihli 
Ticaret Gazetesinde» telekominikasyon işi Mec
liste görüşülecek, Ulaştırma Bakanının ceva
bına büyük önem veriliyor» başlığı altında bir 
haber çıkmıştı. 17 Ocak 1967 tarihli Cumhuri
yet Gazetesinde «Ulaştırma Bakanlığı bütçesi 
görüşüldü» başlığı altında bu meseleye de te
mas edilmiştir. 17 Ocak 1967 tarihli Ticaret Ga
zetesinde «Ticaret bir konuyu daha gün ışığı
na çıkarıyor, telekominikasyon ihalesinin iç
yüzünü ortaya koyuyoruz, PTT İdaresinin 
Ulaştırma Bakanına hazırladığı gizli raporu, 
bu raporun gerçekleri ifade etmediğini belirten 
etüt ve inceleme telekominikasyon ihalesi ve 
Ticaret Gazetesi 350 milyon liralık bu dev iha
lenin gerisinde oynanan bütün oyunları ger
çek cepheleri ile bugün ticarette 4 ve 5 nci say
falarımızda bulup okuyacaksınız» diye bir ya
zı çıkmış ve bu yazı bu gazetede neşredilmişti, 
Yine bu Ticaret Gazetesinin «Telekominikas
yon ihalesinin iç yüzünü açıklıyoruz» başlığı 
altında ve büyük bir gazetenin hemen hemen 
bir yüzünü ve arka sayfalarını kapsıyacak ka
dar geniş malûmat verilmekte ve Ulaştırma 
Bakanı Sayın Seyfi öztürk 'e PTT İdaresinin 
hazırladığı 'gizli raporu aynen açıklıyoruz» 
demek suretiyle mesul makamda bulunan Sa
yın Bakanların bu Umum müdürler tarafından 
hazırlanmış raporlara nasıl inandırıldıkları ken
dilerine bu raporlar nasıl hazırlanıp verildiği 

* bu gazetede ortaya atılmış ve bütün bunlar 
efkârı umumiye bütün bunlardan haberdardır. 
28 Aralık 1966 tarihli Yeni Gazete «Ulaştırma 
Bakanı Seyfi öztürk'ün istifası istendi» baş
lığı altında bu meseleye yine değinilmiştir. 
23 Aralık 1966 tarihli Vatan Gazetesinde «yine 
bir kapitülâsyon mu? telekominikasyon ihalesi 
için Ticaret Kanunu değiştiriliyor» başlığı al
tında bir yazı çıkmıştı. 21 Aralık 1966 tarihli 
Ticaret Gazetesinde yine «Telekominikasyon 
konusu Meclise intikal ediyor, bâzı milletvekil
leri bu konuda çalışmalara başladı» başlığı al
tında bir yazı çıkmıştı. 17 Aralık 1966 tarihli 
Ticaret Gazetesinde «Telekominikasyon mese
lesinde yeni bir safha Ticaret Kanununun ta
dili bahis konusu, komitenin son aldığı karar 
kanuna aykırı, Hükümet konuyu inceliyor» di
ye bir yazı çıkmıştı. 10 Aralık 1966 İKA İktisat 
ve Ticaret Haberler Ajansı günlük iktisadi 
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ihale yolsuzluğu konu yakında Meclise inti
kal ett'riliyor, zarar 50 milyon lira» başlığı al
tında bir yazı çıkmıştı. 5 Ağustos 19GG tarihli 
Yön Dergisinde keza «Telefonda G0 milyonluk 
yolsuzluk» başlığı altında bir yazı çıkmıştı. 
4 Mayıs 19G6 tarihli sayı 21 Yol Dergisinde «Te
lefona cevap Londradan geldi» başlığı altında 
bir yazı neşredilmişti. 13 Nisan -19GG tarihli sayı 
18 yine Yol Dergisinde «Ziller alarm için çalı
yor, telefin» başlığı altında mesele eleştiril
mişti. G Mart 196G tarihli Cumhuriyet Gazete
sinde «PTT deki kaynaşma» başlığı altında me
seleye yeniden değinilmişti. 5 Mart 19GG tarih
li Cumhur'yct Gazetesinde «Telefon» başlığı 
altında bu meseleye yine incelenmiştir. 

Sayın milletvekilleri, görülüyor ki bu me
sele matbuatta uzun zamandan beri yer almış, 
incelenmiş ve bu yazılar okunduğu zaman he-
n c ı hepsi ithamlarla doludur. Yani burada 
PTT bu iha1 ede hataya- düştüğü ve bu ihalede 
yisuzluk bulunduğu ve bu ihalenin millî men
faatlerimize tamamen aykırı olduğu izah edil
mekledir. öve lâfla değil birçok delillere da
yanılarak birçok yazarlar bu meseleyi incele
mişlerdir. Ben burada bilhassa ilginç buldu
ğum Sayın Ahmet Kabaklı'nm yazılarından 
bâzı kısımlarını yüsok huzurunuzda okumak 
istiyorum. 

A. P. SIRALARINDAN BİR ÜYE — Ceva
bını da oku. 

SAMf*BtNlC10ĞLU (Devamla) — Siz ce
vabını verirsiniz. 

ve ticari bültenlerinde yine ayrıca bu mesele
ye yer verilmişti. G Aralık 19GG tarihli Tica
ret Gazetesinde «Tclckominikasyon ihalesinde 
skaldal, komite müracaatları olumlu karşıla
dı» şeklinde bir yazı çıkmış ve mesele geniş 
bir şekilde belirtilmişti. İG Kasım 19G6 tarihli 
AK sam Gazetesinde «Ulaştırma Bakanına bir 
sendika ihbar yaptı» başlığı altında yine me
şe1 oy e dokunulmuştu. 24 Ekim 19GG tarihli Ti-
cs*et Bazctcsinde «Tclckominikasyon ile özel 
rektör görüşü, hazırlanan rapor yabancı ser-
nınje komitesine veriliyor, anlaşma ekonomi
mize zararlı görüldü» başlığı altında geniş bir 
yn:'.ı çıkmıştı. 19 Ekim 19GG tarihli Ticaret Ga
zetesinde «Yabancı sermaye komitesi tcleko-
nıiııikasyon ihalesi işine alet edilmek istendi. 
komitenin yanlış bir yola sevk edilmesi ihtimal 
dâhilinde» başlığı altında uyarıcı bir yazı çık
mıştı. 7 Ekim 1966 tarihli İKA İktisat ve Ticaret 
Haberler Ajansı günlük iktisadi ve ticari bül
tenlerde ko"u yine geniş bir şekilde ele alın
mıştı. 17 Eylül 19GG tarih sayı G39 Akis Der-
g'sinde yolsuzluklar başlımı altında bu mesele
ye değinilmişti. 14 Eylül 19GG tarihli Ticaret 
Gazetesinde «Tclckominikasyon ihalesi Meclis
te, yabancı sermaye komitesinin tutumu henüz 
belli olmadı, komite üyelerini uyarıyoruz» baş-
lı"ı altında uyarıcı bir yazı çıkmıştı. 9 Eylül 
196G tarihli Ticaret Gazetesinde «Tclckomini
kasyon ihales'nde yeni bir safha, suiistimal 
iddiaları gelişiyor, imralanan protokol çelişmez
liklerle dolu, sermaye konusunda önem taşı
yor» başlığı altında bi^ yazı yayınlanmıştı. 
29 Ağustos 19GG tarihli Ticaret Gazetesinde 
«Ulaştırma Bakanının dikkrtinc» başlığı altın
da «PTT İdaresi ağır şekilde itham cdil'yor. 
Başbakana verilen raporda gerçekler tahrif 
edildi bir açıklama yapılması bekleniyor» baş
lığı altında bir yazı çıkmıştı. 27 Ağustos 1966 
tarihli Cumhuriyet Gazetesinde «Alo» baslığı 
altında mesele incelenmiştir. 24 Ağustos 19GG 
tarihli Ticaret Gazetesinde «PTT deki yolsuz
luk iddiası üzerine tclckominikasyon konusu 
inceleniyor, bir tahkik komisyonunun teşkiline 
çalışılıyor, Meclise getirtecek şeklinde» bir 
yazı çıkmıştı. 15 Ağustos 19G6 tarihli Aksam 
Gazetesinin G ncı sayfasında «Bunları biliyor 
musunuz?» başlığı altında bir yazı çıkmıştı. 
12 Ağustos 1966 tarihli Ticaret Gazetesinde 
«Ortaya atılan mühim bir iddia, PTT İdaresinde 

BAŞKAN — Snyın Binicio^lu, yalnız bun
ları okursanız komisyona söyliyecek bir şey 
kalmaz. 

SAMİ BİNICİOĞLU (Devamla) — Ben söy-
^vceklerimi hakkım olduğu için süyliyeceğim, 
Meclis zabıtlarına geçireceğim. Ben bu Mecli
sin bir üyc3i olarak, vicdani kanaatime daya
narak ve bu ihalede bir yolsuzluk olduğuna, 
bu ihalenin menfaatlerimize aykırı olduğuna 
vicdanen kanaat getirdikten sonra bunu bura-
v ı getirdim. Yoksa sağdan, soldan duyduğum 
ithamlara göre şu veya bu firmanın âleti ola-' 
^rk dcTÎl. bu mesele yalnız benim şahsi gö-
ınT-iım, şahsi meselem de dct i l ; mensubu oldu-. 
*um metinin de aylarca tetkik ettiği ve bugün 
memlekette bütün efkârı umumiyede zihin
lerde şüphe yaratan bir meseledir. Ben b.u 

— 629 — 
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konuşmamı y a t ı k t a n sonra elbetteki Sayın 
Bakan konuşacak, kalkıp da belki cevap vere-
miyeccğim, ne biliyorsam scyl.'ycyim, Meclis 
zabıtlarına geçireyim. İnanıyorum ki bu mese
lede yolsuzluk vardır. Du mccclc millî men
faatlerimize aykırıdır ve ben zaten bir Mec
lis araştırması istiyorum, bu bizim vazifemiz
dir, murakabe vazifemizdir, fazla bir şey de 
istemiyorum, Hükümet suçludur demiyorum. 
Yüce Meclis bir komisyon seçerse mesele tet
kik edilecek, birtakım insanları karalamak için 
de buraya çıkmadım, bütün gayemiz hakika+in 
ortaya çıkması, zihinlerdeki şüpheler'n silin
mesi ve kimsenin bu ve bunun gibi- diğer iha
lelerde böy'e bir yolsuzluğa gerek hataen, ge
rekse kaiden cüret edememesi için bu meseleyi 
buraya getirmiş bulunuyoruz. Ne biliyorsak 
Sayın Başkan sözümü kes'neeye kadar ve ko
nuşma saa+im do hır e aya kadar hepsini söyle
meye kararlıyım, (C. K. M. P. sıralarından al
kışlar). Ben A. P. yi de itham etmiyorum,.. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es
kişehir) — Ben bunların cevabını verdim. 

SAMÎ BINICIO ÜLU (Devamla) — Ben sizi 
de itham etmiyorum, kendinize güveniyorsanız 
burada bir komisyon seçtirirsiniz, tetkik etti-
r i r s ' r i^ 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es
kişehir) — Sen Almanya'yı gezerken ben bun
ları tetkik etim. Sen Ericson'un avukatı mısın? 

BAŞKAN — Çok rica ederim karşılıklı ko
nuşmayın. 

SAMİ BİNİCİOĞLU (Devamla- — Ben Eric
son'un avukatı değilim, fakat siz Kanada'nm 
avukatısınız bir Bakan olarak. Ben okuyacağım 
sizin bana vermiş o^1,ır*n'>'^ cevabı da.. (Sol
dan anlaşılmıyan müdahaleler).. 

BAŞKAN — Çok rica ederim karşılıklı ko
nuşmayın efend'm. 

SAMİ BİNİCİOĞLU (Devamla) — Bir Ba
kan olarak si-e teessüf ederim. Size bir Bakan 
olarak teessüf ederim, bi^ Hükümet üyesi ola
rak teessüf ederim. Ben bir milletvekili olarak 
salâhiyetlerimi kullanarak, v'cdanıma daya
narak buraya bir meseleyi getirmiş bulunuyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Binieioğlu'ndan karşılık
lı konuşmamasını rica edeceğim, 

SAMİ BİNİCİOĞLU (Devamla) — Güveni
yorsanız buradan bir komisyon seçersiniz. Ben 
kimseyi vicdansızlıkla itham etmedim. 

BAŞKAN — İnşallah komisyon kurulur da 
bunların hepsi açığa çıkar, temennimiz budur 
kardeşim. 

SAMİ BİNİCİOĞLU (Devamla) — İnşallah 
ben yanılmış olurum. 

BAŞKAN — Yalnız karşılıklı konuşmak 
bir netice vermez efendim? 

SAMİ BİNİCİOĞLU (Devamla) — Fakat 
bir milletvekili olarak bcMm zibrimde teced
düt vardır. Ben bu meselenin millî menfaat
lerimize uygun olarak yapıldığına inanmıyo
rum, onun için burada konuşuyorum. 

İşte böylece birtakım çcvrc'ere de fırsat 
veriyorsunuz, merak etmeyin. 

BAŞKAN — Cok rica ederim, karşılıklı ko
nuşmayın. Sayın Bi'dck>ğlu lütfen devam edin, 
karşılıklı k ^ u s m a brtsin. 

SAMİ BİNİCİOĞLU (Devamla) — 10 Şubat 
1007 tarihli Tercüman (lare^esinde S^ym Ah
met Kabaklı «Tclekomirikasyon faciası» baş
lığı altında şöyle söylüyor: 

«Telekomünikasyon adı ile dilimize girmiş 
bulunan bir sanaviı kolu telefon - telgraf - kab
lo - santral» gibi haberleşme fe ilgili her şeyin 
tesis, yapım ve işletilmesini içine almaktadır. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Binic'oğlu, 
açık oylamaya katılmamış sayın üye var mı? 
Lütfen oylarını kullansınlar efendim. 

SAMİ BİNİCİOĞLU (Devamla) — Şimdi 
memleket savunması ve iktisat bakımından bü
yük önem taşıyan bu sanayi kolu Türkiye Ha
zinesinin büyük ölçüde ziyanına olarak bir Ka-
nad"\ f i rmama ihale edUnrs bulun uvor. B'i 
Ahmet Kabaklı da herhalde Ericson Firmasının 
avukatıdır, Sayın Bakana göre? «P.T.T ile or
tak görünmekle birlikte yüzde 51 sermaye hâ-
kinr.yetin- elinde bulunduran bu yabancı şir
ket Tüifriye'n'n bu pek hayati ihtivac ve inkişaf 
kaderini lekeline almış bulunmaktadır. Mesele 
bir bürokrasi oyunudur. S'rf kendi e '"îar'armı 
düşünen bir sorumsuz yüksek memur1 ar takımı 
•m ̂ n1 e ket aloyh'ne olan bu ihaVyi türlü ayak 
oyunları ile bir Kanada fmaasma vormlsler-
d'r. Bövleeo tecrübesiz Hükümeti yıpratmak, 
halkın gözünden düşürmek hesabını da yapmış
lardır. Ne yazık ki ihale şartnamesi iş".n esasını 
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incelememiş olan bakanlardan da geçirilmiş, Sa
yın Sunay tarafından bile imzalanarak kosinleş 
m'ştîr. Ancak Hükümetin bu ihaleyi tarafsız bir 
Komisyona tevdi ederek yenilemesi Hazine vr 
yurt çıkarlarını göz önünde tutan yeni tedbir 
leı* almat/. imkânı vardır. Bu yarıyı onun için 
yazıyoruz.. Nitekim vaktiyle yapılmış bulunan 
Gökçekayi; ihalesi yolsuzluk ve kayırıcılık ş'kf 
yetleri üzerine yenilenmiş ve Türk hazinesi br 
yenilemeden tam 160 milyon lira kazanmıştır 
HiikiVnaf, Kanada şirketine kayrılan bu yeni te
lekomünikasyon ihalesini de yenilerse, hem acı? 
bütçemiz için 100 milyon lirayı kurtarmış olact1 

hem de bol bol sr^ref ve itibar kazanacaktır. 7° 
ton bu kirli işin 10 yıllık bir mazisi vardır kir 
li bi^ ;«ÜF»!S bu. Konnvu bütünü ile kavıma 1 

için Millî Hareket Dergisin'n 1 Şubat 1967 ta 
r 'Vi 7 ne' savi"irrb'ki Kemal O.bioğlıı tarafın 
dan yazılmış haberleşme sanayiindeki yolsuzlu1 

adlı incelemiye bakılmalıdır. Bu ihalenin K> 
nala frmanma vapılma^ı ovunları PTT dek' 
bir hizip t amfin dan ta C. İT. P. iktidarı zarrrn 
basianvs, koalisvon devirlerinde pekişmiş sonun-
d*, bu V<"în mira** A. P. ve bırakılmıştır. Ovu 
nun tar'hçesine bakarsak PTT bir haberi esrrr 
sanayiinin kurulması ve kablo mubayaası iein se 
neferce ('nnn bir karar alır, bu işe dört y.abanr 
firma tnlmtir. «Tapon, Am^'ka, îsvec ve K0^0 

da firmaları... Yapılan teklifler arasında m' i v 

-̂/-»•nn,»-,*^^ vönü^'^n "̂n 1̂ /IT*̂ I71 Jar>an teklif 
(Vr. Fakat ne ya.zık ki, Janonvn cdn D' i" '^-
TTm","lm'T''r,n:v, ^or'ni tutmak ho^e-ândc o1 an Ko^ 
sorsiyuma dâhil olmadığı iein ihaleye çolmlrm" 
Creri kal-an ü^ firma nvfvm-in T"T"V r.-m'v'-'' pu 
lumdan en aftır şartları Hrlif eien Kanada fir-
masm^n ki ise kabul ed'lir. Chfw n-:ı>ı ~--*»-"̂ ~-
bu ayak oyununun sağı solu hesaplanmadan Ya
bancı Sermavevi Teşvik Knmisvonundan, kaV 
neden ve nihavet C!nmhnrbas1-''n-,ndfm ??eenvs o"1 

ması cidden hazindir. Bu işi PTT içinde rtlv'o*-
kof-»^an 11 k'sTk S.atıno1mı Komisyonu T'bi h'~ 
Kom'svonun üv^eri 1065 vıhndı va^tıkbar» 1A'~ 
ihalede öbür müteşebbisi er İm 3.5 m'l^ou ^o\" 
kâr i!«!tivr>n ftir teklife evet d ad iki eri iein Ulr>f 
tiî'ma Hakanlık m'ifottVerino Vcn ıvaklrs*1 

rılnr şiardır. Ş'mdi ona benler bir teftiş yant1 

rılırsa ihalenin püf n^Hal^n ortava nkar h01" 
Devlet ve hem de milVt 100 m'lvon lir.avı k° 
zannrs bulunacaktır. Yann ki vazıda bu h^n^r 

ihalenin şartları üstünde duracak ve yapılabile 

••ek şeyleri araştırmaya devam edeceğiz» demiş-
->r ve 20 Şubat 1967 tarihinde meseleye devam 
^diyor, «Dünkü yazıda PTT ye bağlı bir Komis-
-onun Türkiye'de kurulacak telekomünikasyon 
'elefon - telgraf - kablo - santral gibi haberleş
me ile ilgili her şeyin sanayinin millî iktisadı
nız bakımından en kötü şartları teklif eden bir 
'vanada firmasına ihale ettiğini, bununla Hazine-
-e 100 milyon lira zarar verdiği gibi Hükümeti 
le yıpratma taktiği güttüğünü belirtmiştim. 
Tam bürokrasi kuruluşu olan bu 11 kişilik Şa
malına Komisyonunun en ağır şartları teklif 
> lea Kanada firmasına kazandırmak için özel 
•avretler harcadığı anlaşılmaktadır. 

Nitekim komisyonun çoğu üyeleri işten an-
'aaııyan kimselermiş. Haberleşme sanayiini iyi 
Yılen Nidai Şarlak, Alev Uçak, Hicri Gröçoğlu, 
O "han Yalvaç gibi şahıslar komisyon dışı bı-
•akılmış, hattâ bu komisyona dâhil olup da 
Ym iç yüzüne vâkıf bir yurt sever olduğu içki 
Tvanada teklifi aleyhinde oy kullanan Yüksek 
Elektrik Mühendisi Ömer Duru PTT Genel Mü-
Vârlüğünün baskısı ile Türkiye'den ayrılmak 
: orunda kakmış, îj:n içyüzüne gelince dün be-
"ırttılğimiz gibi Japon firması Türk menfaatle-
i yününden en uygun teklifi yaptığı halde 
'vonsonsiyuma yani Türkiye'ye borç veren dev-
'etler iktisadi topluluğuna dâhil olmadığı için 
cddedillyor. İsveç Amerika ve Kanada firma-

'arı arasında en kötü şartları t'ekMf eden sonu-
•u kumpanya işi almış bulunuyor. Halbuki 
'TT nin gözdesi Kanada firması 324 000 do-
âr gayrimaddi ha'k taVoebtiği halde İsveç fir
masının istediği 300 000, Amerika firmasının 
':aleb.i sadece 65 000 dodandır. Daha evvelce 
haleyi alan Kanada şirketi yüzde 51 hâkim 
ermayenin kendisine kalmasını şart koşarak 

'elekominVıasyon sanayiini sevk ve idaresine 
liirokli el koymuştur. Buna karşılık İsveç şir-
vCbi hakim sermayenin 8 yıl sonra PTT ye geç-
aeslni öngörmüş, Amerikan şirketi ise serma
yenin istendiği en az limitsiz bir sakilde yerli 
ortaklara devrini kabul etmiştir. Üstelik Ka-
ıada firması güvenidir bir ilhracat garantisi 
.-ermediği halde Amerikan firması gayrimaddi 
laklardan ve kârlardan doğan alacaklarını dı-
•arıya transfer etmeyip Türkiye'de imal ede
ceği malların ihracı ile karşılamayı garanti et
mektedir. Kanada firması Türkiye'ye getirdiği 

sermayeyi 19 yılda geri alacak. Oysa Ameri-
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ika firması 11 yılda, İsveç firması ise G5 yılda geri 
alacak teklifte bulunmuştur. Acı gerçek şu: 
Kanada firmasının 142 000 hat ve 190 000 te
lefon cihazı imaılıine karşıkk, Türkiye bütçeci 
100 000 liraya yakın bir zarara sokulmaktadır. 
Usuibüzlük göz önündedir, yapanlar meydan
dadır, sıkı bir teftiş sonunda yolsuzluk aydın
lanıp millete ilân edilmeli ve tarafsız bir ko-
anbjon anaröf obiylc ihale'tekrar od İmelıldir. IktJ-
eadi mllliyotcvllğ'ımiz bununla şeref 'kapanacaktır. 
Kaldı ki yapılacak fabrika ile birlikte 500 milyon 
Tü:k lirası tutacak olan bıiühıalcn'ın yerli sanayii-
miJzii baltalamak, eritmek bakımından da büyük 
'sakıncası vardır. Bugün telefon cihazları şehir
lerarası kablolar Türkiye'de yapılabilmektedir. 
1,5 milyon dolar yatıranla PTT nln istediği 
kablolar kolayca yapılabilir. Bunlar olursa 
11,5 milyon dolar 110 milyon liralık dövizin 
tasarruf edilebileceği hesaplanmıştır. Zaten bu 
toplu ihaıle 22 Şubat 1065 tarihli yerli sanayii 
koruma yönetmeliği ile sanayicilere uygulan
makta olan montaj talimatnamesine de aykırı
dır. 

İki yazımızın sonucu, ciddî bir ayırımla 
Türk sanayicilerinin yapabilecekleri her şey bi
zimkilere yardım ve desteklerle verilmeli, geri 
'kalan kısım yeniden ihaleye konmalıdır. Böy
lece haberleşme gibi askerî ve millî bakımlar
dan çok önemli bir sanayi kolunun yabancı 
tekeılinc geçmesinden sakınmalıdır. Yurt savun
ması ve iktisadımızın korunması bakımından 
bu bir milliyetçilik görevidir denilmektedir. 

Şimdi sayın milletvekilleri, Sayın Bakan 
bizleri bir şirketin avukatı olarak vasıflandır
dılar. Senato Adalet Partisi üyelerinden Say:n 
Mehmet Güler. Sayın Seyfi Öztürk'e yazmış ol
duğu bir mektup ve Senatoda sormuş olduğu 
•bür yazılı soruyla aynen benim temas ettiğim 
»bütün bu meselelere o da temas etmektedir. 
Her halde bilmiyorum ama bu Adalet Partili 
Senatör Sayın Mehmet Güler de muhakkak 
bir şirketin avukatı olması lâzım. Yani millet
vekilleri böyle şirketin avukatı olarak bir Hü-
\kamet üyesi tarafından vasıf landırılabiliyorsa, 
'bir meseleyi böyle Meclise getirdi diye vasıf
landı rılıyorsa bu aynen benim söylediklerimi 
söyliyen Saym Adalet Partisi Senatörü Meh
met Güler de her halde Saym Bakana göre 
bir şirketin avukatıdır. 

MEHMET ALTIN.SOY (Niğde) — Biz ba
kanın da kimin avukatı olduğunu biliriz. Sen 
merak etme. 

SAMİ BİNİCİ05LU (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, saym milletvekilleri, bizim bugün 
memleketimlızde'ki idare slctemi, idari mekaniz
ma maalesef 7 0OO 000 luk nüfusa göre kurul
muş, hâlâ onun üzerinden yürüyen hiçlbir ıslâ
hata tabi tutulmamış, geri bir mekanizmadır, 
Bu mekanizmada ıslahat yapılmadığı müddetçe, 
bu mekanizma böyle devam ettiği müulctçe biz 
• le milletimizin haklarını korumak için daima 
'j'üpiheci olacağız, her şeyden nem kapacağız, 
Jen şüphe içindeyim, onun için bu meseleyi 
buraya getirdim. Çünkü idareye itimadım yok. 
İdarede dönen dolapları şuraya geldikten son
ra bir avukat iken çok daha iyi görüyordum, 
burada bir misli daha iyi gördüm. Müteahhit
lerle idare aracında dönen dolaplara gü:ziimle 
şa'hy.Voldum. Bu idare ıslaha muhtaç. Bu idare 
7 milyonluk nüfusa göre 45 sene evvel kurul-
rauı olan bir idare mekanizmasıdır. Bu devam 
ettiği müddetçe umum müdüründen de şüphe 
edeceğim bir milletvekili olarak, aynı bir savcı 
gibi şüpıhe edeceğim. Çünkü milletimin hakları
nı milletimin bir kuruşunu, bir santimini koru
mak benim görevimdir. Günkü benim milleti
min % 80 i açtır ve seSalet içindedir. Bana böy
le diyen Sayın Bakan, inşaatlara gitain, müta-
ahhitlerin yaptırdığı inşaatların br.nma gibin, 
bizzat gitsin, bu işin başında çakışan amele ne 
yap-yor biliyor muGUDiız? Kuru ekmeği su ile 
ıslatıp yavan yiyor. İşte benim milletim böy
leyken ben her şeyden şüpheleneceğim. Evet 
siz öyle deyinle. Biz iddialarımızı vicdanları
mıza dayanacak Allahm huzurunda ve Yüce 
Meclisin huzurunda zabıtlara geoirmiş bulunu
yoruz. Biz bu meselenin millî menfaatlerimize 
aykırı oldujuna inanıyoruz. Sizler istediğiniz 
kadar gülün ama bu gülmenin hiç bir fayda 
sağlıyamıyacağmı burada bugün şu meseleyi 
savunan ben arkadaşınızın sizlerin kötü y)lla-
ıra gitmeniz için değil fakat daima muvaffak 
olmanuz idn dua eden bir arkadaşınız olduğu
nu da unutmayın. 

Değerli arkadaşlarım, ben çok fazla blrşcy iste
miyorum ve Saym Bakan buraya çıktığı zaman 
bö/le bir milletvekiline şu ş'rketln avukatı bu şir
ketin avukatı diye söylemiş olduğu sözü geri alaca-
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ğım ümldediyorum. Çünkü bir Hükümet ü.yeı'nin 
söyliyeceği bir süz değildir bu. Aksi takdirde 
biz buraya hiçbir meseleyi ge'tiremeyiz, hirnir 
meseleyi konuşamayız. Benim arkaadşlarım si
zin içimizde do var, burada da var, beni çok 
iyi tanırlar. Ben aç kalırım, çoluğumu, çocuğu
mu feda e-derim, fakat asla bir menfaat kar
şılığı hiçbir şirketin, hiçbir firmanın aleti ol
mam ve bugiin aralarında bulunduğum şu oc-
rofli 7 kişilik arkadaşım böyle bir şeyi yaptığımı 
hissettikleri gün bir saniye beni aralarında tut
mazlar, kapı dışarı ederler, kovarlar. Öyle bir 
yerde bulunuyorum değerli aokadaşlarrm, Evet, 
ben oraya gen"im fakat bana cevnp verin Sayın 
Bakan oradan ayrıldı buraya geldi. 

Değcı.'li arkadaşlarım, benim istirhamım şu, 
bir Meclis ar^lı^ması istiyorum nl'lnv^t ATo 

olur, bir milletvekilinin tatmin olması için dahi, 
olsa bir Meclis araştırmasına karar verseniz? 
Zaten temeli atıldı, fabrikaya 'başlandı, ihale 
'tamamlandı, her şey bitti, fakat benim içim-
doki şüpiıc, benim içimdeki endişe ve günlerden 
beri -matbuatta yani şu matbuatın hepsi bu 
şiı'ketlerin avukatı değildir, basını bu şekilde 
suçlayamayız çok ay-p olur. Binaenaleyh, ef
kârı umumiyeye mallolmuş bir meıseleyi araştı-
rınsak ne çıkar? Ne işimiz var yani? MeelL'ten 
bir heyet seçilse ve bu işi araş'tırsa, tarafsız 
teknik adamları vazifelendirme biz de tatmin ol
sak, siz de tatmin olsanız ve atılmış bulunan bu 
temel hakikaıton memlokr:''ln menfaatlerine vv-
ıgunsa, millî menfaatlerimize uygunsa, eîbetteki 
bunu yapanları liDpimiz canü gönülden teorik 
ede".e<Hz ve kendilerine müteşekkir olacağız. 

Bizim talebimiz de gösteriyor ki, hor hangi 
•bir kimseyi suçlamak, her hangi bir kimseyi ka
ralamak için gensıoru getirmedik, istediğimiz 
bir Meclis araştırmasıdır. Takdir Yüce Heyeti
nizindir. Hepinizi saygılarımla selâmlarım. 
(O. K. M. P. sıralarından alkışlar). 

BAÇKAN — C. II. P. Grupu adına Saym 
Turgut Altunkaya. Buyurun efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA TURGUT AL
TUNKAYA (Artvin) — Saym Başkan, sayın 
milletvekilleri, 

Sayın Sami Binicioğlu tarafından Yüce Mec
lise getirilmiş telek ominikasyon ihalesinde 
yolsuzluk olduğu ve Meclis Araştırması gerek
tiği yolundaki iddia hakkında C. H. P. G-rupu-
nun gjrüşlorini sönüyorum. 

İddiayı ve olayı değerlendiği iken, hiçbir su
retle peşin bir hükmün gerekçesini bulmak 
çabasına 'düşmedik, aksine birçok hatalar, is
natlar ve hattâ maksatların bulunrJbileceğtlni de 
düşünerek meseleye objektif ve dürüc't bir gö
rüş açısından baktık. 

Halkıoyunu geniş çapta etkilemiş bulunan 
ve üzerine gölge düşürülmüş bir tasarrufun 
kendi ağırlığında değerlendirilmesi gereğine de 
inanarak gereken hassasiyeti gömerdik. 

Ayrıca konuyu, kamu kuruluşlarını yöneten
lerin, bu ve bunun gibd söylentiler yübünden 
inisiyatif kullanma vasfını kaybedebilecekleri 
ve böylelikle çalışamaz bir hale düşüp başla
rında bulundukları kuruluşları yararsız kuru
luşlar haline getirmeleri ihtimalinin önemli bir 
tcihllıke olduğunu da güzden uzak tutmıyarak 
•inceledik. 

Saym milletvakilleri, böylece olayı değerlen
dirirken saıhip bulunduğumuz iyiniyeti or'ta-
ya koyduktan sonra asıl konuya geliyoruz: 

Birinci Beş Yıllık Plânın haızrlanması sı
rasında ötedenbori üzerinde durulan telekomü
nikasyon sanayiinin kurulması için F İ T tara
fından bir proje hazırlanmış ve ilgili merci
lerden geçirilerek plâna almmacı sağlanmıştır. 
G224 saydı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunun
dan yararlanmak suretiyle proje beynelmilel bir 
ihale konusu yapılmış ve al nan teklifler 20 Ka
sım 19G3 tarihinde açılmıştır. Ancak ihalenin 
teferruatlı olması ve firmalara şartnamelerin 
önceden verilmemiş bulunması sebebiyle teklif
leri incelemeye yetkili teknik heyet 6 ay süre' 
bir çalışmadan sonra 1 . 6 . 19G4 tarihli bir 
rapor hazırlıyara'k satmalma komisyonuna 
göndermiştir. Satmalma Komisyonu bu raporu 
inceliycrctk 19 . G . 19G4 tarihinde: 

1. 202 403 hatlık santral teçihizatı alımı ile 
bu teçhizatı imal edecek fabrikanın kurulması 
işinin en uygun teklif veren Kanada firması
na, noksanlarını kalbule şayan seviyeye getiril
mesi saatiyle. Bu noksanlıkların ne olduğu ke
sinlikle belli değildir. 

2. 224 GOO aded telefon makinası alımı? 
ile bu makinaları imal edecek fabrikanın ku
rulması isinin de en uygun teklif veren Alman: 
Krone firmasına ihalesine, 

3. Projenin diğer müteferrik teçıhdza't n:n 
da çeşitli firmalardan alınmasına karar ver
miştir. 
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Verilen bu karar, Müdürler Kuruluna sunul
muş ve fa'kat bu arada Japon (N'E'C) firmam 
montaj bedelinde 43 030 000 liralık bir •tenzilât 
teklifi vermiştir. Bu defa Müdürler Kurulu, 

1. Kanada firmasına yapılan ihalenin tek
rar ve bilâhara müzrAere edilmesine, 

2. Otomatik telefon makinalarmm Alman 
Ki'one firmasından alınmasına ve telefon fabri
kasının dahi bu firmaya kurdurulmasma, 

3. Diğer teçhizatın da muhtelif firmalar
dan teminine, 

13 . 7 . 1964 tarihinde karar verminıtir. 
Daha sonra ise, Satmalma Komisyonu, fir

malara tekrar yazı yazarak ek bilgiler istemiş 
ve acel eliği gerekçesiyle GO 000 hat mamul ve 
142 400 hatl.k teçhizatın da yarı maaıûl ola
rak ithalini ihaleye ilâve etmişti'. 

Firmalardan gelen cevaplardan anlaşıldığı
na göre, Alman Knone firması teklifinden vaz 
geçmiş ve bâzı firmalar da kurşunlu şebeke 
kablolarını proje için verilecek krediye dâhil 
edebileceklerini bildirmişlerdir. Daha önce böy
le bir teldif yoktur. 

Bu sudetle ihale 60 000 hatlık teçhizatın ma
mul olarak, 142 400 hatlık teçhizatın yarı ma
mul olarak ve 190 000 aded telefon makinası-
nın da yarı mamul olarak alınması şekline gel
miştir. 

Bu durum değişikliğinden sonra Satmalma 
Komisyonu, ihale konusu olan makina ve teç
hizatı firmalara bildirerek, 18 . 8 . 1065 tarihin
den sonra teklif kabul etmiyeceğini ve işin özel
liği dıolayısiyle PTT Satmalına Talimatnamesi
nin pazarlığa mütedair 44 n>ü maddesinin uy-
ıgulanmıyacağmı beyan etmiştir. 

•Böylece firmalar yeni tekliflerini hazırla
mışlar, 18 . 8 . 1965 tarihinde toklifler açıldığı 
zaman görülmüştür ki, Kanada firması teçhizat 
'bedelinde yalnız % 1,58 tenzilât yapmış, Fran
sız ve İsveç firmaları ise % 19 un üzerinde ten
zilât tekliflerinde bulunmuşlardır. 

Buna rağmen firmalar çeşitli tarihlerde, oeş't 
li dallarda indirmeler yapmak suretiyle yenider. 
bu tarihten sonra da müracaatlarda bulunmuş
lardır. Sonuçta en uygun teklifin Kanada fir
ması tarafından verildiği gerekçesiyle 14.10.196" 
•tarihinde ihale Kanada Firmasına yapılmış ve 
konunun bii'kaç Bakanlığı ilgilendirmesi sebe
biyle onay için Ulaştırma Bakanlığına gönderil

miştir. Bakanlığın böyle bir muameleye lüzum 
olmadığı yolundaki cevabından sonra, karar Yö
netim Kurulunca 29 . 7 . 19G3 tarihinde kesin 
olarak onaylanmıştır. 

Sayın milletvekilleri, -burada dikkatlerinizi 
•t>l* noktaya çe-kmek isterim: Asıl ihale tarihi 
14 . 10 . 1965 dir. Firmalar en son telkliHerini 
bu tarihe kadar değiştirerek tekrarladıkları 
ıgiıbi bu tarihten sonra da çeşitli değişikliklerle 
tekliflerde bulunmuşlardır. Fransız ve Japon 
firmaları en son tekliflerini 14 . 10 . 1965 ta
rihinden sonra vermişlerse de İsveç firması 
10 . 9 . 1965 ve Kanada firması ise ondan 14 
gün sonra yani 24 . 9 . 19G5 tarihinde vermiş
ler ve ihale bu tekli ler üzerinden yapılmıştır. 
Bu suretle 18 . 8 . 1965 tarihinden sonra yapı
lan tekliflerin kabul edilemiyeceği yolundaki 
karar İsveç, Japon ve Fransız firmalarına tat
bik edilmiş, Kanada firmasına ise tatıbik edil
memiş olduğundan karar, Kanada Firması le
hin? bir himaye maddesi halinde görülmüştür. 

Buraya kadar hiçbir hüküm vermeden olayı 
özetlemiş bulunuyoruz. Şimdi gerek usul yö
nlünden ve gerekse tekliflerin kıymetlendirilme-
d yönünden tesirli faktörleri dikkate alarak de
ğerlendirmemizi yapacağız. 

Satmalma Komisyonunun 30 . 6 . 1965 ta
dilinde Yönetim Kurulunca onaylanan ve PTT 
Satmalma ve Satma Talimatnamesinin 44 ncü 
maddesinin, işin özelliği sebebiyle uygulanmıya-
^ağma karar vermiş bulunması ve bunu firma
lara bildirmesi rekabet imkânlarını ortadan 
kaldırmıştır. 

Başlangıçta ihale konusu olan teçhizatın, 
neticede çok değişik hale gelmesi, ihale için 
lân olunan kesin tarihe rağmen sonradan yeni 
teklifler alınması ve bunlardan yalnız Kanada 
firmasına ait tciklifin değerlendirilmesi süratiy
le eşitliğin ihlâli ihalenin üzerine haklı bir şüp
henin konmasına sobebolmııştur. 

İhale fiyatlarının kıymetlendirilmesinde yan
lış bir usul kullanılmıştır. Zira dış alımlarla 
ilgili bütün ihalelerde münhasıran harice öde
necek malzeme ve hizmet bedelleri, yani yapı-
'acak döviz sarfiyatı dikkate alınır. Oysa, ki, 
ihalede bu husus dikkate alınmamıştır. Ayrıca 
:artnamede şebeke kablosu teklifinin 30 6.1965 
arihinde Londra Metal borsasında öğleden öri-

JC cari olan fiyatlar baz alınmak gerekirken 



Al Meclisi B : 138 12 . 7 . 1967 O : 1 

Kanada firması o tarihteki Kanada borsasını 
baz almak suretiyle tciklif yapmış ve şartna
meye uymamştır. 

Diğer yandan yarı mamul malzeme içeri
sinde gösterilen 7,2 milyon liralık mühendisi!: 
ücreti için (fikrî) olmak bakımından güm
rük ödenmemekte, fakat dolar ödenmek za
rureti bulunmaktadır. 

İhaleyi bu açıdan değerlendirdiğimiz takdir
de en ucuz fiyat veren firmanın Kanada, fir
ması değil, İsveç firması olduğu ortaya çık
maktadır. Rakam olarak bu açıdan değerlendir
me halinde Kanada firmasının 2 631 132 dolar 
daha yüksek bir teklif yaptığı görülmektedir. 
Buna, telefon kablosunun kredili ithalinden do
ğacak % 6 faiz şartlarını da ilâve ettiğimiz 
takdirde ve ayrıca mevcut sistemin değişmesi 
zaruretinden ötürü santrallerin gruplaşması ge
rektiğinden ilk kademede yapılacak 3 milyon 
dolarlık sarfiyat da eklenirse netice olarak 
9 631 132 dolar bir farkın bulunduğu ortaya 
çıkar. 

IirJkamiarm teferruatlı bir şekilde buraya 
.getirilmesi, hin 4 yıldan 'beri devam etmekte 
olduğu ve çeşitli firmaların 4 yıldan beri çeşitli 
teklifler vermekte bulundukları dikfkate alınır
sa, mümkün olmıyacağı tabiî görülür. Bu setbep-
10 biz, bir rakamlar harmanına girmektense çe
şitli ihtisas sahipleriyle de temas kurarak so
nuçlan sunmayı işin aydınlığa çıkması ve pra
tikliği yününden faydalı bulduk. Eğer Yüce 
Meclisiniz işin ciddiyetini kalbul eder ve Mec
lis Araştırmasının gerekliliği yolunda bir kara
ra varırsa, o tekdirde şüphe yok ki, yapılan 
'bütün hesaplar yanlışları ve doğrulan ile huzu
runuza çıkarılabilir. 

Şimdi, çeşitli falktörler yönünden yapılan 
ihale vo reddedilen tekliflerden ihale ile mü
nakaşası caiz olan bir firmanın teklifini ince-
liyabiliriız. Diğer firmalar çok gerilerde kaldık
ları için, mukayeseye esas tutmadık. 

Hisseler yönünden: 
Kurulacak şirket bir anonim şirkettir. Bu 

şirkette % 51 hisse Kanada firmasına aidola-
cak, 49 hisse ise yerli sermayenin olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, yabancı sermayelerin 
giriştiği bu teşebbüs 6224 sayılı Yabancı Serma
yeyi Teıvik Kanununa dayanaraık ve ondan is
tifade ile yapılmaktadır. Oysa ki, bu kanun ruh 

ve mâna itibariyle memlelket ekonomisine ya
bancı sermaye yoliyle güç katmak ve hız ver
mek gayesini gütmektedir. Nitekim kanunun 
1 nci maddesi (A) fıkrası aynen «Memleketin 
iktisadi inkişafına yararlı olması» ve (C) fık
rasında da «İnhisar veya hususi bir imitiyaz ifa
de etmemesi» kayıtlarını konmuş bulunmakta
dır. 

Bu suretle kanun, aynı zamanda yurda gire
cek yabancı sermayenin yurtta ve her hangi bir 
sanayi dalında tekel kurmasını önlemek gaye
sini gütmektedir. Diğer bir ifade ile kapitülâs
yon tehlikesini bertaraf etmek gayesini güt
mektedir. Bu arada Sayın Başbakan-n İkinci 
Beş Yıllık Plânın Mecliste görüşülmesi sırasın
da vâki beyanlarının olayla ve kanunun tefsiri 
ile yakın ilgisi sebebiyle eleştirilmesinde fayda 
görmekteyiz. 

Sayın Başbakan yaptıkları konuşmada (Tür
kiye'de 'kapitülâsyon tehlikesi kaLmamıştır) de
mişlerdir. Bu beyan 6224 sayılı Kanunun işarert 
etmok istediği tehlikeye gjz yummaktan baş
ka hiçibir ciddî anlam taşıyamaz. Çünkü ka
nun yabancı sermayeye muhtaç bulunduğumuz 
sürece kapitülâsyon tehlikesinin de varlığını 
kabul etmektedir. Bizim kanaatimize göre bir 
tehlikeyi yok farz etmek o meseleyi çözümle
mek yolu değildir ve kendi kendimizi de kan-
dırmalktan başka bir işe yaramaz. Bu sebeple 
Sayın Başiba'kanın mücerret beyanlarını temi
nat kabul etmak mümkün değildir. 

Şimdi biz telekomünikasyon sanayiinin iha
lesi münasebetiyle nasıl bir kapitülâsyon tehli
kesi ile karşı karşıya bulunduğumuzu ve bu
nun 6224 sayılı Kanuna aykırılığını arz etme
ye çalışacağız. Telekominikasyon konusunda 
birden fazla sanayi kurulması memleketimizin 
ekonomik bünyesi ve talep durumu balkımmda.n 
fevkalâde tehlikelidir. Çünkü bu. konuda birden 
fazla sanayiin kurulmasına müsaade olunması 
halinde, ortaya çıkacak olan kapasite fazlalığı 
bu sanayi dalının gelişmesini engelliyeceği gibi 
birçok teknik mahzurlar da doğacaktır. Bun
dan başka yabancı sermayelerin ayrı şirket
ler halinde bu sanayi dalında çalışmaları, hiç 
icabı yok iken kâr transferleri neticesi döviz 
kaybına sâbdbi'yet verecek ve yerli sanayiin yı
kılmasına sebebolacaktır. Yani memleketimizin 
bu sanayi dalının özellikleri kurulacdk olan 
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telekomünikasyon sanayiin tekelci olmasını. 
kanundaki tâ)biri ile inhisarcı olmasını zorunlu 
kılmaktadır. Oysaki tekel halinde çalışacak bir 
sanayiinin yönetiminin yabancı firmaya veril
mesinin kapitülâsyondan başka adı ve anlamı 
yJktur. (Soldan «alâkası yok» sesleri), Evet 
öyledir beyler, evet. Bizim kanaatimiz, eğer ka
naatlerimizi, düşüncellerimizi memleket hayrına. 
sayıyorsanız, size de en az benim kadar tahsis 
edilmiş olan bu kürsüye çıkarsınız, kemali cid
diyetle konuşursunuz, sizi kemali ciddiyetle din
leriz ve Yüce Meclis bir karara varır. 

Sizin kapitülâsyonları desteklediğiniz an
lamında birşey konuşmak istemiyorum. Biraz 
evvel burada cereyan eden çirkin münakaşaya 
da katılmıyorum. Ben bir Yüce Mâl İçtin kaderi
nin konuşulduğu şu çatının altında hor hangi 
ıbir milletvekilinin satılmış].Ik seviyesine kadar 
düzeceğine, inanmıyorum, iliç birimizi ve şu çatı 
altında toplanan hiçbir milletvekilini bu tip bir 
itham altında bulundurmaya niyetim ve arızum 
yoktur. Ama meselenin ciddiyetini de kendi ak
lımın erdiği kadar ve samimiyetimle ortaya koy
maya mecıburum, bu benim vazifemdir. Siz kı
narsınız, beğenirsiniz veya beğenmezisiniz, onu 
oylarınızla tegbit edersiniz. (Soldan anlaşılarrn-
yan bir müdahale).. Siz Ticaret Gazetesini oku-
saydmız benim kadar bunu. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmıya-
lım. Lütfen devam buyurun e-endim. 

C. H. P. GRUPU ADINA TURGUT AL-
TUNKAYA (Devamla) — Ticaret Gazetesini 
•okumuştur bu mesele ile uğraşan arkadaşımız 

BAŞKAN — Rica ederim, karşılıklı 'konuş
mayın ve sayın hatibin sö'zünü kcsmiyclim. Sa
yın hatip lütfen devam buyurun efendim. 

C. II. P. GRUPU ADINA TURGUT AL-
TUNKAYA (Devamla) — Sayın milletvekil
leri, biz bu sebeple Kanada firmasının % 51( 

•hisseye sahibolmaık konusundaki ısrarı ve bu
nun kabulü açık surotte kanunun 1 nci madde
si hükmü ve tümünün ruh ve mânası ile ça
tışma halindedir diyoruz. 

Denmelktedir ki, yapılan protokole göre, oy 
hakkı olmıyan hisseler tarafımızdan alınabilir. 
Yani Ticaret Kanunu hükümlerine göre intifa 
senetleri almak mümkündür. 

Anlaşılmaktadır ki, ihaleyi alan şirket, şir
ketin yönetimini mutlak mânada elinde tutmak 

istemekte ve PTT yetkilileri buna muvafakat 
Örnektedirler. Bu direnişin arkasında Kanada 
arması için birtakım döviz kârları saklana/bi
leceği gilbi, bu sebep dışında daha farkına vara
madığımız ve zaman içerisinde anlaşılabilecek 
art düşüncelerin bulunabileceği ihtimalini de 
gözden uzak bulundurmamak gerekir. 

PTT ilgilileri % 51 hissenin PTT ye aidol-
ması halinde teşekkülün ayrı bir İktisadi Dev
let Teşekkülü olacağını beyan etmakte ve bu 
sübeple de % 51 hissenin yaabncı şirkete terk 
odilmi] bulunduğunu söylemektedirler. Bunu 
3k!ılî bir savunma saymak mümkün değildir. 
Zira bir İktisadi Devlet Teşekkülünün kendi 
hâkimiyeti altında bir başka ortamdık kurma
sına engel hiçöir kanım hükmü yoktur. 

Ayrıca PTT ilgililerinin ileriye sürdükleri 
'/ki gerekçe çok tipiktir. Denmektedir ki ; ek
seriyetin yabancı firmalarda olması, mamulün 
kalite garantisi ve ihracat için lüzumludur ve 
teknik mesuliyet ile teknik gelişmelerin tatbi
katı bakımından fayda mülâhaza edilmektedir. 

Kendi teknik elemanlarına bu derece güve-
aemiyen bir teşekkül görülmemiştir ve bu sa-
/unma sadece yüz kızartıcı bir savunmadır. 
Şimdi ijin bir diğer en önemli yanını arz edi
yorum: 

Kurulacak tesisin Türk -Silâhlı Kuvvetle
riyle yjkın ilgisi olduğunu da belirtmek isterim. 
Zira bu tesis kurulduktan sonra Ordu, muha
berat malzemesini buradan sağlryacaktır. Du
rum böyle olunca işin strate.'iık önemi daha da 
artmaktadır. Millet olarak yaşantımızın garan
tisi demek olan Ordumuzun muhabere emniye
tini bir yaban3i firmanın inisiyatifine terk etme
nin ciddiyetle kabili telif olmıyacağı inancında
yız. 

Sayın milletvdkilleri; Yüce Meclisinizin bu 
nokta üzerine büyük bir hassasiyetle eğilece
ğinden emin bulunduğumuz için dah çok şey
ler söylemeyi gerekli bulmuyoruz. 

Şimdi diğer bir yabancı firman1 n hisse yüz
desi üzerinde hiçbir iddiası olmadığını ve pa
tent ile lisans hakları dahi talebetmeden % 50 
nin üstündeki hisseyi bize terk eıtmek üzere tak
lit) te bulunduğunu sözlerime ilâve edersem, or
tadaki haksızlık biraz daha görünür hale gele-
coktir sanırım. 
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Diğer sebeplere geçiyoruz: Kanada ve İs
veç firmaları mamullerde kullanılacak yorli 
pa-'Ç.a oranları yönünden de kıyaslanırsa, is
veç firmasının bu yolda avanta'lı durumda ol
duğu görüVür. Diğer taraftan PTT yıllık icra 
programlarının kalkınma plânma paralel bir 
seyir t^kibetmesi bakımından büyak önemi olan 
ve halen yerli imalâtı bulunmıyan hat malze
mesi imalâtının İsveç firması programında 
ikinci yılın b asm da banlaması bu firma le
hinde önemli bir faktör telâkki odilmak gere
kir". Günkü, Kanada firmrrcı ilk 18 aybk dö
nemi sadece telefon apa^eyleri imahâtma yö
neltmekte ve % 16 oranında bir döviz tasar
rufunu realire etaıe'ktedir. Ilallbrıki bu konuda
ki ihtivaç haVm memleketimizde yerli sanayi 
tarafından karşılanabilmekte ve bu yolla % 40 
oranında bir döviz tasamı "u sağlanmaktadır. 

Tesis ve işletme devresinde istihdam edile
cek yerli vn y-ıbaneı personel durumu da dik
kati çekmektedir. Zira Kanada firması top
lam olarak 11 yabancı permnel ve 510 yerli 
personel istihdamını teklif etmektedir. İsveç. 
firmam ise. 2 yabancı pensonol ve 410 yerli per
sonel istihdamını teklif etmektedir. Bu suret
le hem mal'iyet fiyatlarında ucuzluk sağlanmak
ta ve hem de yabancı personel adedinin az ol
ması sebebiyle dışarıya döviz transferini asga
ri seviyeye indirmektedir. 

Kanada firması 142 400 hat ve 190 000 aded 
tcıVıfon apareyinln imalâtı safhasınla 783 ÜJO 
dolar tutarında mühendislik hrıkkı talebetmek-
tedir. İsveç firmasının teklifinde bu yoktur. 

İhracat garantisi ; 
Münakaşaya değer konulardan biri de ihra

cat garantisi konusudur. Kanada firması fab
rikanın üçüncü imnlât safhasında o yıl üretimi
nin % 10 u. dördüncü yılında o yıl imalâtmm 
% 15 i ve trikiıbodcn yıllarda ise üretimin % 20 i 
oranındaki bir ihracatı garanti etmektedir. Ga
ranti şokli şudur: İhracat yapılmadığı ya da 
ga-anıtinin altına düştüğü takdirde aradaki far
ka tekabül eden moblâğ şirketin hissesine düşe
cek ve transfe" edilecek kâHnrdnn ^eva s"*'" a l 
çaklarından bloke edilecektir. Bloke edilecek 
meblâğın % 50 si blokaj tarihinden Ü ay s.aıra 
serbest bırakılacak, geri kalan kısmı ise taah-
hüdedilen ihracat tahakkuk ettiğinde serbest 
bırakılacaktır. 

12 . 7 . 1937 O : 1 
Görülmektedir ki, Kanada firması garanti 

ettiği ihracatın tahakkuk edeceğinden endişe
lidir, ve bize ga^anıti vedrken kendisi için de 
bir garanti şartı koymaktadır. 

İsveç firmasına gelin".c: En az 'kendine dü
şecek kâra tekabül edecek milyardaki hat 
malzemesinin İhracını garanti etmektedir. Ga
ranti şekli şudur: Firmanın hissesine düşen 
kârın tamamını ihracat realize edilinceye kadar 
bloke edilecektir. 

Görülmektedir ki, bu firma daha cesaretle 
ihracat garantisi verebilmekte ve bijbir şart 
ileri s'ârmemokıtedir. Esasen t celbi t ettiğimize 
göre Kanada firması henüz dünya piyasasma 
çıkmamıştır. Şansını ilk dofa Türkiye'de de
nemek arzusundadır. İsveç, firması ise yıllar
dan beri dünya plyaaalarında çalışmaktadır. 

Sayın milletvekilleri; büklüğümüz imkân
lar niabetindc yaptığımız araştırmadan edin
diğimiz '.kanaat, bir Meclis araştırmasına kati 
zaruret bulunduğu noktasmda toplanmaktadır. 
K)iıu üzerinde çeşitli tarihlerde ve çeşitli ga
zete ve mecmualarda G2 makale ve ha<ber yazıl
mıştır. Yalnız bir gazetenin bir sayısında 2 033 
sr.tırı bulan haber ve makale noşredilm'lıtir. 
Kanaatimiz odur ki, halkoyuna goniş surette 
mablmuş bu şüphe ve isnadlar mevzuunda bir 
Meclis Araştırmasına lüzum görmlyerek, araş
tırma dileğini reddederseniz, ilgililerin tamamı
nı şüphe ve ithamlar altında yaşamaya mahkûm 
etmiş olursunuz. Biz, başlangıçtaki titizliğimizi 
muhafaza ctm:f:tey''z. Alman bilgiler yanlış ve 
isnadlar haksiz olabilir. Ama, her şeyin bu araş
tırma sonucunda meydana ç-.kafhiloccği inancın
da olduğumuzdan, hattâ itham alıtıuda bulunan
ların vuzuha ve huzura kavuşmalarının dahi bu
na bağlı olduğu yolundaki kanaatimizden ötürü, 
araştırma önergesine C. II. P. Grupu olarak 
olumlu oy kullanacağımızı arz eder;':. 

Teşekkür ederim. (C. II. P. sıralarından al
kışlar). 

BAŞKAN — Türkiye İşçi Partisi adına Çe
tin Altan, Sayın Al tan buyurun, efendim. 

Açık oylamaya katılmamış arkadaşımız var 
m*ı efendim? 

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ GRUPU ADINA 
ÇETİN ALTAN (İstanbul) — Saym Başkan, 
saym milletvekilleri, ta öteden beri maalesef 
Türkiye'de na zaman bu ölçülerde bir büyük 
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ihale meselesi ortaya çıksa arkasından da aynı 
ölçüde ithamlar, isnatlar, şüpheler ortalımı kap 
lar. Bu telekomünikasyon ihalesi Türkiye Cum
huriyetinde şimdiye kadar yapılmış hoş, on çok 
büyük ihalelerden biri. Bu ihale hakkında ger
çekten gerek kamu oyunda gerek Türk basının
da söylenmedik, yazılmadık söz kalmadı. 4 yıl 
dan beri bu ihalenin peşinde çeşitli firmaların 
adamları, ajanları, avukatları birbirleriyle ya
rıştılar, savaştılar âdetâ. Nihayet sonun;"-1 bir 
firma ihaleyi aldı. 

Birada ben teknik teferruata dalacak de"i 
llm. Yalnız birkaç, hulusun acırca çıkmamış ol 
m asm a dikkati çekmekle yetineceğim. Bunlar
dan birisi şudur : 

20 . 11 . 1C63 tarihinde açılmış olan ihale
nin ilk ranorunu hazırlamış olan teknik heyet. 
dokuz mühendisten meydana gelen teknik he
yet, önce satmalına komisyonu ile müşterek ça
lışmadan vazgeçildi de sadece teknik heyettir 
üc müherdls satmalma komisyonuna dâhil edil
di? Bir de bu ihale meselelerinin tartışıldığı sü 
re içerisinde bir kablo meselesi vardır. Bu kah 
lo için ayrıca, nedm bir ihale açılmadı? Bu hu 
sus da açıklanmış değildir şimdiye kadar ve er 
mühimi demincek konuşan arkadaşlarınım dr 
dokundukları gibi ihale üstünde kalan firmanın 
yüzde ellibir hisse sahibi olmayı süreksiz olarak 
şart koşması ve bu şartında kabul edilmiş bu
lunmasıdır. PTT nin yaptı r ı teklifte 8 yıl için 
yabancı firmaların yüzde ellibir hisselere de sa-
hibolabileccği şartı vardı, ihaleye giren firma
lar arasında zannediyorum ki, yüzde ellibir his
se talebinin dışında kalan firmalar da mevcut
tur. Neden böyle bir tesiste yüzde ellibir hisseyi 
Kanada firması gibi şiddetle ısrar etmiyen fir
maların bu teklifleri değerlendirilmemiştir? 
Çünkü tahmin ediyorum ki, bu firmalar yarış
masında bâzı firmalar koz olarak paradan ziya
de bu hususa önem verdiler. Yüzde 51 hisseye 
sahibolmak inadında bulunmazsak elbette biz 
tercih ediliriz. Çünkü bunda Türkiye'ye büyük 
bir miliî menfaati vardlr diye düşünmüş olacak
lar. Kanada firması ise sekiz senelik bir süre kı
sıntısını dahi kabul etmemiştir. Süresiz olarak 
yüzde 51 hisse bende kalacaktır, hattâ PTT ar
tı rırsa dahi yatırdığı sermayeyi, yüzde 49 nisbe-
tlndc söz sahipliğine devam edecek şartını koy
durmuştur. Burası gerçekten çok önemlidir. 

Çünkü demincek sayın arkadaşımın da do
kunduğu gibi Millî Savunmayla da ilgili bir te-
'.istir bu ve Türkiye vaktiyle telefonları Devlet 
eline geçirmek için yabancı firmalarla çok mü
cadele etmiş ülkelerden birisidir. Telekomüni
kasyon gibi çok önemli bir sanayiin yüzde 51 
\r.'.\sln;n bir yabancı şirkette bulunması bu sa
nayiin bütün kontrolünü bir yabancı devlete 
Saklamaktadır ki, bundan böyle o sanayi dalın
daki her türlü gelişme veyahut köstekleme bir 
vabancı devlete aidolacaktır. Türkiye'nin içinde. 
Burada gene benim aklıma takılan noktaların-
lan biri bu ihale işinde, önemli rol oynamış 
•dan PTT Satın alma Komisyonundaki üyelerden 
'iç kişinin yüzde ellibir hissesi bir yabancı şir
kete aidolacak tesiste idare meclisi üyeliğine ge-
','rilniş olmasıdır. Bir tarafta PTT vardır, bir 
tarafta yabancı firma var. Bir tesis kuruluyor, 
bu tesiste yabancı firmanın patronajı hâkim, 
taraflardan birisi olan PTT nin bu işleri yönet-
vdde görevli komisyonundan üc kişi yabancı 

firmanın ağır bastığı bir tesiste birden bire onun 
'fvn^ih'isi durumuna geçer gibi söz sahibi olu
yor, idare meclisi üyesi tâyin ediliyor. Böylece 
'ki taraf durumunda olan- iki müessese pazarlık 
ederken bir tarafın temsilcileri öteki müessese
nin ağır bastığı bir tesiste yönetim kurulu üye-
H oluyorlar. Ayrıca bu teklifler incelenirken za
man içinde geçen yıllar içinde Maliye Bakanlı
ğının uzmanları da teklifleri incelemişlerdir. 
Onların görüşü başlangıçtaki teknik komitenin 
görüşü ve sonunda Odalar Birliğinin görüşü pek 
birbirini tutmamaktadır. Bilhassa Odalar Birli
mi yazmış olduğu raporda : «11 . 10 . 1966 ta
rihli raporumuzda da belirttiğimiz veçhile ku
rulacak sanayiin yüzde 51 hissesinin en geç 48 
ene sonra Türk ortak veya ortaklarına geçmesi, 

•ÎÖ'Z konusu sınai dalının stratejik önemi dolayı-
siyle önemli bulunmaktadır. Kanada firması ise 
yüzde 51 hissesinin veya oy çoğunluğunun daimî 
r,.urette kendisinde kalmasında ısrar eylemekte 
almasına güre bu teklifin kabulünün 6224 sayılı 
Kanunun ruh ve maksadına ve memleket ekono
misinin müstakbel inkişaf ve ihtiyaçlarına hiç
bir surette uygun olmıyacağı aşikâr bulunmak
tadır» demektedir. Bu da nazarı itibara alınma
mıştır. 

Ayrıca bu firmanın bir de ziyan edilse dahi 
yatırdığı sermayenin yüzde 8 oranında kendi
sine kâr transferi yapılması şartı vardır ki, öyle 
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bir durumda hakikaten bir Meclis araştırmasına 
ihtiyocolduğuna T. î. P. de inanmaktadır. Çan 
kü bu kadar büyük ölçüde bir ihalede bu ka 
dar söz ve iddia ortaya atılır da, sonunda br 
iddialar ve sözler tam bir Meclis incelemesinden 
geçmeden havada bırakılırsa hakikaten bu de
dikodular devanı edip gideceğe benzer. Hem br 
dedikoduları önlemek, hem bu şekildeki ihale
lerde Meclisin ne kadar hassas olduğunu bir ke 
re daha kamu oyuna ispat etmek bakımından 
önergenin kabul edilmesinde bizler de çok yarar 
görmekteyiz. 

Ve bu arada şunu da bir küçük muhtıra ola 
raktan arz etmeyi yerinde görürüz ki, bu çeşit 
ihalelerde sorumlu makamlar hangi firmanın 
hangi ihaleyi neden kazandığını derhal bütün 
teferrratı ile knmu oyuna açıklasınlar. Bu ya
pılmadı"! iein birçok dedikodular ortaya çıkı 
yor çokeası. Çünkü firmalar da birbirleri ile re 
kabet halinde olduklarından onlar da ortalımı 
karıştırmak için birtakım sözler uydurabiliyor-
lar. O zaman kim haklı, lam değil?. 

Bir de umumi bir kanaat var ki, bövle isler 
de daima bir çürük yön vardır. Daima bâzı kişi 
ler kendi çıkarını merrfeket çıkarlarından daha 
fazla düşünebilirler anlavışmm yatkınlığındır 
bazan pek olumsuz dedikodular da gerçekmiş 
gibi değerlendiriliyor kamu ovu.nda. Onun ic'r 
hangi ihale olursa olsun, kac firma girdi, hangisi 
kazandı, neden kazandı, ötekiler neden kazana
madı? Brnu sorumlu müerseseler kamu oyuna 
dedikodulardan önce açıklarlarsa o zaman her 
ihalenin sonrnda çeşitli söylentilerin, çeşitli fi 
sıltılarm dolaşmasını her halde büyük ölcüd^ 
önlemiş olurlar. Burada da meselâ bu ihalenin 
imzalanması gazetelere pek aksetmedi bile. Hal
buki bu. ölçüde büyük ihaleler imzalandığı vakit 
âdettir, ziyafetler falan verilir, büvük manşet
ler çekilir, hızlı demeçlerle memleketin çok hızlı 
kalkınmakta oVluğu bir kere daha hatırlatılır 
kamu oyuna. Nedense bu firmanın ihalesinde pek 
o kadar revnaklı, pek o kadar heyecanlı derme
ler falan pek verilmedi. Bu dahi bendenizin dik
katini çekmiştir. Bu kadar büvük bir ihale ya
pıldığı zaman mutlaka epey büyük puntolu de
meçler çıkması gerekirdi. Nedense bu pek orta
ya çıkartılmadı. Fakat dedikodusu çıkması ge
reken demeçlerden daha büyük oldu maalesef. 

Onun için benim de ricam, önergenin kabul 
edilmesi merkezindedir. Gerçekten hem Yabancı 

sermayeyi koruma Kanununa aykırı ve hakika
ten kapitülâsyon olarak nitelendirilebilecek bir 
durum mevcuttur. Hem bu kâr transferinde, hem 
le öteki firmalarda da gerçekten Meclis olarak 
')ir kıyaslama yapmak imkânına kavuşmak ve 
lıiç değilse kamu oyunu bu hususta tatmin ede-
•ek şekilde bir açıklamada bulunmak şart ol
maktadır... Beni dinlediğiniz için çok teşekkür 
iderim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın îsmet 
Angı... Yok mu efendim?.. Yok. 

Y. T. P. Grupu adına Sayın Ali îhsan Çelik-
İcan, buyurun efendim. 

Y. T. P. GRUPU ADINA ALÎ İHSAN ÇTH-
LİKKAN (Gümüşane) — Sayın Başkan, muh
terem milletvekilleri; : 

Biz Y. T. P. Meclis Grupu olarak görüşül
mekte o^n bu konuyu çok yönlü bir konu ola
rak mütalâa etmekteyiz. 

Bu çok yönlü meselenin bir yönü bizim bil
hassa dikkatimizi çekmektedir. Ne zaman bu 
çapta bir ihale bahis konusu olsa hemen hemen 
istisnasız her ihalenin öncesinde, esnasında veya 
ertesinde Meclisimizi, basınımızı ve kamu oyu
muzu günlerce işgal eden büyük yolsuzluklar 

..'itfylentileri çıkmaktadır. Bunda ilgili firmaların 
menfaatleri kadar zaman zaman bu tip ihalelere 
siyasi karışmalar ve bazan da istisnai de olsa za-
vıf karakterli bâzı memurlarımızın da sebebol-
dukları intibaı bizde hâkimdir. 

Bir diğer faktörü de ifade etmek istiyorum. 
O da her yerde ve her işte yolsuzluk bulunduğu
nu yaymada ve bu yolsuzlukları sirtcmle irti
batlı göstermede fayda uman arka niyetli dav
ranışlar ve bu davranışların insanları. 

Asıl mühim olan konu yolsuzluk olduğunda 
bu yolsuzlumu yapanların yakalarını kanunun 
nençesiııden kurtaramamalarıdır. Bunun son bir 
benzer misalini birkaç yıl önce Almanya'da mü
şahede etmek fırsatı bulunmuştur. 

Zamanın Başbakanı Şansölyenin mahalle ar
kadaşı kilit bir noktaya getirilmiş ve yolsuzluk 
yaptığı isnadı basında yer almıştır. Tahkikat 
açılmış, neticede yolsuzluk sabit olmuş, zama
nın Şansölyesi Adenauer'in mahalle arkadaşı, 
sıra arkadaşı mahkûm olmuştur. Ve Şansölye 
şöyle beyanda bulunmuştur : «Dünynm her ye
rinde yolsuzluklar olabilir, mühim olan yolsuzlu
ğu yapanların o memleketin başkanlarının, ba§-

— 639 
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bakanlarının mahalle arkadaşı olsa dahi yaka
larını kanunun pençesinden kurtaramaunalarıdr 
îşte bu zat da böyle bir yolsuzluk yapmış, benî 
mahalle arkadaşım, sınıf arkadaşım olmasır 
rağmen yakasını kurtaramamıştır, mahkûm o' 
muştur, ibreti müessire teşekkül etmiştir.» 

Bizim memleketimizde de böyle olmasını d 
liyoruz ve böyle olacağına da inanmak istiyorıı: 
Bu açıklamadan sonra konuya girmek istiyc 
rum. 

Konuda da dikkatimizi çeken bâzı hususla 
var. 3 yıldır kamu oyumuzu meşgul eden, Mer 
lisimizln ve Senatomuzun mühimce saatlerir' 
alan bu konuya eğil indiğinde görül on mnnznr' 
şudur : Otomatik telefon santralleri ve telcfo' 
m akmaları ihtiyacımız 40 yıldan beri mamr' 
ithal suretivle karşılanmaktadır, iler yıl mü 
yonlarca döviz dışarıva akmaktadır. M\selâ 19."' 
yılında 125 000 hatlık santralin Anadolu'da lc~ 
rulması isi İha1 esiz olarak - dikkat edilecek kr 
malardan biri de bu - ihalesiz olarak 140 milyo-

Türk lirasına L. M. Ericcson Firmasına vcrilmr 
tir. 

1955 yılında Ericcson Firması ile yandan nr-

kavelede adı gecen firmanın memleketimizi 
santral teçhizatı ve otomatik telefon makina^ 
imal edecek fabrikaların projelerini hazırlaırr 
da bir şart olarak mevcuttur. Firma bu şar' 
yerine getirmekte İsteksiz çıkmış, yalnız telefo" 
makinası imalâtı yapacak bir projenin hazırlar 
ma"! ile yetinmiştir. Seben de şu. firma vetkT 
leri bizzat konuşmalarda acdvlıyabiliyorla" 
«Biz fabrika patan bir firma deliliz, biz mamr' 
mal satarız. Size ancak bir fabrika kurmamzd' 
yardımcı olabiliriz» demek suretivle de ese 
menfaatlerinin memleketimizde fabrika kuru1 

masında olmadığını açıklamak ta mahzur gör 
müvorlar. 

Neticede bu mukavele döviz ödemelerinin dr 
zamanında yapılamaması sebebiyle yürütülenle 
mistir. Ancak firmada santral teçhizatının pro 
jesini hazırlamaca nivetini bir kere daha gös 
termiştir. Firmanın çıkarı memleketimizde ima
lât yapacak fabrikanın kurulmasında değil; kon 
di imalâtının bize satılmasmdadır. Bu menfaati
ni takipte de kararlıdır firma, ihtiyaçlar zorla
makta, talep artmaktadır. PTT yürütülemiycr 
1955 mukavelesinin bir fabrika tesisini de kap-
sıvacak şekilde tadili ve yürütülebilir hale geti 
rilmesini temin için 1957 yılında yani aradan iki 
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'il geçmiştir, tekrar çalışmalara başlamış adı 
•ecen firma ile yapılan müzakereler tam 3 yıl 
lir m üş tür. 

Dikkatinizi çekmek istediğim konu şu : îha-
e konusu fabrikalar 1,5 yılda çalışabilir hale 
;etlriiebilmckte yani kurulabilmektedir, biz mü-
ıkcrcler safhasını 3 yıldır sürdürüyoruz ve 3 
il sonunda mukavelede bir tadilât yapılamıyor. 

vncak bir önprotokol tanzim edilebiliyor. 1960 
Lıyısında ihtilâl oluyor, 72 sayılı Kanunla bu 
ırotokol değil 1955 mukavelesi feshediliyor. 
i rma gayesine ulaşmıştır. Yıl 19'32, ihtiyaçlar 
•orlamakta, t^lcp artmakta satmalma zorun hı-
'ur. Teklif almak suretiyle L. M. Ericsson Fir
masından Anadolu yakası için 31 030 hat, LMT 
'irmanndan İstanbul için 22 000 hat ve BELL 
'irmasından da gene Anadolu için 5 000 hat yine 
lamül olarak satmalmmıştır. Bu kısa özel ve 
elefon tesislerinin gelişme seyrinden şu sonuç 
ıkmaktadır. istanbul bölgesine Sayın Sami Bi-
"Icioğlu arkadaşımızın da ifade buyurdukları 
;:bi LMT, Anadolu bölgesine de L. M. Ericsson 
'irmaları yerleşmişlerdir. Mamul teçhizat bu iki 
"rmadan ihalesiz olarak alınmakta firmalarda 
n ve devamlı bir müşteriye sahlbolmaktan 
ıcmnundurlar. Satıcı memnun, fakat alıcı muz

la rip. Bu vaziyet böyle devanı edemezdi. Oto-
latik telefona karşı süratle artan talep miktarı 
ir fabrika tesisi için asgari kapasite limitine 
-arınıştır. Yapılacak iş bu tesisleri yurdumuzda 

'aıracak imkânları aramak, bulmak hattâ yarat-
aaktı. Arada bir ikinci safha var, bunu da ifa-
!o etmekten kendimi alamıyorum. 19G0 ihtilâ-
İnden sonra o zamanın idarecileri bu ihtiyacı 

karşılamak için şu ana kadar bahis mevzuu edil-
liyon bir başka teşebbüste daha bulunmuşlar. 
VID kanalı ile Amerika'dan imkân temin et
mişler. PTT idarecileri vatansever idarecilerin 
gösterecekleri hassasiyeti göstermiş, tetkikatmı 
yapmış, bunun millî menfaatlerimiz ile bağdaş
madığını zamanın hükümetine karşı ileri sür
müştür. Tezleri de şudur : AID kanalı ile bulu
nacak kredi ile yapılacak tesisat Amerikan fir
maları arasında açılacak bir ihalede en ucuz tek
lifi veren firmaya ihale edilecektir. Bilmektedir
ler konuyu, bu prosedür yürürlüğe konduğu 
takdirde bugün Amerika'da dahi yardımcı mal
zeme imâl eden ve Amerika'dan dahi kovulmak
ta olan Stroger denilen sistem kazanacaktır. Tür
kiye'nin telekomünikasyon meselesi de bir facia 
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halini alacaktır. îdareeiler direnmiş bunu da ön
lemişlerdir. Nasıl bizde meveudolmıyan gününü 
gün etmek suretiyle emekliliği iktisabetmenir. 
hüner sayıldığı bürokratik bir düzende risk ka
bul etmek suretiyle biz bu millî konuyu millet
lerarası bir ihale mevzuu yapacağız ve üstesin
den geleceğiz sözünü de sarf etmek suretiyle 
re d d e t ti rm işi e rd i r. 

Netice 1963 yılında Birinci Beş Yıllık Kalkın
ma Plânına girmiş ve Hükümet projesi haline 
gelmiştir. 

Bu kısa tarihçeden sonra asıl konuya gitmek
te fayda mülâhaza ettik. Biz konuyu bir mu
halefet partisi grupu açısından değil, bugüne 
kadar olduğu g:ıbi yine millî yarar ve gerçek
çilik açısından kritiğe tabi tutacağız. 

Plâna da girmiş olan tetkik konumuz 19G3 
yılı Mayıs ayında milletlerarası ihale mevzuu 
olmuştur. Alınan teklifler 20 Kasım 19G3 yılın
da ilgili firmalar temsilcilerinin de huzuriyle 
açılmıştır. İhale konusu en mühim kalemler 
202 400 hatlık santral teçhizatı ile, 224 0C0 
aded otomatik telefon maki naşı alımı ve alman 
cinsten otomatik telefon teçhizatı ve makina-
la rurn imalâtını yapacak fabrikaların kurul
masıdır. 

Tekliflerin etüdü, bâzı arkadaşlarımızın ifa
de ettiği gibi, bu işten a.nlamıyan değil, mem
leketimizde münhasıran ve en iyi şekilde bu işi 
anlıyan 10 da 9 u yüksek mühendis olmak üze
re yetkili zattan kurulan bir teknik heyette 
ciddî şekilde bizzat tetkik ettiğim, iki cilt ha
linde teknik tetkikata tabi tutulmuştur. 

Yine satmalma komisyonu da talimatlara 
uygun olarak bir genel müdür muavininin baş
kanlığında 4 daire başkanından kurulmuştur. 
Sonunda otomatik telefon santralleri teçhizatı 
ve fabrikasına komple teklif veren 4 firmanm 
bulunduğu görülmüştür. Bu firmalar L. M. T., 
L. M. Ericsson, Nipon Electrik ve Northern 
EİBctrik firmalarıdır. Neticede 202 400 hatlık 
otomatik santralleri alımı ve fabrikacının ku
rulması işinin en uygun teklif veren Northen 
Electrik Firmasına ve 224 000 otomatik telefon 
makinası alımı ve fabrikası .kurulması işinin 
de yine en uygun teklifi veren (Krone) Alman 
Firmasına verilmesine karar verilmiştir. Konu
muzun birinci safhasında en müsait teklif Ka
nada firmasıdır. Ancak (Nipon) Elektrik Fir
masının tekliflerin açılmasından sonra 66,8 

milyonluk montaj bedelini 20,7 milyona indir
diğini bildirmesi üzerine Kanada firmasının 
teklifine nazaran yüzde 5 civarında avantaj sağ
lar duruma geçmiş gözükmüştür. Müdürler 
Kurulu bu doneyi dikkate alarak en uygun 
teklifi veren Kanada firması ile Nipon Elektrik 
Japon firması arasında pazarlık yapılmasına 
karar vermiştir. Ancak her üç firmanın teklif
lerinde de noksanlıklar bulunduğu cihetle ev
velâ kendilerinin bu noktaları tamamlamaları 
ve tereddütleri gidermeleri istenmiştir. Bu 
maksatla sorulan sorulara verilen cevaplarda 
telefon makinası ihalesi üzerinde kalan Krone 
Alman firmasının teklifinden vazgeçtiği görül
müştür. Telefon santralleri ihalesi aralarında 
pazarlık konusu yapılacak olan (NE) Kanada 
firması ile (NEC) Japon firmalarının verdik
leri cevaplar sonunda Kanada firmasının tek
lifinin kabule şayan hale geldiği, fakat Japon 
firmasının tereddütleri izale edemediği ve ver
diği bilgilerin kaydı ihtiyatla karşılanması ge
rektiği teknik komite raporunda belirtilmiştir. 

Burada bir hususu da ifade etmek istiyorum. 
Dokuz yüksek mühendisten kurulu teknik ko
mitede muhalefet şerhi veren dört yüksek mü
hendisin ikisi de bu karara katılmaktadırlar, 
muhalefet şerhlerinde mevcuttur. En müsait 
Leklifln Northen Elektrik firmasının teklifi ol
duğu ve hattâ Japon firmasının kısa zamanda 
bu tereddütleri izale edemiyeceğini muhalefet 
şerhi veren teknisyenlerin de ifadeleriyle şa
hittir. Yine en müsait durumda biraz evvel 
arz ettiğim Northen Elektrik firması karşmıza 
çıkmaktadır. Fakat idare ihaleyi bu firmaya 
yapmıyor, gerek teknik komite, gerek satm
alma komisyonu ve gerekse müdürler kurulu 
firmalardan birinin çıkarını değil, idarenin ya
vaşlarını sonuna kadar takip anlayışı içinde
dirler. Müphem hususların aydınlatılması için 
sorulan sorulara ve istenen ek bilgilere verilen 
^evaplprdan anlaşılmıştır ki, kurulacak fabrika 
1.5 yıl gibi kısa bir zamanda işletmeye açıla
bilecektir. Bu demektir ki, 202 400 hatlık teç
hizat ile 224 C00 aded telefon makinasının ma
mul olarak alınmasına zaruret yoktur. 

Ayrıca burada bir hususa dikkatinizi çekmek 
isterim. Yaptığımız tetkikat esnasında bizim 
ihale dolayıslyle idarede gördüğümüz bir ek
siklik, bir hata var. O da bu ihalenin ortasın
da bu tesislerin 1,5 yılda çalışmaya geçebilece-
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ğlnln ek bilgilerden öğrenilmiş olduğunun iti
razdır . Gönül arzu ederdi ki, PTT idarecile
ri ön hazı-rlıklarmı bütün bu ihtimalleri kapsı-
yacak şekilde yapmış olsunlar ve ihalenin de
vam ettiği şiire içinde yeni elemanlar katılma
mış bulunsun. 

Yine gönül isterdi ki, bu firmalar verdikle
ri krediler mcyaımıda gerçekten peş'n para 
ile piyasasından temin edilebilen şebeke kablo-
larını da kredili olarak verebilecekleri sonra
dan meydana çıkıyor, bunu da önceden PTT 
idarecileri sondaj yaparak tesbit etmiş olsay
dılar bu söylentilere bu lüzumsuz elemanlar ka
tılmamış olacaktı. 

Gerçekten firmalar bildiriyorlar, peşin para 
ile alırabilcn kurşunlu şebeke kablolarım da 
p^oje için verilecek krediye dâhil edebilecekle
rin1, böylece bir yeni eleman daha giriyor ihale 
konusuna. Bunun üzerine âcil ihtiyaç için 
GO 030 hatlık teçhizatın mamul, 142 400 adcd 
santral teçhizatının yarı mamul ve kurulacak 
fabrikadan geçirilmek şart'ylc ve 224 000 aded 
telefen m ak: naşı da 190 000 adede iniyor, tümü 
yarı mamul olarak alınacak ve kurulacak te
sisten geçirilecektir. 

Simdi sormak lârım, ihaleye bu yeni ele
manların katılışı m'llî menfaatlerimize uygun 
mudur, değil midir1? Samimiyetle itiraf etmek 
lâzım, tamamen uygundur. Nitekim teçhizatın 
ve otomatik telefon maklnalarınm mamul ola
rak alınmasının önlenmesi dolayısiyle meyda
na gelen döviz tasarrufu ile peşin para ile sa-
tınalmaıb'len şoıbeke kablolarının kredi ile alın
ması böylece sağlanmış oluyor. 

Böylece neticede memleketimizde- imal edll-
mlyen şebeke kablolarının da proje için açılan 
krediler meyamnda krediler olarak alınması 
temin edilmiş oluyor. 

Burada bir iddia var; böylece memleketi
mizdeki kablo sanayii baltalanmıştır diye. Biz. 
bu iddiaya da sahip çıktık, tetkikatımızı bu 
konulana kadar götürdük. Bu karardan sonra 
3 defa peşin para ile milletlerarası ihaleden 
peşin para ile kablo satmalmış. Gördük ki, Ka
nada firmasının kredili olarak verdiği fiyatlar
la, peşin para ile alman fiyatlar arasında bu 
firma lehine yüzde 25 - 37 fark vardır. Yani 
peşin para ile 11 - 15 firmanın katıldığı iha
lelerden alman fiyatlara nazaran yüzde 25 nis-

betinde ucuzluk vard r. Bu da göstermektedir 
ki, kaıblonun ithali isabetli olmuştur. Kablo
nun ithali ile memleketimizdeki kablo sanayii
nin baltalandığı söyleniyor. Bunun da tetkik
ler sonunda tamamen hilafı hakikat olduğu or
taya çık1 yor. Kablolar on perden 1 800 pere ka
dar değişiyor. Memleketimizde halen 200 pere 
kadar kaıblo imalâtı yapıldığı iddia ediliyor. 
Gerçekten öyle çünkü kablo ithalâtı için Sa
nayi Bakanlığına müracaat edildiğinde Sana
yi Bakanlığı resmen 20O pere kadar kablolar 
memleketimizde yapılıyor, ithal müsaadesi ver
mem d'yor. Burada bir aksaklık ortaya çıkı
yor. Millî müesseseler arasındaki koordinas
yonsuzluk... Nerede yapılıyor diye soruldukta 
ve mahalline gidildikte görülüyor ki, imalâtı 
yapılıyor diye Sanayi Bakanlığının bildirdiği 
kablolar henüz fabrikası montaj safhasındadır 
ve makinalarmm büyük bir kısmı da gümrük
lerdedir. Biran için montajm tamamlandığı ve 
imalâtın başladığı kabul cdllobilse 200 pere ka
dar yapabilecek kapasitededir. Nitekim bu 
ihalelerde bunlar dahilen imâl edilebilir diye 
ihale kapsamı dışında bırakılıyor ve görülüyor 
ki iki senedir PTT bu şebeke kablolarına muh
taç fakat yerli firmalar da bunları imâl edip 
teslim edememekte, mukavele yenileme çaba
ları içinde bulunmaktadırlar. Binaenaleyh, 
memleketimizdeki kablo sanayiinin baltalandı
ğı şeklindeki iddia da varidolmamak lâzım. 
Gerçekler teyidetmlyor, tobzibedlyor. 

Yine tetkik konularımızdan biri ihale konu
sunun özelliği dolayısiyle PTT satınalma tali
matnamesinin pazarlıkla ilgili hükmünün bu 
ihale de tatbik olunmıyacağmın ve ayrıca tek
liflerin nihai olması dolayısiyle teklifler açı.l-
d.ktan sonra hiçbir müracaatın dikkate alın-
uryacağının firmalara bildirilmesine karar ve
rilmesidir. Dikkat edilecek konu, bu karar fir
malara bildiriliyor. Hiç bir firmanm itirazı 
yok. Ne zamana kadar?.. İhale yapılıp netice 
belirdiği ana kadar. Ondan sonra firmalar ba-
ss nda, Devlet Başkanına müracaatlar, Başba
kana müracaatlar, milletvekillerine mektuplar, 
Ulaştırma Bakanına müracaatlar ondan sonra 
başlıyor. Kaybedenin gösterdiği fazla meşru 
•lmıyan gay.etler gibi geliyor İnsana. 18.8.19G5 

günü firmaların huzurunda teklifler açılmış ve 
okunmuştur. Teknik elemanlarla da takviye 
edilen Satmalma Komisyonunda tetkikleri so-
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nunda en uygun teklifin yine (Ne firmasına) 
aidolduğu görülmüştür ve ihalenin bu firmaya 
yapılmasına karar verilmiştir. Tarih 14.10.13G5. 
Satmalına Komisyonunun bu karan Yönetim 
Kurulunca da uygun bulunmuş, ancak konu
nun özelliği dolayısiyle bir de İktisadi Kurul
dan geçirilmesi için Ulaştırma Bakanlığına ya
zı yazılmasına karar verilmiştir. Elbette bütün 
muameleler yetkili organlarda tekemmül et
miş, muamelenin yürürlüğe girmesi lâzım ama 
idare çekingen. Eğer biz konuları cidd'yetlo 
tetkik edip Meclis araştırmasına lüzumlu ele
manlar mevcudolduğu takdirde Meclis araştır
masına karar vermez ve meseleleri bir de araş
tırmadan geçirelim dersek elbette haysiyetleri
ni, emniyetlerini korumak ihtiyacı içinde ola
cak devlet memurları zaman kaybını ikinci 
plâna atıcı, meseleyi uzatıcı tedbirlere ve ter
tiplere gireceklerdir. 

Ben burada bir de İktisadi Kuruldan geçi
relim arzusunu bir kaygu olarak değerlendiri
yorum ve kendilerine de koparılan bu fırtına
dan sonra hak vermemek elden gelmiyor. Ulaş
tırma Bakanlığının buna lüzum olmadığını b'l-
dirmesi üzerine 29 . 7 . 1963 tarihinde Yönetim 
Kurulu kararı onaylanıyor. Dikkat edelim 19G3 
Mayısında ihale yapılıyor, konulardan biri bu 
olmak lâzım. Bu seviyedeki her ihaleden sonra 
devlet memurları Meclis kürsülerinde yolsuz
luk resmi geçidine taıbi tutulurlarsa, elbette ki, 
karar organları, biraz önce de ifade ettiğim 
giibi, kendi haysiyet ve emniyetlerini koruyu
cu bâzı tedbirlere başvuracaklardır. 

Şimdi meselede, ihale hangi firmaya yapıla
bilirdi hususunun tetkikine gelmiş bulunuyo
ruz. 

İhale, biraz önce de ifade ettiğim gibi, ihale 
şartlarında yapılan değişiklik idareye 3 milyar 
küsur dolar tasarruf sağlamış. P I T nin peşin 
para ile satmalaıbildiği şebeke kablolarını uzun 
vadeli kredi ile ve peşin bedelden ortalama 
yüzde 25 ucuza mal etmiştir. Ayrıca imalâtın 
bir kısmının kurulacak fabrikada yapılması 
kuruluş devresinde fabrika imalâtının istihsal 
tecrübesi ve kalite garantisi bakımından fay
dalı olmuştur. 

Gelelim tekliflerin genel olarak mukayese
sine : GO 000 mamul hat, 142 400 yarı mamul 
kat, imâl ve montajlı bedel dâhil, 190 000 aded 
telefon makinası yarı mamul imâl ve teslim... 

Bir ihale üe yıl bir ay sonra, 37 ay sonra an-
<vak formalite tamamlanabiliyor ve Yönetim 
Kurulu onaylıyor. Yani bu süre içinde bahis 
mevzuu fabrikalar kapasitesinde 1,5 yılda iş
letmeye geçtiğine göre, natamam dahi olsa iki 
Cıhrikayı kurmak mümkün. İşte bunlar, üze
rinde ciddiyeti; durulacak zaman kayıpları ol
ması lâzım. Rakamlardan bahsediyoruz,- plânlı 
ve süratli kalkınma diyoruz, idari reform di-
yraız, kuruluşu birbuçuk yılda bitecek veya 
işletmeye geçebilecek bir tesisi üç küsur sene
de ihale edebiliyoruz ve bunun üzerinde do 
durmak ihtiyacını hissetmiyoruz. 

Nedenleri nelerdir, nasıl bertaraf ederiz? 
Zınnediyorum Hükümet olarak üzerinde durul
malı ve üzerine yürünmesi gereken yedek mal
zeme hariç, enerji, şehirlerarası repartitör, akü 
ve saire dâhil, firmaların nihai teklifleri .şun
lardır: 

433 milyon küsur PTT firması, 434 milyon 
küsur NEC firması, 447 milyon küsur LM 
E.-icss'on firması ve 419 milyon küsur da Nort
hern Electric firması. Bu rakamlar mukayese 
edildikte görülmektedir ki, ikinci teklifi veren
le arasındaki fark otuz milyon, sonuncu teklifi 
verenle fark 75 milyondur. 

Binaenaleyh, bu rakamlar muvacehesinde 
salt bu rakamlara dayanarak dahi ihaleyi han
gi gerekçe ile başka firmaya yapmak kabildir 
ki, bu iddiayı destekleyici bir tutum içinde 
bulunabilsin. 

İkinci mukayese bâzı kuruluş devresinden 
sonra G3 ay sonraki yıllar teslimat fiyatlarının 
mukayesesidir. Burada da NE en uygun fiyat
la karşımıza çıkmaktadır. 40 000 hat santral 
teçhizatı, 40 000 hat telefon makinası, toplanı 
bedel LMT 40 milyon lira, NEC 30 milyon li-
•a, LM Ericsson 41 milyon lira, NE 37 milyon 
lira. 

Asgari üç milyon farktır, lehte bir durum. 
Yine en müsait teklif NE firmasının. Şirket 
;ermayc3İ bakınvndan yine en olumlu teklif 
NB firmasının teklifi. 

% 51 hisse meselesine gelince: Meseleyi 
bütün açıklığıyla ve hiçbir komplekse kapıl
madan ifade etmek mecburiyeti içindeyiz. Bir 
başka vesileyle de bakır konusunda SPA ve 
Qll'ye kadar teşmil edilecek tesislerin kurul
masında tetkik konusu yapmıştım. Bizzat Eti-
bankın Türkiye'de bütün tesisleri kurabilecek 
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kalitede VG kapasitede eleman varsa bizim ol
mamız lâzım, ama biz bu teknik kapasitede de
ğiliz d'yen elemanlarımızla karşılaştım. Israr
la fizibilite raporlarını çıkardılar, «Maalesef 
dediler üzüntüyle ifade ediyoruz bu raporları 
Türkiye'nin tekniği hazırlıyaıbilme seviyesin
de değildir, yapamayız. 

Burada da konuyu açıklıkla ifade etmek 
lâzımdır. Bu konuyu da tetkik ettik, üzüntü 
duyarız fakat kompleks duymayız. Maalesef 
bu tesisi kurmak ve geliştirmek teknik kapa
sitesinde ve seviyesinde değiliz. Diğer mahzur
lar; gerçekten imalât kalitesi, garantisi son 
derecede mühimdir. Bu sadece millî ihtiyacımı
za cevap vernıiyocek anlaşma şartlarından bi
risi do her yıl yapabilecekleri, taahhüdettiklc-
ri ihraç miktarları ile ilgilidir. Patronaj bon-

' de olacak, sermaye bu açığım, muayyen mik
tar ihraç garantisi alacağım. Böyle bir müte
şebbis bulunuyorsa dört elle sarılmak lâzım. 

Eğer bana bir ihraç garantisi mecburiyeti 
tahmil ed'yorsanız, bir taahhütname alıyorsa
nız, elbette patronaj bende olacak. Binaena
leyh, bu konuyu yadırgamamak lâzım ve kali
te garantisi gerçekten mühim. Orijinal kalite 
garantisi olmalıdır ki, ihracı mümkün olsun, 
biz de faydalanalım. Teknik gelişmeler bu sa
nayi dalında gerçekten büyük rakamlarla ifa
de edilen lâboratuvar çalışmalariylc mümkün
dür. Bu imkân tanınmıştır, kendi lâboratuvar-
larının bütün teknik gelişmeleri takibederek 
kendi patronajları altında bulunan bu tesisin 
imalâtını da günün icaplarına ve gelişmelerine 
uygun halde yürütebilsinler. Nedir buradaki 
endişe verici konu? İstismar. 

Gerçekten biz de başka devletlerin voya-
hutta firmaların memleketimizde kendi adla
rına tesisler kurmaılarmı iptidai 'buluruz. En 
•müsait şartlarla kredi temini suretiyle kendi 
adımıza bunları tesis etme bizim de ilk başta 
go'cn arzumuzdur. Yapmıyorsak ne yapacağız? 
En müsait ve en az istismar edenini tercih ede
ceğiz. Görüyoruz ki, burada bu da sağlaamış-
tır. Nasıl sağlânrnış'tır? İstenilen ihracat garan
tisi ile her yıl transfer cdceeği kânn altı misıli 
ihraç mecburiyeti altına sokulmuştur. Yani 
hor yıl kâr olarak transfer edebileceği miktarın 
altı mislini iıhraccdcccktir, altı misli döviz ka
zanacaktır ki l/G sini kâr olarak götürsün. Ma
liyet elemanları tesbit edilmiş, clo'nduraknuş, 

yani maliyet müdahalede, kâr sınırlı, istismar 
da bahis konusu değil. Bunu ihmal edip yine 
her yıl milyonlarımızı malûl mal ahmakta mı 
kullanalım diye bir soru sorası geliyor insanın. 
Bir başka mukayese elemanı patent hakları 
elemanı. Burada da yine Northern Elektriği 
en müsait teklifin teklifçisi olarak görüyoruz. 
Nihai kapasite de Northern elektriğin talcbet-
tiği patent hakkı 12 bin dolar. NEC Japon fir
masının 12 bin dolara karşılık 140 bin do'lâr. 
LM Ericsson'un 153 bin dolar, LMT nin 145 
bin dolar. Mukayese kabul etmez farklılıklar. 
Kuruluş döneminde Northern Elektriği talebet-
iiği 145 bin djlâra mukabil NEC Japon firması 
.325 000 djlâr, LME firması G72 000 dolar, 
LMT firması 4GG 003 dalar. Burada da yine 
Nl'i firmasının en müsait teklifi verdiği orta
ya çıkıyor. 

Dikkatle üzerinde durulacak ve eskiden 
beri bibimle alış - veriş yapmalarının kendile
rinde yarattığı bir alışkanlık olarak tesmiye 
edilecek bir başka mukayese eleman daha var: 
Fiyat tahavvülât formülleri. Bu mukayeseye 
oakıyorsunuz en olumlu, en iyi niyetıii teklif 
yine firmasının teklifidir. Sabit fiyatlar ve mü-
ioiıavvil yüzdeler mukayesesinde dikkat edersek 
NE firması sabit olarak % 44 gösteriyor. N E C 
firması % 40 gisteriyor. Eskiden beri bizimle 
alış - veriş yapan LME ve LMT istismar zih
niyetinin ifadesi olanak bu sabit miktarları 
% 12 ve % 10 gibi en düşük fiyatlara, yüzde
lere getiriyorlar. Mütohavvil kalemlere bakı
yoruz en değişken cilan işçilik Nor'thcrn elektrik 
ê % 23 olarak değerlendirmiş. Malzeme 
laha az değişken, % 33 denmiş. NEC te bu 
buna yakın % 30, LME % 30 ve LMT. de 
% G3 işçilik... En çok değişken çünkü, kurul
muş devresinden sonraki ithalâtta yarı mamul
ler fiyatında maliyeti artırıcı, çıkarını sağlayı
cı fiyat tahavvülât formülleri yürürlükte. Bi
rinde yuz.de 63 işçilik, birinde yüzde 60; mal
zeme ise yüzde 22 ve yüzde 30. LME ve LMT 
saıbit faktör düşük, fazla değişken işçilik fak
törü yüksektir. Bu sebeple kuruluş devresin
den sonra yapılacak imalâtın maliyetine gire
cek ithal olunacak yarı mamullerin diğeri yük
sek olacak ve fazla döviz ödenecektir. Yine en 
müsait teklif ve fiı<masmdır. 

Kâr bakımından mukayeselerine gedince: 
Ne Firması bürüt % 8 kâr talebetmektedir, 
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bu net % 5 e telka'bül eder. NEG için hesa-
ben bulunan rakam 30,5 tur. LME net % 10. 
dur. LMT bürüt hesaben % 12, % 13 civarın
dadır. Bu da biraz önce ifade ettiğim gibi her 
yıl ihraç mecburiyetinde olduğu miktarda sağ
ladığı dövizin ortalama 1/6 sına tekabül et
mektedir. İmalâtlarının ihracat durumuna ge
lince : Kuruluş devresinde yani 66 ay süresince 
dört firmanın üçü de hiçbir ihracat garantisi 
vermemektedir. Northner Elekcric yani ihalenin 
kendisine yapılan firma 1 675 000 dolarlık ih
racat garantisi vermekte, diğerleri hiç verme
mektedir. Çünkü diğer firmalar için burada 
imalâtı ihracetmek suretiyle yarı kâr almak 
cazip değil, kendi esas fabrikalarmdaki, ima
lâtı dış piyasalara sürmek ve kârı artır
mak önde gelmektedir. Arka niyet burada 
da sırıtmaktadır. Normal imalâta geçtikten 
sonraki, ihraç garantilerine bakınca ortalama 
olarak NE'nin her yıl 746 ve 750 bin dolar 
ihracat garantisine mukabil LM. Ericson an
cak öngördüğü kâra tekabül eden 51 000' 
dolar, LMT firması 200 000 dolarlık ihraç ga
rantisi vermektedirler. Binaenaleyh, ihraç ga
rantileri mukayesesi bakımından da NE fir
masının çok iyi durduğu ortada gözükmek
tedir. 

Bir tek yaptığımız, tetkiklerle NE firması
nı ikinci plânda kredi yönünden gördük. 
NEC firmasının ,%5,5 ne mukabil, NE firması 
% 6 talebetmekte idi. Bu çok yönlü konuda 
idarenin hassasiyeti burada da kendini göster
miş, bu dezavantajla avantaja kalbedilmiş. 
Neticede Maliye Bakanlığı yetkilileri ile gö
rüşmeler yapılırken 4,2 milyon dolar galiba 
hibede bulunulmak suretiyle bu ikinci durum
daki faiz baremi de % 3,5 civarına indirilmek 
suretiyle birinci duruma geçmiştir. Ortaklığın 
iktisadi rantabilitesi malî bünye sağlamlığı 
konularında da NE firmasının başta olduğu 
görülmektedir. 

Şimdi meselede bir konu kalıyor : 

Bir arkadaşım oturduğu yerden hesap oyun
ları diyor, ben de kendilerine katılıyorum ve 
konuşmamın sonunda ne tip hesap oyunla
rınla cereyan ettiğini kimlerin âlet olduğunu 
ifade edeceğim. Hesap oyunları olduğunda 
mutabakat halindeyim. 

Şimdi son bir mukayese yapayım : Denili
yor ki; «İdare talimatnamesinde mevcut pa
zarlık imkânının kaldırmamış olsa idi büyük 
tenzilâtlarla millî yararlarımız sağlanacaktı, 
bu önlenmiştir. 18 . 8 . 1965 tarihinden sonra 
yapılan bütün tenzilâtlar da dikkate alınsa 
NE firmasının yaptığı tenzilâtlarla muka
yese edilmek suretiyle bir kaybımızın olup ol
madığı ortaya çıkacaktır.» Bu mukayeseyi de 
yaptık. NE firması da ihalemi kendi üzerin
de kalması sonucunda 800 - 850 dolarlık bir 
tenzilât yapmıştır. Binaenaleyh, bu tenzilât da 
dikkate alındıkta, buna ilâveten Kanada 4,2 
milyon dolarlık hibede dikkate alındıkta gö
rülmektedir ki, yine en müsait teklif Nort
hern Electiric Firmasının teklifidir. 

Rakamlar da şöyle : LMT 413 milyon küsur, 
LM. Ericson 443 milyon küsur, Northern Electi
ric de 383 milyon küsur. Yani ikinci düşük fiyatı 
verenle yine aradaki fark 30 milyon civa
rındadır. Bu rakamlar da göstermektedir ki, 
bütün tenzilât teklifleri dikkate alınmış olsa 
dahi NE. teklifi toplam ödemeler bakımından 
diğer firmalara nazaran yine de en az 30 mil
yon lira daha ucuz bulunmaktadır. 

Şimdi önemle üzerinde durulması lâzım-
geldiğime inandığımız rakamlar konusuna geç
mek istiyorum. 

İddia' sahipleri Odalar Birliğinin hazırladı
ğı raporlara istinadetmektedirler. Bu raporlara, 
PTT nin verdiği cevapların sadece sonuç kısmını 
okuyacağım ve zannediyorum ki, Hükümet bugü
ne kadar bu sonuç kısmını dikkate alarak bâzı' 
müesseseler üzerine yürümemişse, gerçekten ih
mal içerisinde bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, açık oyla
maya oylarını kullanmıyan arkadaşlar var mı? 
Yok. Açık oylama muamelesi bitmiştir, kutu kal
dırılsın. 

Y. T. P. GRUPU ADINA ALİ İHSAN ÇE-
LİKKAN (Devamla) — PTT nin verdiği raporun 
sadece sonuç kısmımı okuyacağım: 

«Yukarıda bütün detaylariyle açıklandığı gi
bi, Türkiye Ticaret Odaları, Ticaret Odaları ve 
Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği uz
manları tarafından 30 . 11 . 1966 tarihli rapor 
maalesef tamamen yalan, yanlış ve maksatlı ra
kamlara ve bilgilere istinadötmektedir.» 
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Şimdi bir millî müessese bir başka millî mü
essese elemanlarının hazırladıkları millî bir ko
nudaki rapora böyle taarruz «ediyorsa biz Hükü
metin bu konuya ehemmiyeti ile mütenasip bir 
eğilişini görmek isterdik. «LM. Ericson Firması 
lehinde, Northern Electric Firması aleyhinde bir 
netice elde etmek için her türlü gayriciddî ve ta
rafgirine mütalâalar ihtiva eden vesika olarak 
ortaya atılmış bulunmaktadır. Aynı heyetin 
11 . 10 . 1966 tarihli raporlarının da aynı durum
da olduğu 25 . 10 . 1066 gün ve 1709 sayılı ya
zımızla Yabancı Sermayeyi Teşvik Komitesi Baş
kanlığına resmen bildirilmiş ve mezkûr raporun 
incelenmesinin düşünülmesi halinde gerekli açık
lamaların yapılması ve aydınlatıcı bilgi verilmes' 
için teşekkülümüzün her türlü dokumanı sunma
ya ve gerekli izahatı vermeye amade olduğunu 
bildirmiştik. Bu husus Yabancı Sermayeyi Teş
vik Komitesi toplantılarına bizzat müracaat et
memize rağmen bugüne kadar haklı sesimizi du-
yuramamışızdır. Odalar Birliği uzmanları her 
halde bu tutumdan cesaret /alarak bu kere 
30 . 1 . 1966 tarihli raporlariyle teşekkülümüz 
mukayeselerinde ancak üçüncü durumda bulu
nan bir firma teklifini birinci duruma, birinci 
durumda bulunan bir firma teklifini de sonuncu 
duruma getirmeye çalışmışlardır. Odalar Birli
ği uzmanlarının tutumunun tamamen maksatlı 
olduğunu hakikatleri tahrif ettiklerini, yalan ve 
yanlış donelere dayandıklarını, her zaman ve her 
yerde ispata hazır olduğumuzu bir kere daha te
yide tmek isteriz. İnsana inşirah veren bir iddia. 
Bir arkadaşım oturduğu yerden müdahalede bu
lundular, rakam oyunları diye. Rakam oyunları
nın gerçekten... 

SAMİ BINİCİOĞLU (Manisa) — Hesap 
oyunları dedim. 

Y. T. P. GRUPU ADINA ALİ İHSAN ÇE-
LİKKAN (Devamla) — Hesap oyunları da dâ
hil kapsamında, gerçekten yapıldığında' mutaba
kat halindeyiz. B'akm nasıl yapılmıştır: Mesele 
Ticaret Bakanlığında tetkik konusu iken bir ilgili 
en iyi teklifin ihraç garantisi ve sermaye yönün
den LM. Ericson Firması olduğunu ifade et
miş. LM. Ericson, biraz evvel ifade ettiğim gibi 
51 bin dolarlık ihraç garantisi veriyor. Northern 
Electric 746 bin dolarlık'ihraç garantisi veriyor. 
Ticaret Bakanlığından bir yetkili en müsait tek
lifin bu yönden 51 bin dolarlık garanti veren 
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LM. Ericson Firmasına aidolduğunu ifade edi
yor. PTT idarecileri haberdar ediliyor, gidiyor
lar Ticaret Bakanlığına ilgili memur ve Bakan 
huzurunda görüşülüyor. Rakamlar kritiğe tabi 
tutuluyor. Bakan dönüp «746 bin dolar ihraç ga
ranti eden bir firmanın teklifiyle 51 bin dolar 
ihraç, garanti eden bir firmanın teklifi arasında
ki mukayesede nasıl 51 bin dolarlık teklifi ter
cih ettiniz?» dediğinde, yetkili «Ben Komisyon 
üyesi değilim efendim» diyor. Eğer Hükümet 
bu konunun üzerine de ehemmiyetle eğilmem işse 
ihmalde bulunduklarını ifade etmek isteriz. 

Bir başka konu: Kurulacak ortaklığın admda 
«Türk» ibaresinin bulunması lâzımdır. Müracaat 
böyle yapılıyor, Bakanlar Kurulundan karar çı
kıyor. Yine Bakanlar Kuruluna intikalinden ön
ce «Türk» ibaresi ihmal ediliyor. Gerçekten bâzı 
itmeler olmuş, menfaat itmeleri. Tahkik ediliyor, 
efendim lüzum yok deniliyor, bu miktar kuruluş 
için. Daha ciddî tahkikatta bulunuluyor, çok da
ha düşük miktarlı 50 bin dolarlık kuruluşlarda 
dahi «Türk» ibaresinin yer aldığı tesbit ediliyor. 
Ancak ondan sonra «Türk» ibaresi yeri eştiril e'bi-
liyor. Gerçekten arka niyetli müdahaleler olmuş. 
Ne olacak sonra? Kurulan firmanın adında dahi 
«Türk» ismi esirgendi diye hisler harekete geti
rilmek İstenecek. 

Gerçekten olmuş bâzı şeyler var, bu olanların 
üzerine Hükümetin eğilmesi lâzım. 

Odalar Birliği raporuna gelince, orada da bir 
şeyler olmuş. Dikkat edin mukayese elemanları
na, şöyle alınıyor doneler. NE Firması kaybet
tir Jlmek isteniyor. NE. Firmasının enerji, şehir
lerarası teçhizatı ve ayrıca ihracat için her yıl ta-
ahhüdettiği miktar olan 10 bin rakamı da ilâve 
edilmek suretiyle 152 bin hattın ihtiyacı olan ya
rı mamulü baz olarak alıyor, bunu diğer firma
ların - dikkat edin - enerji, hariç, şehirlerarası 
hariç, ihracat için taalihüdettikleri miktarlar ha
riç 142 bin hatlık donesi ile mukayese ediyor. El
bette NE. Firması kötü çıkacak. Gerçekten hesap 
oyunları olmuş. .Onun içindir ki, biz konuya 15 -
20 yılını Devlet hizmetine vermiş, evlâtlarına mi
ras olarak dürüst, namuslu, vatansever hizmet 
vermiş insan olmaktan başka bırakacak maddi 
varlığı olmıyan insanların, ciddî tetkiklere da
yanmaksızın ikide bir yolsuzluk isnadı ve şaibesi 
altında Meclis kürsülerinde resmigeçide tabi tu
tulmalarının millî yalarlarımıza uygun düşme-
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diği kanaatindeyiz. (Alkışlar) Risk kabul et
mek, millî yararların takipçiliğini yapmak duru
munda olduklarını gördüğümüz PTT idarecile
rine teşekkür etmeyi ve bu konuda Meclis araştır
masına tetikik ettiğimiz rakamların verdiği neti
celere göre lüzum olmadığına kaaniiz. Hürmetle
rimle. (A. P., Güven Partisi ve Y. T. P. sıraların
dan, alkışlar). 

1. — Kars Milletvekili Âdil Kurtel'in, 227 
sayılı Kanunla kundan Türkiye Süt Endüstrisi 
Kurumu müstahsilin istihsal ettiği sütü işlemek. 
ve değerlendirmek için, memleketin hangi stra
tejik bölgelerinde örnek tesisler kurmuş oldu
ğuna dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/184) 

BAŞKAN — Sayın Âdil Kurtel? Buradalar. 
Sayın Tarım Bakanı? Yoklar. Gelecek birleşime 
bırakılmıştır. 

2. — Artvin Milletvekili Turgut Altunka-
ya'nın, Artvin'de kontrolü fabrikası kurmak 
üzere Ruslarla yapılan anla§manın mahiyetinin 
ne odluğuna dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu (6/188) ' 

BAŞKAN — Sayın Al'tunkaya? Buradalar. 
Sayın Tarım Bakanı? Yoklar. Gelecek birleşime 
bırakılmıştır. 

3. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Orman Genel Müdürlüğünde çalışmakta olan 
orman müfettişlerinin ve teftiş görevlisi bulu
nanların adedine dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/235) 

BAŞKAN — Sayın İşgüzar? Yok. Soru sahi
bi yok. Bir defaya mahsus olmak üzere gelecek 
birleşime bırakılmıştır. 

4. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğlu'-
nun, yurdumuzda, bugüne kadar, tesbit edilmiş 
olan asgari ücretlerin yeterli bulunup bulunma
dığına dair, Çalışma Bakanından sözlü sorusu 
(6/259) 

BAŞKAN — Sayın Ndbioğlu? Buradalar. Sa
yın Çalışma Bakanı? Yoklar. Gelecek birleşime 
bırakılmıştır. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına ko
nuşma sırası gelmiştir. Ancak beş dakikalık bir 
vakit kalmıştır. 5 dakika kâfi ise lütfen buyurun, 
beyan edin. 

MEHMET İSMET ANGI (Eskişehir) — Sa
yın Başkan, 5 dakikada konuşmaya imkân yok
tur. Önümüzdeki hafta zannediyorum konuşabi
leceğim. 

5. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, 
Aydın Emniyet Müdürlüğü binası inşaatının 7te 
zaman ikmal edileceğine dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/283) 

BAŞKAN — Sayın Menteşe? Yok. İki de
fa bulunmadığından soru düşmüştür. 

6.'— Eruzrum Milletvekili Adnan Şenyurt'un, 
Atatürk Üniversitesinde bir veteriner fakültesi 
açılması hususunda ne düşünüldüğüne dair sözlü 
sorusu ve Millî Eğitim Bakanı llhami Ertem'in 
cevabı (6/289) 

BAŞKAN — Sayın Adnan Şenyurt? Bura
dalar. Sayın Millî Eğitim Bakanı? Burada, So
ruyu -okutuyorum. 

18 . 3 . 1966 

Millet Meclisi Yüksek Başiktanlığjına 
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı 

tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına 
delâletinizi arz ve rica ederim. 

Erzurum Milletvekili 
Adnan Şenyurt 

Atatürk Üniversitesinde bir veteriner fa
kültesinin açılması hususunda ne düşünülmek
tedir ? 

BAŞKAN — Sayın Millî Eğitim Bakanı. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMI ERTEM 

(Edirne) — Muhterem arkadaşlarım, Atatürk 
Üniversitesinin memlekete ve bölgeye daha fay
dalı olaJbilmesi için Erzurum'un özelliği de dik
kate aılıu'mak suretiyle üniversitede veteriner 
fakültesi açılması, gelişme pnoıgramı içine alın
mıştır ve beş yıl içinde veteriner fakültesinin 
açılması gerçekleştirilecektir, arız ederim. 

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 
a — SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
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BAŞKAN — Sayın Şenyurt. 
ADNAN ŞENYURT (Erzurum) — Efen

dim, Sayın Bakanın verdikleri cevap muvace
hesinde işin tafsilâtını zait addetmekteyim. Bu 
itibarla mâruzâtımı bir temenniye inhisar ettir
mek istiyorum. 

Arz- ettiğim veçhile, zait gördüğüm sebep
lere binaen işin ehemmiyeti nazarı itibara alın
mak: snretiyle, Sayın Bakanın da ifade ettiği 
gibi gerek memleketin, gerekse Atatürk Üni
versitesinin hâkim bulunduğu sahaya temin 
edeceği faydalar ve yurt ekonomisi bakımın
dan temin edilecek birtakım hizmetler itibariy
le be§ yıl içerisinde tahakkuku vadedillen bu 
fakültenin beş yılın sonlarına değil, iptidala
rına aûınmasını, yani biran önce tahakkukunu 
temenniye şayan bulmaktayım. Bunu arz ede
rim, saygılarımı sunarım efendim. 

BAŞKAN — Sonu cevaplandırılmıştır. 

7. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'-
%n, 6209 sayılı Serbest Bölge Kanunu gere
ğince çıkartılması gereken tüzüğün neşredilip 
edilmediğine dair Başbakandan cözlü sorusu 
(6/292) 

BAŞKAN — Sayın QeliM>a§, buradalar. 
Başbakan veya adına cevap verecek?... Yok. 
Gelecek binleşime bırakılmıştır. 

8. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Pamukkale'nin köylüler tarafından kesilen su
yunun münhasıran Pamukkale'ye tahsisi husu
sunda ne düşünüldüğüne dair, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar ve Turizm ve Tanıtma ab akanların
dan sözlü sorusu (6/296) 

BAŞKAN — Saym Özarda... Yok. Bir .de
faya mahsus olmalk üzere gelecek 'birleşime bıra
kılmıştır. 

9. — Van Milletvekili Salih Yıldız'ın, Van'
ın Gevaş ilçesine bağlı Müküs nahiyesinin tam 
teşkilâtlı bir nahiye haline getirilmesinin düşü
nülüp düşünülmediğine dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/299) 

BAŞKAN — Sayın Yıldız... Yok. İki defa 
bulunmadıkları için sözlü soruları düşmüştür. 

10. — Van Milletvekili Salih Yıldız'ın, Van'
ın Gevaş ilçesinde bir turistik otel ve tesisleri 
inşasının düşünülüp düşünülmediğine dair Tu

rizm ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu. 
(6/300) 

11. — Van Milletvekili Salih Yıldız'ın, Van'
ın Başkale ilçesinde, ne zaman, bir yatılı bölge 
ilkokulu açılacağına dair, Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/301) 

12. — Van Milletvekili Salih Yıldız'ın, Van'
ın Özalp ilçesinden Muradiye ilçesine en kısa yol
dan irtibatı temin edecek yolun yapımı için bir 
çalışma olup olmadığına dair, Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu. (6/302) 

13. — Van Milletvekili Salih Yıldız'ın, Van'
ın Başkale ilçesinde ve su kanalı sonunda başlı-
yan ovada numune fidanlık tesisi için bir çalış
ma olup' olmadığına dair, Tarım Bakanından 
sözlü sorusu. (6/303) 

14. —• Aydın Milletvekili M. Kemal Yıl-
maz'ın, Ege bölgesinde, müstahsil ve tüccar elin
de bulunan incirlerin, bozulmadan, değerlendi
rilmesi için her hangi bir tedbir alınmasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair Tarım ve Ticaret 
bakanlarından sözlü sorusu. '(6/304) 

BAŞKAN — 10, 11, 12, 13, 14, numaralı 
sözlü sorular sahipleri izinli bulunduğu için 
gelecek birleşime bıraikıimışjtır. 

15. — Adıyaman Milletvekili Süleyman 
Arif Emre'nin, liselere de din dersi konulması 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Başbakandan 
"özlü sorusu. (6/305) 

BAŞKAN — Saym Emre?... Buradalar. 
Sayın Başbakan?... Yok. Adına cevap verecek?... 
Yok. Gelecek birleşiune bırakılmıştır. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI İLHAMI ER
TEM (Edirne) — Saym Başkanım, burada bir 
yanlışlık olacak. 11 numaralı sözlü sorunun mu
hatabı benim. 

BAŞKAN — İzinli olduğu için bıraktım 
efendim. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI İLHAMI ER
TEM (Edirne) — Özür dilerdim efendim farkın
da değilim. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim ben özür 
dilerim. İzlinli olduğunun farkında değildim, 
ben yanlış söyledim, sonradan düzelttim. 

16. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza TJzu-
ner'in, Amerika - Rum Ortodoksları Lideri Baş
piskopos Yakovas'ın Şubat ayında yurdumuza 
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girmesine neden ve nasıl izin verildiğine dair 
Dışişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/306) 

BAŞKAN — Sayın Uzuner?... Buradalar. 
Sayın Balkan?... Yok. Gelecek birleşime bırakıl
mıştır. 

17. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Ankara Adalet Gazetesinde »Sokaktaki Adam« 
başlığı altında yayımlanan yazı ve resimlerin 33 
sayılı Kanunun 1 nci maddesine aykırı olup ol
madığına dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/310) 

. BAŞKAN — Sayın Ülker... Yok. Bir defa
ya mahsus olmak üzere gelecek birleşime bıra
kılmıştır. 

18. — Afyon Karahisar Milletvekili Musta
fa Akalın'ın, Hazine adına tesbit ve tescil yapı
lan arazilerin topraksız çiftçi ailelerine dağıtıl
masının düşünülüp düşünülmediğine dair Köy 
İşleri Bakanından sözlü sorusu. (6/311) 

BAŞKAN — Sayın Akalın... Buradalar. Köy 
İşleri Bakanı... Yok. Gelecek birleşime bırakıl
mıştır. 

19. — Afyon Karahisar Milletvekili Musta
fa Akalın'ın, Afyon Karahisar Hava Alanı inşası 
için ne kadar arazinin istimlâk edilmiş olduğu
na. dair Ulaştırma ve Millî Savumna bakanların
dan sözlü sorusu. (6/312) 

BAŞKAN — Sayın Akalın... Buradalar. Sa
yın Millî Savunma Bakanı... Yok. Gelecek birle
şime bırakılmıştır. 

20. — Afyon Karahisar Milletvekili Musta
fa Akalın'ın, Güney •• Doğu'yu İzmir'e kısa yol
dan bağlıyan Çay - Karadilli - Dinar yol güzer
gâhının karayolları bünyesine alınıp alınmıyoca
ğına dair sözlü soru önergesi ve Bayındırlık Ba
kanı Orhan Alp'in cevabı (6/313) 

BAŞKAN — Sayın Akalın... Buradalar... Sa
yın Bayındırlık Balkanı... Buradalar. Soruyu 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorulanımın Bayındırlık Bakan

lığı tarafından sözlü cevaplandırılmasına delâ
letlerinizi arz öderim. 

Afyon Milletvekili 
Mustafa Akalım 

Güney - Doğu'yu, Konya ve hinterlandını 
İzmir'e 65 kilometre kısa yoldan bağlıyan 
Çay - Karadilli - Dinar yol güzergâhı 13 yıl 
evvel köylülerin çalışmaları ile açılmış ve bi-
lâhara Afyon Bayındırlık Müdürlüğü stabilize 
hale getirmiştir. 

Bu yolun Karadilli kasabası ile Dinar kasa
bası arası tamamen bozulmuş ve halem trafiğe 
kapalıdır. 

Bahis mevzuu yolun Devlet Karayolları bün
yesine alınıp almmıyacağı, 

Bozuk yerlerin tamir ve tamamının ıslahı
nın düşünülüp düşünülmediği, 

Asfaltlama işinin hangi yıl programıma alın
dığı. 

BAŞKAN — Sayın Başkan, buyurum efen
dim. 

BAYINDIRLIK BAKANI ORHAN ALP 
(Ankara) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; Çay - Karadilli - Dinar yolu hakkında 
Afyon Milletvekili Sayın Mustafa Akalın'ın 
sözlü soruları hakkında cevaplar arz ediyo
rum. 

Çay - Karadilli - Haydarlı ayırımı Dinar il 
yolunun Dinar - Haydarlı ayırımı kesimimin 
«Tarımına 19>6'5 yılımda başlanmıştır. Haydarlı 

ayırımı - Karadilli - Çay kesimi ise 1966 yılı 
onarım programına alınmıştır. Söz konusu yo
lun onarımına bütçe imkânlar niabetine önü
müzdeki yıillarda da devam edilecektir. Yolun 
asfaltlanması, kaplama seviyesine getirildikten 
•sonra ilerdeki yıllarda düşünülebilecektir. Ma
lûm olduğu üzere il yolları üzerinde henüz bü
yük bir asfaltlama faaliyeti yoktur. Esas Dev
let yollarımın asfaltlanması işime hızla devam 
edilmektedir. 

Bilgilerinize arz öderim. 

BAŞKAN — Sayın Akalın. 
MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) 

— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, sözlü 
soruların verilişinden hemen bir seneye yakım 
bir zaman geçtikten sonra ilgili bakanın ce
vap vermiş olması keyfiyeti işin ehemmiyetini 
büsibütün azaltıyor, hattâ sıfıra indiriyor. Biz 
bu önergeyi verdiğimiz zaman bahsettiğimiz 
Çay - Karadilli - Dinar yolundan bir tek vası
tanın dahi geçmesi imkânı hâsıl olmuyordu, 
yollar tamamiyle bozulmuştur. O tarihte o ih
tiyacım tazyikiyle bakamdan böyle bir SOTU ile 
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durumu öğrenmesini arzu ettik, ilgilenmesini 
istirham ettik. Bununla beraber hu önerge veril
dikten sonra da aylarca aynı beribat durum de
vam etti. Şimdi Sayın Baikan diyor ki, «Hay-
darlı ayırımına kadar olan kısım 1966 yılında 
onarımı yapıldı. Haydarlı - Karadilli yollu 
1967 yılında kısmen onarıldı ve fakat Devlet 
yolu olmadığı cihetle iller arasındaki yolların 
asfaltlanması meselesi henüz düşünülmemek
tedir» diyor. Biz diyoruz ki, önergemizde de 
sarahaten yazdık, bıı Çay - Karadilli - Dinar 
yolu Konya ve öenubi Anadolu hinterlandını 
İzmir'e bağlıyan en kısa yoldur. Burası eğer 
hâlâ il yolu vaziyetinde mütalâa ediliyorsa bunu 
Devlet yolu içine almalı ve madem ki seyrü
seferin kısa yoldan seri yapılması bahis mev-
ızuudur, Konya'dan gelen vasıtaların İzmir'e bu
gün yoılun düzgün olması, Çay - Afyon ve îz-
ımir yolunun düzgün olması hasebiyle oradan 
(geçmesi vakıa tercih ediliyor, Uşak yolunun 
açılmış bulunması sebebiyle. Ama diğer yönden 
Aydın hattını takilb edecek vasıtaların bu yol
dan geçimeleri medbur olduğuna göre ve 65 
kilometrelik bir kısalıktan istifade edilecek bu 
yolun .asfaltlanması yerinde olur kanaatinde
yiz. Bunu böylece belirttikten sonra bu vesiyle 
ile Sayın Bakana Afyon yolları arasında bugün 
Çay ile Afyon arasındaki yolun da tamirleri
nin yeterli olmadığını hatırlatmayı aynı zaman
da Sincanlı - Afyon yolunun, Afyon İnsaniye 
yolunun geçilmez hailde bulunduğunu hatırla
tır ve .alâkasını bu yöne biraz çevirmesini is
tirham etmek isterim. 

G-ene de sözlerimi bitirirken sözü
mün başında da beyan ettiğim gibi 
sözlü soruların zamanında cevaplandırıl
ması gerektiğine inanıyor ve bu halde 
de faydalı olmadığına işaret etmek istiyorum. 
Saygılarımla. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

21. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana ilinde, küçük pamuk ekicilerinin 
yeraltı sularından istifade edebilmeleri için tir 
plân veya bir tedbir olup olmadığına dair Tarım 
Bakanından sözlü sorusu (6/314) 

BAŞKAN — Sayın Mahmut Bozdoğan?... 
Yok. Soru bir defaya mahsus olmak üzere ge
lecek birleşime bırakılmıştır. 

22. '— Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'dı, Adana ili dâhilinde, 1965 yılında kaç 
aded ilkokul yapıldığına ve 1966 yılında kaç 
aded ilkokul yapılacağına dair Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu (6/315) 

BAŞKAN — Sayın Mahmut Bozdoğan?... 
Yok. Millî EğDtlitm. Balkanı buradalar bir defa
ya mahsus olnıalk üzere gelecek birleşime bıra
kılmıştır. 

23. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana ili köylerinden kaçına 1965 yılın
da içme suyu getirildiğine ve 1966 yılında kaç 
köyün içme suyu işinin programa alındığına 
dair Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/316) 

BAŞKAN — Sayın Bozdoğan... Yok. Bir 
defaya maihsus olmak üzere gelecek birleşime 
bırakılmıştır. 

24. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'da 1965 yılı içinde, PTT ye ait 
telefon teli ile kurşunlu kablolardan ne kadarını 
hırsızlar tarafından çalındığına dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü sorusu( 6/317) 

BAŞKAN — Sayın Bozdoğan... Yok. Bir 
defaya (mahsus olmak üzere gelecek birleşime bı
rakılmıştır. 

25. — Burdur Miletvekili Fethi Çelikbaş'* 
m, Afrika ülkeleri ile ticari münasebetlerimizi 
geliştirmek için yapılan çalışmalardan ne netice 
alınmış olduğuna dair Başbakandan sözlü soru 
önergesi ve Ticaret Bakanı Ahmet Türkel'in 
sözlü cevabı (6/318) 

BAŞKAN — Sayın Çelikbaş... Buradalar. 
Sayın Başbakan veya adına cevap verecek Sa
yın Ticaret Bakanı... Buradalar. Sözlü soruyu 
okutuyorum. 

18 . 4 . 1966 
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan ta
rafından sözlü olarak cevaplandırılmasına mü
saadelerinizi saygılarımla rica ederim. 

Burdur Milletvekili 
Fethi Çeılikbaş 

1. Afrika ülkeleriyle ticari mübadelelerimi
zi geliştirmek için, Dışişleri Bakanlığımızın 
sevk ve idaresi altında yapılan çalışmıalardan 
ne netice alınmıştır ? 
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2. Özellikle Tekel İdaresi, daha ucuz olan 
Afrika kahvesi ithali için her hangi bir teşeb-
'büste bulundurulmuş mudur? 

3. Hükümet, itbalâtımızıda yer alan ipti
dai maddeler arasında Afrika ülkelerinden it
hali mümkün olabilecek mallar ile hu ülkelere 
memkeletimizden ihracedilebilecek mahsul ve 
mamullerimiz hakkında bugüne kadar her han
gi bir çalışma yaptırmış mıdır? 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
BAŞBAKAN ADINA TİCARET BAKANI 

AHMET TÜRKEL (Bursa) — Burdur Millet
vekili Sayın Fethi Çelikbaş'ın Afrika ülkele
riyle ticari ilişkilerimize dair sözlü sorularına 
cevaplarımı arz ediyorum. 

Afrika ülkeleri ile ticari ilişkilerimizin ge
liştirilmesi -konusunda Dışişleri, Maliye, Ta
rım, Ulaştırma, Sanayi, Gümrük ve Tekel, 
Millî Eğitim bakanlıkları ile özel ve kamu 
sektörü temsilcilerinin iştirakiyle muhtelif 
toplantılar yapılmış ve tesbit edilen hususla
rın ilgili bakanlık ve teşekkülerce incelenmesi, 
engellerin tesbit edilmesi ve gerekli tedbirlerin 
alınması öngörülmüştü. 

Afrika memleketlerinin sınırlı ödeme imkân
ları ve piyasalarının halihazırda diğer ihra
catçı ülkeler tarafından tutulmuş olması dola-
yısiyle bu ülkelerle tercihan kliringe daya 
nan, ancak, bu esas üzerinde mutabık ka-
lmamadığı takdirde serbest dövizli anlaşmalar 
akdedilmesi bahis konusu toplantılarda ka
rarlaştırılmıştı. 

Bu cümleden olmak üzere, Mısır'la aramız
da münakit 15 . 8 . 1953 tarihli Ticaret 
Anlaşmasının yenilenmesi için, Kahire'de 
yapılan müzakereler sonunda, eski Anlaşma
nın yerine geçen 16 . 3 . 1966 tarihli bir 
Ticaret Anlaşması imzalanmış ve 1 Nisan 1966 
tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş bulun
maktadır. 

Tunus ile ticari mübadelelerimiz, 17 . 4 . 1958 
tarihli işari mahiyetteki, Üsteli, serbest döviz 
esasına dayanan Ticaret Anlaşmasına göre 
yürütülmektedir. Tunus resmî makamlarının 
daveti üzerine, bahis konusu anlaşmanın da 
zamanın şartlarına göre değiştirilmesi için 
Tunus'a Haziran ayı sonunda bir heyetimi
zin gönderilmesi ve heyetin Cezayir'le de bir 
Ticaret Anlaşması akdi konusunda müzake-
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relerde bulunması uygun görülmüş ve bu hu
susta Dışişleri Bakanlığı ile münasebet tesis 
edilmiştir. 

Diğer taraftan, Habeşistan, Madagaskar, 
Fildişi Sahili, Gana, Nijerya ve Fas ile bi
rer Ticaret Anlaşması yapılması kararlaştı
rılmış ve bu hususta adı geçen ülkeler resmî 
makamları nezdinde teşebbüse geçilmiştir. 

Habeşistan ile anlaşma müzakereleri için 
bir Habeş Heyeti, Dışişleri Bakanlığının uy
gun mütalâaları üzerine, Nisan 1966 ayının 
ikinci yarısında Türkiye'ye davet edilmiş, an
cak, gönderilen anlaşma taslaklarının Habeş 
ilgirilerinee tetkiki henüz tamamlanmadığın
dan heyetin ne zaman gelebileceği hususunda 
karşı taraf ilgililerinin cevabı beklenmektedir. 

Gana ve Nijerya anlaşma tekliflerimizle 
beraber ithal ve ihracedebileceğimiz maddeleri 
gösterir listeler gönderilmişti. Son zamanlar
da bu ülkelerde görülen siyasi karışıklık 
dolayısiyle anlaşma taslaklarımızın gönde
rilmesine imkân olamamıştır.>• Bununla bera
ber, bahis konusu taslaklar hazırlanmış olup, 
karşı taraf ilgili makamlarına ulaştırıl
mak üzere bu bünlerde Dışişleri Bakanlığına 
gönderilmiştir. 

Madagaskar ile anlaşma akdi hususunda. 
Dışişleri Bakanlığından alman yazılardan ve 
idi geçen memleket resmî makamlarınca gön
derilen anlaşma taslağından, Madagaskar'ın 
memleketinizle serbest döviz esasına göre 
bir anlaşma akdine taraftar bulunduğu anla-
.şılmaktdaır. Ayrıca, Uganda Hükümeti de 
Türkiye ile yine bu esasa dayanan bir Ticaret 
Anlaşması akdi için teklifte bulunmuş olup 
her iki teklif de Bakanlığımızca incelenmek
tedir. 

Fildişi Sahili ve Fas'ın memleketimizle bir 
ticaret anlaşması akdine şimdilik istekli ol
madıkları Dışişleri Bakanlığından alman yazı
lardan öğrenilmiştir. 

Afrika ülkeleri ile ticari imkânlarımızın 
artırılmasında, bu memleketlerin yetkilileri 
ile temaslarda bulunulmasının, bu temas ve 
görüşmelere özel sektör temsilcilerinin de ka
tılmasının önemli rol oynıyacağı göz önüne 
alınarak Afrika memleketlerine geçen yıl
larda Bakanlığımızdan da birer temsilcinin 
katıldığı, özel sektör temsilcilerinden kurulu 



M. Meclisi B : 138 12 . 7 . 1967 

iki iyi Niyet Heyeti gönderilmiş ve heyet
ler, bu ülkelerdeki tetkik ve temaslarını bi
rer rapor halinde ilgililere duyurmuşlardır. 

Yakın bir zamanda Habeşistan'a da bir iyi 
Niyet Heyeti gönderilmesi için Türkiye Oda
lar Birliğine yazılmıştır. Diğer taraftan, an
laşma müzakereleri için Cezayir ve Tunus'a 
gidecek heyetimizin, bilâhara, Fas ve Libya'
da da tetkik ve temaslarda bulunması kararlaş
tırılmıştır. Bildiğiniz gibi bu heyet halen Tu
nus'tadır. 

Afrika memelketlerine ihracatımızın geliş
tirilmesinde kredili ihracat ve ihracat sigorta
ları müesseselerinin kurulmasının büyük rolü 
olacağı düşünülerek bu konuda İGM ve Ba
kanlığımızda çalışmalara devam edilmektedir. 

Diğer birçok memleket mallarının haliha
zırda Afrika piyasalarında tutulmuş olduğu 
göz önüne alınarak, ihraç mallarımızın, özel
likle sanayi mamullerimizin bu yerlerde tanı
tılması cihetine gidilmiş ve bu .amaçla, .1964 
yılında Tunus, 1965 te Libya'da, Trablus-
garp ve Fas'da, Kazablanka fuarlarına iştirak 
edilmiş ve mallarımız ilgi görmüştür. Ay
rıca, Adis - Ababa Ticaret Ataşeliğimizde açı
lan bir meşher yerinde ihraç mallarımız teş
hir edilmektedir. 

Afrika memleketlerinin izmir Fuarına iş 
tiraklerinin temini, ithalâtımızın bu ülkelere 
yöneltilmesini sağlıyacağı gibi, Fuara katıl

mak üzere gelen tüccarların mamullerimizi1 

tanımalarına ve dolayısiyle ihracatımızın ar
tırılmasına da yardım edeceği düşünülmekte
dir. 1965 yılında izmir Fuarına Libya,' Ga
bon, Tunus ve Habeşistan iştirak etmiş, 1966 
Fuarına katılmak üzere ise, Cezayir, Gabon, 
Gana ve Halbetşistan müracaatta bulunmuşlardır. 
1967 izmir Fuarı için yine bu ülkelerden iş
tirak talepleri olmuştur. 

Afrika piyasa faaliyetlerini izlemek üzere 
IGM de marketing araştırmaları ile görev
lendirilecek bir kuruluşa gidilmesi ve Türki
ye Odalar Birliği bünyesinde bir Afrika ma
sası kurulması yukarıda bahis konusu top
lantılarda öngörülmüştü. Türkiye Odalar Bir
liğinden lalman 23 . 3 . 1966 tarihli bir yazıda, 
Afrika memleketleri ile ticaret imkânlarımızı 
izliyecek ve münhasıran bu memleketlerle ti
caretimizin geliştirilmesi konusunda çalışa

cak bir Afrika Masası kurulmasına karar ve
rildiği ve Masanın bugünlerde faaliyete geçe
ceği, ayrıca, ihracat merkezlerinde bulunan 
başlıca odalarına da bu şekilde Afrika Masa
ları ihdası için yazıldığı ifade olunmaktadır. 

Ticari ilişkilerimizin gelişebileceği düşünü
len Afrika ülkelerinde temsilcilikler açılması 
hususu da Bakanlığımızca .mühim bir faktör 
olarak ele alınmıştır. Mısır'da kurulan ata
şeliğimiz bilâhara müşavirlik haline getiril
miş, ayrıca, Cezayir'de bir müşavirlik .ve 
Adis - Ababa'da bir Ticaret Ataşeliği ihdas 
edilmiştir. Cezayir'deki Ticaret Müşavirliği
mizin Tunus, Fas ve Libya'ya, Adis - Aba
ba Ticaret Ataşeliğimizin Somali'ye ve 
Beyrut Ticaret Müşavirliğimizin de Suudi -
Arabistan'a akredite edilmeleri için Dısisler'i 
Bakanlığına yazılmıştır. Alman cevabi yazı
larda Beyrut Ticaret Müşavirliğimizin Suu
di - Aarabistan'a akredite edildiği, Cezayir 
Ticaret Müşavirliğimizin Tunus, Fas ve Lib
ya'ya -akredite edilmesi için adı geçen mem
leketlerdeki elçiliklerimize yazıldığı ve Habe
şistan ile Somali hükümetlerinin münasebet
lerinin iyi olmaması d*olayısiyle Adis - Aba-
ba'daki Ticaret Ataşemizin Somali'ye akre
dite edilmesinin mümkün olamıyacağı bildi
rilmektedir. 

Afrika memleketleri ile ticaretimizin ge
liştirilmesi için başlıca faktör de, bu ülkelere 
nakliye kolaylıklarının sağlanmasıdır. Bu ko
nuda, Kuzey - Afrika'ya ve Kızıldeniz yoliyle 
Doğu - Afrika ülkelerine gemi seferleri kurul
ması hususunda D. B. Deniz Nakliyat Anonim 
Şirketi ile temasa geçilmiş, adı geçen Ortak
lıktan bu yerlerde tetkik ve temaslarda bu
lunmak üzere gönderilen ve bu konudaki araş
tırmalarını mütaakıp geri dönen Heyete katı
lan temsilciler, Bakanlığımızca davet edile
rek çalışmaları hakkında bilgi vermişler
dir. Bahis konusu temsilcilerin ifadelerine göre, 
Kızıldeniz ve Kuzey - Afrika limanlarına gemi 
seferleri ihdası konusunda hazırlamakta ol
dukları rapor henüz tam al anmamış olmakla 
beraber, çalışmaların •olumlu yönde geliştiril
mekte olduğu öğrenilmiştir. 

Diğer taraftan, mahdut sermayeli ve dağı
nık bir halde bulunan sanayici ve ihracatçı
larımızın, münferiden, halihazırda diğer mem-
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leketlere ait birçok büyük firmaların yer
leşmiş olduğu Afrika piyasalarında tutunma
larının zor olacağı göz önüne alınarak, Af
rika ülkeleri ile ticaretimizi yürütecek, ço
ğunlukla. özel sektörün katılacağı bir 
anonim şirket kurulması öngörülmüş ve bu ko
nuda gerekli incelemelerin yapılması, şirkete 
iştirak edecek teşebbüslerin tesbit'i için bir an
ket düzenlenmesi ile İG-M görevlendirilmiş
tir. Ancak adı geçen merkezce yapılan an
ket sonunda özel sektörün bahis konusu şir
kete katılma hususunda istekli olmamaları do-
layısiyle bu konuda henüz bir netice alına 
mamış ise de böyle bir kuruluşun gerçekleş
tirilmesi için çalışmalara devam edilmektedir. 

Afrika memleketleri ile ticari ilişkilerimi
zin geliştirilmesi konusunda ilerde özel ve ka
mu sektör temsilcilerinin iştiraki ile bir top
lantı yapılması ve ilgili teşekkülerce bu zama
na kadar yapılan çalışmalar muvacehesinde 
durumun bir kere daha müştereken gözden 
geçirilmesi düşünülmektedir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Çelifebaiş. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Sayın Baş

kan, Sayın Ticaret Bakanına, sözlü soruma 
verdikleri cevaplardan dolayı teşekkürlerimi 
arz etmek istiyorum. Bu sorumu 1966 yılının 
Nisan ayının 18 inde vermişim, şimdi 1967 nin 
Temmuzunda bulunduğumuza göre aradan 15 
aydan fazla zaman geçmiş bulunuyor. Bu ve
sile ile Sayın Millet Meclisi Başkanlığımıza İç
tüzük hükümlerinin sözlü sorular vesilesiyle 
ciddî olarak takibediLmesi hususunda dikkat
lerini çekmek istiyorum. 

Filhakika İçtüzüğün 152 nci maddesinin 
sözlü sorularla alâkalı 2 nci fıkrası aynen şöy
le diyor : «Suale şifaıhi cevap istenmiş ise Riya
set tezkeresinin vusulünden nihayet iki ' inikat 
sonra Vekil buna Meclis kürsüsünden cevap 
verir.» 

Yüksek Meclis bir kararı ile haftanın bir 
gününe ve o günün de iki saatine inhisar ettir
diğine göre sözlü sorulara cevap verme husu
sunu hiç olmazsa iki haftada sözlü sorulara 
cevap alma imkânları sağlanmak gayreti gös
terilmelidir. Aradan bir yıl geçip, 15 ay ge
çip, bu gidişle bâzı sorularımızın üzerinden iki 
yıl geçecektir, alınacak cevapların pratik ba

kımdan, tatbikat bakımından bir değeri kalmı-
yacaktır. 

Şimdi Sayın Bakan, hakikaten geniş ölçü
de sualimin birinci kısmına cevap verdiler. 
Filhakika sualimin birinci kısmı şu idi : Afrika 
ülkeleri ile ticari mübadelelerimizi geliştir
mek için Dışişleri Bakanlığımızın sevk ve ida
resi altında yapılan çalışmalardan ne netice alın
mıştır ? 

Filhakika, Dışişleri Bakanlığımız zaman za
man bakanlıklardan, Kamu İktisadi Teşebbüs
lerinden ve özel sektörden temsilciler almak 
suretiyle Doğu - Afrika, Batı - Afrika memle
ketlerinde ticari maksatlarla, araştırma makr 
satları ile .geziler tertiıbetmiştir. Bu geziler ne
ticesinde verilen raporlar üzerinde idari ma
kamlar durmaiz, azimli ve söbatlı bir çalışma 
ile, ilgili daireleri ve özel sektörü teşvik ve 
talhrik etmez ise bu gezilerin amelî bir netice 
vermesi beklenmemelidir. İhracat kolay bir ko
nu değildir. Sayın Bakanın izahatından da bir 
kere daha belirtilmiş olduğu veçlhile yerleşmiş 
memleketler vardır Afrika memleketlerinde ve 
bu yerleşmiş memleketlerle karşı karşıya ge
çip rekabet yapmak, oraya mal satabilmek el
bette güç şeydir. Ama meselenin müşkülâtına 
bakarak umursamazlık yapmak katiyen doğru 
değildir. İhraç atımımı artırmak gayretleri içe
risinde bulunurken henüz giremediğimiz pazar
lara girmeye çalışmak da bu gayretlerin içeri
sinde behemehal ele alınmalıdır. Buna bir im
kân vermek üzere sualimin ikinci kısmında 
müşahhas bir misal almıştım, somut bir misal. 

2 demiştim, özellikle Tekel İdaresi daha -
ucuz olan Afrika kahvesi ithali için her hangi 
bir teşebbüste bulundurulmuş mudur? Sualimi 
Sayın Başbakandan sormamın sebebi bu idi, 
Ticaret Bakanlığını ilgilendiren tarafı var, Dış
işleri Bakanlığını ilgilendiren tarafı var, Güm
rük ve Tekel Bakanlığını ilgilendiren tarafı 
var, Sanayi Bakanlığını ilgilendiren tarafı 
var. Şimdi bu cevapsız .kaldı. Türkiye zen
gin bir memleket değil arkadaşlar. Türkiye dö
vizlerini kıt kanaat kullanmak mecburiyetinde 
olan ve gelişmeye muhtacolan bir memleket. 
Kahvesini Brezilya'dan ithal eder ve çok acıdır, 
dünyanın en lüks sayılan kahvelerinden, en 
pahalı sayılan kahvelerinden bir tanesini istih
lâk ederiz. Halbuki Afrika kahveleri üçte bir 
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nisbetinde, hattâ bâzı ahvalde yarı yarıya Bre
zilya kahvesinden daha ucuzdur. Bir aralık de
vamlı teşebbüsler yaparak, hiç olmazsa de
neme maksadiyle, vaktiyle İspanya'nın yaptığı 
gibi, döviz sıkıntısı çeken İspanya'nın yaptığı 
gibi, lüks, pahalı satılan Brezilya kahvesi ya
nında bir miktar da Tekel idaresi ucuz, az dö
viz ile tedarik edebileceğimiz Afrika kahvesi 
ithal etsin, birisi 40 liraya satılırken, öteki 25 
liraya satılsın. Müstehlik hangisine teveccüh 
edecek görelim ve ona göre bir politika taki-
'bedelim, diye de uğraşmışımdır. Ama buna rağ
men netice almak mümkün olmamıştır. Halbuki 
İspanya'da böyle bir politika takibedilmiş ve 
İspanya dövizinin çok az olduğu o devirlerde 
pekâlâ Afrika kahvesini, çok kıymetli, lüks 
olan Brezilya kahvesinin yerine ikame etmeye 
muvaffak olmuş ve az döviz sarf eder hale gel
miştir. Türkiye böyle bir politikayı behema-
hal Gümrük ve Tekel Bakanlığı vasıtasiyle Hü
kümet tatbik etmelidir. 

Bunun ikinci faydası da şudur : Afrika'da, 
Sayın Bakanın izahatında da dinledik, bun
ların dövizleri mahduttur. Fakir memleketler
dir ama, bizim istihlâk ettiğimiz kakao ve 
kalhve o memleketten alınmak suretiyle pekâlâ 
bir kliring anlaşması ile oraya ihtiyacı olan 
bir malı satabiliriz ve döviz imkânları maüıdu-
dolan Afrika memleketlerine girmenin en ko
lay yolu, onların bir malını almak suretiyle 
kliring anlaşması yaparak paraya mütekabi-
len bir mal sokma gayreti göstermekten iba
rettir. Yoksa dövizleri olmadığı için yıllar ge
çer syahatler tertibedilir, gidilip gelinir hiçbir 

" netice elde edilemez. Bu itibarla ben Hükü
metten süratle kahve ve kakao meselesinde Af
rika memleketlerine tamamen olmasa dahi de
neme mahiyetinde bir teşebbüste bulunmasını 
bilhassa tavsiye ve teklif etmekteyim. 1965 yı
lı dış ticaret istatistiklerimize göre kahve ve 
kakaodan 1965 yılında memleketimize 16,5 mil
yon liraya yakın ithalât yapmışız. Bu Türki
ye için küçük bir rakam değildir. Her hangi 
bir Afrika memleketinden böyle kahvesini, ka
kaosunu ihracetmek imkânında 'bulunmayıp 
aorluk çeken bir memleketle karşılıklı geçerek, 
sizden kahve, kakao alacağız ama bilmukabe
le siz de meselâ pamuklu dokumayı bizden alın 
veya sanayi maddelerinden ihracedebileeeği-
miz malı bizden alın demek suretiyle bu pazar

lara girmeye çalışmak lâzımgelir kanaatinde
yim. Evvelâ iki - üç madde üzerinde kesif bir 
rıcsai yaparak bu pazara girmek ve ondan son
ra bu pazardaki imkânlardan faydalanmaya 
çlışmak lâzımıgelir kanaatindeyim. Her yön
den çalışalım da bir ihracat yapalım. Buna im
kân yoktur arkadaşlar. Bizim muhtaç olduğu
muz iki ' - üç maddeye bakacağız, ihracatçı 
memleketi karşımıza alacağız diyeceğiz ki, 
senden şu şu maddeleri alacağız bilmukaibele 
siz de bizden şu maddeleri alın demek lâzımge
lir. İktisat tarihinde bellidir, 1933 ten sonra 
döviz sıkıntısı çeken Almanya, Doğu memle
ketleriyle, bu arada Türkiye dâhil kliring an
laşmaları yaparak bu memleketlerin ihracat 
ve ithalâtında % 50 den fazla bir mevkii işgal 
etmiştir. Bizim talbiî böyle bir potansiyelimiz 
yok. Ama hiç olmazsa iki milyon, üç milyon, 
beş milyonla başlamak suretiyle yeni geliş
mekte olan ve birçok maddeleri kendi istihsal 
ettiği ve satmaya mecbur • olduğu maddeler 
mukabilinde tedarik etme durumunda olan Af
rika ülkelerine satmak imkânlarımız mevcut
tur, bunların başında da kahve ve kakao gel
mektedir. Hükümetin bu konu üzerinde ciddî 
olarak bir mesai yapmasının memlekete büyük 
imkânlar sağlıyacağı kanaatini beslediğimi bir 
kere daha arz etmek isterim. 

(BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurunuz efen
dim. 

TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL 
(Bursa) — Burdur Milletvekili Sayın Fethi 
Oelikbaş'm izahlarına bâzı hususlarda cevap
lar ve mütemmim bilgiler vermek istiyorum. 
Sayın milletvekili emin olsunlar ki, Afrika ül
kelerine yapılan son çalışmalar onların arzu 
ettiği istikamettedir. Bunlardan müşahhas mi
saller arz etmek istiyorum, kendilerini tatmin 
etmek için. Bilhassa kahve konusuna değindi
ler. Gümrük ve Tekel Bakanlığını alâkadar et
mesine rağmen bu konu, son kahve ihalesinde 
Habeşistan'dan teklif aldık. Bu teklif, Brezil
ya'nın yaptığı fiyat indirimi karşısında pahalı 
kaldı ve eksiltmeye giren Brezilyalı firmalar 
bunu daha ucuz verdikleri için yakın zaman
da yapılmış anlaşmayla, yanlış bilmiyorsam, 
miktarını ve fiyatını şu anda hatırlıyamıyo-
rum, Brezilyalı firmalar daha ucuz tenzilâtı ile 
bu kahveyi Türkiye'ye taaıhhüdettiler. Halbe-
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şistan'm o fiyatı yüksek kaldığı için sayın ar
kadaşımızın istediği olamadı. Fiyat mevzuu 
olarak. Şimdi Afrika ülkelerine yapılmış bir 
diğer çalışmamızdan bahsetmek istiyorum. Bu 
da Tunus'la yapılan son çalışmalardır. Ticaret 
anlaşması yapmak üzere giden heyetimiz ora
da değişik bâzı konuları ele almıştır. Bilhassa 
Tunus'tan gelen bir özel sektör heyeti ile yap
tığımız görüşmelerden o bölgede sünger avcı
lığı üzerinde bir anlaşmanın Türk sünger av-
cılarıyla müşterek bir yüzde 50 şirket kurmak 
suretiyle o bölgede sünger avcılığını tesis et
mekle bir işbirliğine girmiş bulunuyoruz. * Bu 
anlaşma yakında ilân edilecektir, heyetimiz 
orada bu istikamette çalışıyor. Fakat esası vaz'-
edilmiştir. Şimdi Libya ile olan ticari müna
sebetlerimiz daiha ileri bir şeyle yakında bir 
ticaret anlaşmasına müncer olacak istikamette
dir. Bilhassa o bölge ile yapılacak olan tica
ret anlaşmasının Libya ile serbest döviz esa
sına müstenidolması herhalde ski de memnun 
eder. Çünkü biliyorsunuz ki, Libya gayet ge
niş bir petrol potansiyeline sahiptir ve ticari 
imkânları geniştir. Biz de bunu Türkiye lehine 
değerlendirmeyi arzu ediyoruz. Esasen onlar 
da kardeş memleket olarak bizimle bu yakın
laşmanın arzusu içerisindedirler. 

Bu arada, bir ticari sergi gezisinin progra
mını değiştirerek Tunus'a, Cezayir'e Libya'ya 
uğraması suretiyle bizim mamullerimizin o ta
rafa doğru teşhirini de sağlamış bulunuyo
ruz. Şimdi kalhve, kakao ve saire malların bu 
Afrika ülkelerinden gelmesi istikametindeki 
çalışmalar daha çok, sizlerin de bildiğiniz gibi, 
fuar kotası içinde bu - memleketlerden getiril
mektedir. Fakat bu benim şahsan arzu etme
diğim bir neticedir. Esasında oraya mukabil 
mal götürmek lâzımdır. 

Demin arz ettiğim gibi özel sektörle karışık 
bir Afrika ülkelerine yapılacak bir ihracat şir
ketinin kurulması ve bu istikamette bir orga
nizasyonun lüzumunu kabul ediyorum. Nakli
ye meseleleri mühim bir tesir oluyor burada, 
menfi bir etki yapıyor.. Ticaret filomuzun ve 
iyi bir nakliye organizasyonunun kurulması za
rureti var. 

Yapılmış olan çalışmaların kısa zamanda 
her halde bugünküden çok daha ileri bir safha
ya ulaşması gayreti içindeyiz. Libya'ya yeni 
bir Ticaret Ataşeliği ihdası kararındayız. Bu 

ülkelere önem veriyoruz. Bu izahatım her hal
de bugünkünden biraz daha ileriye bir çalışma
nın olduğunu size ifade etmek içindir. Teşek
kür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Saym Çelikbaş. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Saym Ba

kana bilhassa teşekkür ederim. Hakikaten iza
hatlarına göre Hükümet ihracat konusunda, 
Vfrika memleketleriyle olan ticari münasebet

ler konusunda daha verimli bir çalışma dev
resine girmiş 'gözükmektedir. Kendileri serbest 
dövizle alışveriş yapacak bir anlaşmadan bah
settiklerine göre, Libya ile aynı konuda Suudi 
Arabistan, Kuveyt, Bahreyn gibi petrol bakı-. 
mmdan çok müsait, serbest dövizi bol ve Tür
kiye'nin ihracedeceği birçok maddeleri Beyrut 
üzerinden, Lübnan üzerinden veya İtalya'dan 
veya Holanda vasıtasiyle satmalan bu memle
ketlerle de asırlar boyunca devam eden kardeş
lik münasebetlerini de dikkate alarak, girmeye 
çalışmakta fayda mütalâa ediyorum. 

Bu kahve meselesine gelince; ellerinde de
vam eden pazarları kaçırmamak için satıcı mü
esseseler veya memleketler yeni yeni satıcılar 
çıktığında o tarihe kadar raslanmıyacak fiyat 
kırmaları, fiyat indirimleri yaparlar. Bu ken
di politikalarını yürütmek için bir taktik de 
olabilir. Devamlı olarak bu politikada yürü
nürse eninde sonunda eğer Brezilya devamlı 
olarak Türkiye'ye verecekse geçen yıllardan ol
duğundan çok daha ucuza vermek mecburiye
tinde kalır veya bakar ki, artık biz çeşitli pa
zarlardan mal tedarik etmek lüzumunda bir 
politika olarak ısrar ediyoruz, o zaman zarar
la mal satmaktan sarfı nazar eder. Gönül rıza
sı olmasa dahi Türkiye'yi bir pazar olmaktan 
arta bırakabilir. Bu itibarla Habeşistan'dan 
böyle bir anlaşma vesilesi ile kahve teklifi al
mak yerinde olmuştur. Habeşistan'dan, pahalı 
da olsa, başka memleketlere de gitmek suretiy
le her halde kahve yönünden, bizden hiçbir 
mal almıyan Brezilya'nın inhisarı altında tut
maktan Türkiye kurtarılmalıdır. Bunda mille
tin çıok büyük faydası olacaktır. Böyle bir yo
la girmiş olmasından dolayı Ticaret Bakanlığı
nın mevzuu olmamasına rağmen tebrik ve tak
dir ederim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Muhterem arkadaşlarım, yalnız Fethi Çe-

lıkbaş arkadaşımızın sözlü sorular hakkında 
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Başkanlığa tevcih etmiş olduğu, iki hafta zar
fçıda sözlü soruların cevaplandırılması husu
su ve tavsiyesi hakikaten İçtüzüğümüzün 152 nci 
maddesi hükümlerine uygundur. Ancak sözlü 
soruların birikmiş olması muvacehesinde, siya
si parti grupları yetkilileriyle Başkanlık tara
lından yapılan toplantıda mutabakata varıldı
ğı suretle her haftanın Çarşamba günlerinin 
iki saatinin sözlü sorulara tahsisi suretiyle gö
rüşmelerinin temini karara alınmış ve Genel 
Kurulun tasvibine sunularak Genel Kurulun 
da tasvibi alınmış bulunmaktadır. 

Ancak sözlü soruların 500 e yakın olarak 
birikmiş bulunması dolayısiyle, her haftanın 
iki saatinde sıra gelmiyen soruların gecikmesi 
Başkanlık Divanının elinde olan bir işlem de
ğildir. Bundan dolayı Başkanlık Divanının hiç
bir suretle bu sözlü soruların teahhürüne sebe
biyet vermiş durumu olmadığını arz etmeye 
mecburum. 

Borulara devam ediyoruz, efendim. 

26. — Aydın Milletvekili Be§at Özarda'nın, 
Türkiye'de, sürü sahiplerinin yanında, ücretle 
çalışan kaç çoban bulunduğuna dair Çalışma 
ve Devlet bakanlarından sözlü sorusu. (6/323) 

BAŞKAN — Sayın Özarda? Yok. Bir defa
ya mahsus olmak üzere gelecek Birleşime bıra
kılmıştır. 

27. — Ordu Milletvekili Feridun Cemal Er-
kin'in, Hükümetimiz ile Avrupa Ekonomik Top
luluğu arasında imzalanan Ortaklık Andlaşması 
muvacehesinde topluluğu tam üye hüviyeti ile 
tedricen katılabilmemiz için yapılması gereken 
kesif çalışma ve hazırlıkların halen ne safhada 
bulunduğuna dair Dışişleri Bakanından sözlü 
sorusu. (6/324) 

BAŞKAN — Sayın Feridun Cemal Erkin 
izinlidirler, soruyu geçiyoruz efendim. 

28. •— Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö-
ğüş'ün, Gaziantep Dokumacılık İplik Sanayii 
Anonim Şirketinin Genel Kurul toplantısının 
tehir edilip edilmediğine dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/326) 

BAŞKAN — Sayın Ali İhsan Göğü§ bura
dalar mı? Yok, Soruları düşmüştür. 

29. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Devlet Personel Dairesine, şimdiye kadar, AID 

Teşkilâtı tarafından kaç milyon lira yardım ya
pıldığına dair, Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/327) 

BAŞKAN — Sayın Özarda? Yoklar. Bir de
faya mahsus olmak üzere gelecek Birleşime bı
rakılmıştır. 

30. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya'nın, Ermenek ilçesinin kalkınması için ne 
gibi tedbirlerin alınmış olduğuna dair Tarım, 
Sanayi, Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanların
dan sözlü sorusu. (6/328) 

BAŞKAN — Sayın Nazif Kurucu? Yoklar. 
Soruları düşmüştür. 

31. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya köy yollarının yapımı için eksik ayrılan 
ödeneğin nasıl telâfi edileceğine dair, Köyişleri 
Bakanından sözlü sorusu. (6/329) 

BAŞKAN — Sayın Nazif Kurucu? Yoklar. 
Soruları düşmüştür. 

32. — Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın, 
İller Bankasının 19 . 4 . 1966 tarihindeki yıllık 
genel kurul toplantısından, önceden hazırlıklı 
oldukları intibaını veren, bâzı delegelerin olay
lar yarattığı rivayetinin doğru olup olmadığına 
dair, İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu. 
(6/330) 

BAŞKAN — Sayın Hüsnü Özkan buradalar 
mı? Yok. Soru düşmüştür. 

33. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yilmaz'-
ın, Ege'nin bâzı yerlerinde, tütün ekicilerinin 
malını birkaç liralık kaparo karşılığında kapa
tıp ve. sonra bir daha görünmiyen alıcı firma
lar yüzünden zarar gören ekicilerin zararına mâ
ni olacak tedbirlerin neden alınmadığına dair 
Gümrük ve Tekel ve Tarım bakanlarından söz
lü sorusu. (6/331) 

BAŞKAN — Sayın Kemal Yılmaz izinlidir
ler, geçiyoruz. 

34. — Kars Milletvekili Muzaffer Şamil-
oğlu'nun, Türk Rus sınırındaki hudut karakol 
binaları ile gözetleme kulelerinin, büyük mille
timizin şanına yaraşır şekilde, inşasının hangi 
yıl gerçekleşebileceğine dair Millî Savunma Ba
kanından sözlü sorusu. (6/332) 
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BAŞKAN — Sayın Muzaffer Şamiloğlu izin
lidirler, geçiyoruz. 

35. — Kars Milletvekili Muzaffer Şamiloğ-
lu'nun, Kars hava seferlerinin hangi tarihte 
bağlıyacağına ve hava alanı yapımının hangi 
yıl programına alınacağına dair Ülağtırma Ba
kanından sözlü sorusu. (6/333) 

BAŞKAN — Saym Şamiloğlu izinlidirler, 
geçiyoruz. 

36. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
lıimoğlu'nun, verilmiğ olan gensoru önergeleri 
görüşülüp neticelen dirilinceye kadar her hangi 
bir tasarı veya teklifi gündeme almamak sure
tiyle Anayasanın 89 ncu maddesi hükmünün ye
rine getirilmesinin düşünülüp düğünülmediğine 
dair, Millet Meclisi Bağkanından sözlü sorusu. 
(6/334) 

BAŞKAN — Saym Sarıibrahimoğlu? Yok. 
Soru düşmüştür. 

37. •—Trabzon Milletvekili Ali Rıza TJzuner'-
va, Tarım arazisi yeterli olmıyan Doğu - Kara
deniz Bölgesinde, bu mey anda Trabzon ilinde 
hayvancılığın ıslah ve inkişafı için alınmış ve 
ai'tnacak tedbirlerin neler olduğuna dair Ta
rım Baaknmdan sözlü sorusu. (6/335) 

BAŞKAN — Saym Ali Rıza Uzuner? Bura-
daJar. Tarım Bakanı? Yok. Soru gelecek Birleşi
me bırakılmıştır. 

38. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, Konya'da tarım üretimini fazla sekteye uğ
ratan su baskınları, göl taşkınları ve rüzgâr se
bebiyle meydana gelen erozyonu önleyici ne gibi 
âcil tedbirlerin alınmış olduğuna dair Tarım ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakanlarından sözlü 
sorusu. (6/336) 

BAŞKAN — Saym Nazif Kurucu? Yok. So
ru düşmüştür. 

39. •— Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 
Meclisin çalışma sorumluluğu hakkındaki beya
na dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/337) 

BAŞKAN — Sayın Güley? Yok. Soru düş
müştür. 

40. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nm, 
İzmir Millî Eğitim Müdürünün, öğrenci velile
rine haber verip müsaadelerini almadan, kız 
öğrencileri balo, defile ve içkili toplantılarda 

manken olarak bulundurmak yetkisi olup olma
dığına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu. (6/338) 

BAŞKAN — Saym Ertunga? Yok. Soru düş
müştür. 

41. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı EsaJoğlu'nıın, 1965 seçimi arifesinde yapılan 
valilerin ne zaman gerçekleşebileceğine dair Baş-
hakandan sözlü sorusu. (6/339) 

BAŞKAN — Saym Salâhattin Hakkı Esat-
oğlu? Yok. Soru düşmüştür. 

42. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlunun, Meclisin toplanamaması konu
sunda muhalefeti suçlamanın sebebinin ne oldu-
fjınıa dair Başbakandan sözlü sorusu (6/340) 

BAŞKAN — Saym Salâhattin Hakkı Esat-
• ğ]ut Yok. Soru düşmüştür. 

43. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'ın, 
Tokat Devlet Hastanesinin ek inşaatı için ay
rılan ödeneğin niçin başka tarafa aktarılmış 
olduğuna dair sözlü soru önergesi ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı Vedat Âli Özkan'ın ce
vabı. (6/341) 

BAŞKAN — Sayın Saraç? Buradalar. Sayın 
Sağlık Bakanı? Buradalar. Soruyu okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun, Sağlık Bakanı tarafın

dan sözlü olarak cevaplandırılmasına delâlet bu
yurmanızı arz ederim. 

Osman Saraç 
Tokat Milletvekili 

Tokat Devlet Hastanesinin çok zaruri olan 
cek inşaatı» için ayrılan tahsisatın, ihtiyaç ayan 
beyan ortada iken niçin başka tarafa aktarıl
mıştır? 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Kayseri) — Muhterem 
Başkan, muhterem milletvekilleri, Tokat Millet
vekili Sayın Osman Saraç Tokat Devlet Hasta
nesinin poliklinik inşaatı için ayrılan tahsisatın 
başka yerde kullanılması hakkında Bakanlığı
ma bir sözlü soru tevcih etmiştir. Meselenin ma
hiyeti şudur : 

1966 yılı yatırım programları hazırlanırken 
Tokat, Zonguldak ve Yozgat illerinin Devlet 
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hastaneleri poliklinik inşaatlarının projeleri üze
rinden ödenekleri için Bakanlığımız tarafından 
teklif yapılmıştır. Fakat bu teklif yatırım prog
ramının tavan seviyesini aştığı için yatırım 
programından çıkarılmıştır. Yoksa burada tah
sis edilmiş olan bir ödeneğin başka tarafa nakli 
gibi bir husus mevcut değildir. Şahsan polikli
niklerin kullanılmasını, teşekkülünü gayet önem
li addetmekteyim. Kendim de bu polikliniklere 
çok ehemmiyet vermekteyim. Gezdiğim her yer
de birçok poliklinikleri yetersiz bulmaktayım ve 
ıslahı için karar almışımdır. Hattâ yeniden in
şası üzerinde durduğum birçok vilâyet polikli
nikleri vardır. Bu meyanda Tokat ili de ele alın
mıştır... Kendileri müsterih olsunlar. Saygıları
mı sunarım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

OSMAN SARAÇ (Tokat) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar, kendim için bir bahtiyar
lık vesilesi addederim. Vedat Âli Beyefendi gibi 
çalışkan ve her işi yerinde izliycn bir Bakan ar
kadaşımızın benim bir sualime ikna edici bir 
şekilde cevap vermesini. Ancak şunu da istirham 
ederim ki, kendilerinin yerinde bulduğum tef
tiş gezilerinde çok memnun kaldıkları Tokat 
Hastanesi âcil yardıma muhtaçtır, ek inşaat ba
kımından. Şöyle ki, kendileri de görmüşlerdir, 
hattâ çok ağır denecek şartlar altında hastalar 
hâlâ bodrum katında yatmaktadır, bir bu. 

İkincisi, personelin istirahatine ayrılan oda
lar bile icabında hastalar için kullanılıyor ki, 
çok sıkışık bir durum vardır. Hiç olmazsa, ken
dilerinin çok takdirine şayan olan Tokat Hasta
nemizin, Baştabibinden en ufacık personeline ka
dar şevklerini artırmak bakımından bu hususta 
gereken lûtfu, yardımı biran önce yaparlarsa 
kendilerine daimî olan teşekkürlerimizi tekrar 
ederiz. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

44. — Sakarya Milletvekili Hayrettin TJysaV-
%n, Amasya Kız llköğretmen Okulu Müzik Öğret
meninin bakanlık emrine alınması sebebine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü .sorusu (6/342) 

BAŞKAN — Sayın Uysal? Yok. Bir defaya 
mahsus olmak üzere gelecek Birleşime bırakıl
mıştır,, 

45. •— Trabzon Milletvekili Ali Rıza TJzuner'-
in, Trabzon ilinde balıkçılığın inkişafı için alı
nan ve alınacak olan tedbirlerin neler olduğuna 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/343) 

BAŞKAN — Sayın Uzuner burada. Saıym 
Ticaret Balkanı yok. Gelecek Birleşime bırakıl
mıştır. 

46. — Manisa Milletvekili Muammer Dirik'-
in, Gümrük Resmi ödenmemiş kaçak eşyaların, 
yurdumuzun muhtelif bölgelerinde, serbestçe sa
tışa arz edilmesine neden mâni olunmadığına dair 
Maliye, Gümrük ve Tekel Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/344) 

BAŞKAN — Sayın Dirik? Yok. Bir defaya 
mahsus olmak üzere gelecek Birleşime bırakıl
mıştır. 

47. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, A. 
P- Genel Başkanı olarak, A. P. Ankara İl Baş
kanlığında yapılan konuşmada söylenen sözlerin 
kime veya kimlere müteveccih olduğuna dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/345) 

BAŞKAN — Sayın Güleyi. Yok. Soru sahibi 
bulunmadıkları için bir defaya mahsus olmak 
üzere göleeek Birleşime bırakılmıştır. 

48. — İstanbul Milletvekili Orhan Birgifin, 
İller Bankasında görevli sekiz memurun, son gün
lerde, Ankara dışında başka görevlere tâyin edil
meleri sebebine dair Başbakandan ve İmar ve İs
kân Bakanından sözlü sorusu (6/346) 

BAŞKAN — Sayın BirgitL Yok. Soru sahi
bi bulunmadıkları için bir defaya mahsus olmak 
üzere gelecek BMeşimıe bırakılmıştır. 

49. — Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı Ha-
tipoğlu'nun, Şehit Turan Emeksiz'i, komünist 
ajanı gösteren gizli haberler bülteninin gazetele
re kimin tarafından verilmiş olduğuna dair Baş
bakandan sözlü sorusu. (6/347) 

BAŞKAN — Sayın Hatipoğlu burada. Baş
bakan yok. Gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Ankara) 
—• Usul hakkında söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Ankara) 

— Muhterem arkadaşlarım, gündemi tetkik et
tim, onbeş Bakan arkadaşıma tevcih edilmiş 
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muhtelif memleket meselelerini içine alan sözlü 
soru mevcudoiduğunu müşahede ettim. Sayın 
Başkanımız gündemin tanziminde sözlü sorula
rın teraküm etmiş olması sebebiyle grup baş-
kanlariyle müşterek bir gündem tanzim buyur
duklarını haftanın bir gününü sözlü sorulara 
tahsis buyurduklarını ifade buyurdular. 

Değerli arkadaşlarım sair zamanlarda oldu
ğu gibi her gün sözlü sorularla bakanları Mec
lise bağlamak gibi bir durum yoktur. Sözlü so
rulara cevap vermek için haftanın bir günü tah
sis edilmiştir. İçtüzüğün âmir hükmü zaruretler 
sebebiyle böyle bir şekle müncer kılınmıştır. 
içinde çok önemli memleket mevzularının bulun
duğu 15 tane sayın bakan arkadaşıma tevcih 
edilen sözlü sorulara cevap verecek dört tane 
bakan arkadaştan başka bakan beyefendiler bu
raya teşrif buyurmamışlardır. 

Değerli arkadaşlarım, milletvekillerinin en 
müessir murakabe vasıtalarımdan birisi olan 
sözlü soru müessesesi bu şekilde dejenere edil
memelidir. Ben bakan arkaldaşlarmıı/h böyle bir 
şey düşündüğü kanaatinde değilim. Ama bugün
kü hareketleriyle milletvekillerine ve bu mües
seseye saygılı hareket etmemiş oluyorlar. Bade
ma Sayın Hükümetin sözlü sorular mevzuunda 
dalha dikkatli, daha itinalı bulunmasını temen
ni eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Saym 
Hatipoğlu'nun bakanların sözlü soru zamanla
rında Mecliste bulunmalarını temenni etmesi ha
kikaten yerindedir. Yalnız kendisinin s'özlü so
rusunun bir bakanın bulunmaması sebebiyle er
telenmiş olduğunu, eğer ikinci defa gene bulun

mazsa o vakit daha haklı olarak bunu konuşa
bileceğini takdir buyurursunuz. Bir defa bu
lunmamış bulunuyor. Diğer sözlü sorular... 

İBRAHİM SITKI H A T İ P O C H J U (Ankara) 
— Umumi olarak arz ediyorum Sayın Başkanını. 

BAŞKAN — Onu takdir ettik zaten efen
dim. Onun yerinde olduğunu arz ettim, Sayın 
Hatipoğlu. Yalnız sizinki de henüz bir defa bu
lunmadığı için, inşallaih gelecek defasında bu
lunur, diyorum. 

50. — Samsun Milletvekili llyas Kıhç'm, 
Samsun Fuarına 5 000 lira maaşla bir müdür tâ
yininden haberdar olunup olunmadığına dair Ti
caret Bakanından sözlü sorusu (6/348) 

BAŞKAN —- Sayın Kılıç, bize bir önerge 
göndererek hasta olduğundan Meclisten gitmek 
zorunda kaldığından bahsetmektedir. Yalnız bu 
hastalık dolayısiyle elimizde ne bir izin, ne bir 
rapor bulunmadığına göre biz yine bunu bir de
faya mahsus olmak üzere gelecek Birleşime ta
lik ediyoruz. 

(Kindemimizlde başka görüşülecek madde 
yoktur. 

Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Arslan 
Bora ve 5 arkadaşının 444 sayılı Kanunun bi
rinci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkındaki 
kanun teklifine 259 arkadaş iştirak etmiş, 167 
kabul, 84 ret, 8 çekinser oy çıkmıştır. Teklif 
Meclisimizce kabul edilmiştir. 

Gündemde başka madde bulunmadığından 
13 Temmuz Perşembe saat 1'5200 te toplanılmak 
üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,57 
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Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Arslan Bora ve 5 arkadaşının 444 sayılı Kanunun 1 nci 
madddesine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifine verilen oylanns onucu 

(Kanunlaşmıştır. ] 

ADANA 
Turhan DilJigil 
Kasım Gül ek 
Ahmet Topaloğhı 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
AFYON KARAHÎSAR 
Osman Attila 

AĞRI 
Abdülbari Akdoğan 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Gel âlettin Topala 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Bağcıoğlu 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
Recai Ergüder 
Zühtü Pehlivanlı 
M. Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
ihsan Ataöv 
Ahmet Torgay 

"ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Kemal Ziya öztürk 

BALTKESlR 
Adnan Akın 
ibrahim AytaQ 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 259 

Kabul edenler : 167 
Reddedenler : 84 

Çekimserler : 8 
Oya katılmıyanlar : 186 

Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 

Ahmet ihsan Kırımlı 
Cihat Turgut 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Hami Tezkan 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
Kasım önadım 
ö. Doğan öztürkmen 
Mustafa Tayyar 
Me'hımet Turgut 

ÇANAKKALE 
Muammer Baykan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Tahir Akman 
Mehmet Ali-Arsan 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet SaHh Baydil 
Muzaffer Karan 
Zafer Nihat özel 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlıu 

EDİRNE 
İMıami Ertem 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Ömer Eken 
Samet Güldoğan 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Ahmet. Mustafaoğlu 
Cevat önder 
Nihat Pasinli 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Seyfi Öztürk 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Kâmil Ocak; 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
I. Etern Kılıçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Sabrı özcan San 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
Şemsettin Mıırsaloğlu 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 

IÇEIİ 
Mazhar Ankan 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
Celâl Küıq 

İSTANBUL 
Sadettin Bilgiç 
Ali Esat Birol 
Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
Muhiddin Güven 
Orhan Seyfi Orhon 
Osman özer 
Kaya özdemir 
Osman Nuri Ulusay 
Mehmet Yardımcı 

IZMÎR 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem 
Hüsamettin Gümüşpala 
ihsan Gürsan 
Settar Iksel 
Nihad Kürşad 
Şinasi Osma 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Ali Çetin 
Celâl Nuri Koç, 
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KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Ahmet Şevket Bohça 
Sabrı Keskin 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
Feyyaz Koksal 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Orhan Türkkan 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdem» 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Mekki Keskin 
Faruk Sük.an 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet öan Bilgin 

AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Akalın 
Muzaffer özdağ 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Hüseyin Balan 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
Hıza Kuas 
Emin Paksüt 
Ahmet Üstün 

ARTVİN 
"Turgut Altunkaya 

BALIKESİR 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 

BÎNGÖfl 
M. Emin Gündoğdu s 

Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Zarife Koçak 

BURSA! 
-Sadrettin Çanga 

Mehmet Ersoy 
1. Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Şaban Erik 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağla» 
Muammer Dirik 
Mithat Dülge 
önol Sakar 

MARAŞ 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet özsoy 

MUĞLA 
İzzet Oktay 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Kâmil Özsarıyıldız 

NİĞDE 
Yaşar Arıbaş 
Haydar Özalp 

ORDU 
Haandi Mağden 

RİZE 
Erol Yumar Akçal 
İsmail Sarıgöz 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Muslihittin Gürer 
Şerafeddin Paker 

SAMSUN 
Melâhat Gedik 
Bahattin Uzunoğlu 

SİİRT 
Hüseyin Hüsnü Oran 

SİİRT 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Gryasettîn Duman 
Seyf i Kurtbek 

[Reddedenler] 

ÇANAKKALE 
Şefik İnan 

ÇORUM 
Hasan Lâtif Sarıyüce 

DİYARBAKIR 
Tank Ziya Ekinci 

EDİRNE 
Türkân Seçkin 

ERZİNCAN 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Gıyasettin Kanaca 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayri Başar 

GİRESUN 
M. Kemal Çilesiz 

GÜMÜSANE 
Necati Akagün 
Ali ihsan Çelikkan 

HATAYı 
Hüsnü Özkan 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
S ad an Aren 
Hüseyin Ataman 
Orhan Erkanlı 
A. Coşkun Kırca 
Selim Sarper 
Ahmet Tahtakılıç 
Reşit Ülker 

IZMÎR 
Şeref Bakşık 
Cemal Hakkı Selek 

KARS 
Turgut Göla 
Âdil Kurtel 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Âdil Toközlü 

KAYSERİ 
Cengiz Nayman 

KIRŞEHİR 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Nihat Erim 
Şevket Ustaoğlu 

Cevad Odyakmaz 
Gültekin Sakarya 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
tlyas Demir 

TOKAT 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğluı 
Bedrettin Karaerkek 
Osman Saraç 

TRABZON 
Osman Turan 

URFA 
Halil Balkıs 
Necmettin Cevheri 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

KONYA' 
Nazif Kurucu 
Seyit Faruk Önder 

MANİSA 
Sami Binicioğlu 
Şevket Raşit Hatipoğlu, 
Mustafa Ok 

MARDİN 
Nazmi Oğuz 

MUŞ 
Kemal Aytaç 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Raif Aybar 
Ferda Güley 
Arif Hikmet Onat 

RlZE 
Mazhar Basa 

SAKARYA 
Hayrettin Uysal 
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SAMSUN 
Kâmran Evliyaoğlu 

SİİRT 
Misbah Ongan 
Âdil Yaşa 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Orhan Kabibay 

ADANA 
Ali Bozdoğanoğlu 

ADIYAMAN 
Süleyman Arif Emre 

ADANA 
Hasan Aksay 
Mahmut Bozdoğan 
Ali Karcı 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
İbrahim Tekin (B.) 
Bekir Tünay 

ADIYAMAN 
Nazım Bayıllıoğlu 
Ali Turanlı 

AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Murat önder 
Ali İhsan Uiubahşi 

AGRI 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Osman Bölükbaşı 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
llyas Seçkin 
Hasan Tez 
H. Turgut Toker (B.) 
Hasan Türkay 
Alparslan Türkeg 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) (1.) 

Kâzım Kangal 
M. Kemal Palaoğlu 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Kemal Nebioğlu 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

Hasan Fehmi Boztepe 
(i.) 

Rafet Eker 
Osman Zeki Yüksel 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç 
Reşat özarda 
İsmet Sezgin 
M. Kemal Yılma* 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan (B.) 
Enver Güreli 
Fennî tsliımyel'i (t.) 
Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Halü İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Keımal Demir (t.) 
Hasan özcan 

BURDUR 
î. Hıkkı Boyacıoğlu 
Fethi Çelikbag 

BURSA 
İbrahim Öktem 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Cihad Baban 

TRABZON 
A. İhsan Birineioğlu 
Ahmet Cebi 
Hamdi Orhon 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

URFA 
Behice Hatko (Boran) 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Hilmi İncesulu 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Hüdai Oral 
Ât'ıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Metin Cizreli 
Hasan Değer (I.) 
Reeai îskenderoğlu 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Abmet Bilgin (Bşk. V.) 

ELÂZIĞ 
Nunettin Ardıçoğlu 
Keımal Satır (I.) 

ERZİNCAN 
Nafiz Giray 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Necati Güven 
İsmail Hakkı Yıldırım 

GAZİANTEP 
Ali îhsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu (î.) 
Hüseyin Yılmaz I 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
Ali Cüceoğlu 
Nizamettin Erkmen 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç-

YOZGAT 
Yusuf Ziya Bahadmlı 
Nuri Kodamanoğiu 
Ceelâl Sungur 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Sabahattin Adah 
Yahya Kanbolat 
Reşat Mursaloğlu 

İSPARTA 
Tahsin Argun 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
İsmail Çataloğlu 
Kadir Çetin (I.) 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUÜ 
Mehmet Ali Aybar 
Suphi Baykam 
Orhan Birgit 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Orhan Eyüboğlu 
Abdurrahman Şeref Lâç 
îlhami Sancar 
Fuad Sirmen 
1. Hakkı Tekinel 
Aydın Yalçın 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Mehmet Ali Aytaf 
Arif Ertunga 
Enver Turgut (î.) 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu (l.> 

[ÇehinserUr] 

BURSA I İSPARTA I SAKARYA 
Ahmet Türkel İrfan Aksu Ekrem Alican 

ELÂZIĞ KARS TRABZON 
Kevni Nedimoğlu Sevinç Düşünsel | Ekrem Dikmen 

[Oya katilmvy anlar] 
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KAR3 
CengLs Ekinci 
Muzaffet Şaımiloğlu 

KASTAMONU 
Adil Aydın 
I. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Fehmi Cumalıoğlu 
Turhan Feyzioğlu 
A. Atıf tHacıpaşaoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Arif Hikmet Güner 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Mehmet Güver 

KOCAELİ 
ismail Arar (Bşk. Y.) 
Süreyya Sofuoğhı 

KONYA 
Selçuk Aytan 
Bahri Dağdaş (B.) 
Hasan Dinçer (B.) 
M. Ziyaeddin îzerdem 
ihsan Kabadayı 
Mehmet Necati Kalaycı 
ismet Kapısız 
Yunus Koçak 
Fakih özfakih 
Vefa Tanır 

1 KÜTAHYA 
Himmet Erdoğmug 
Ali Mesut Erez 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Mehmet Del ikaya 

j Hüseyin Doğan 
Lûtfi Evliyaoğlu (I.) 
Hamit Fendoğlu 
ismet inönü 

MANİSA 
Muammer Erten 
Nahit Yenişeh>lioğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 

1 Veysi Kadıoğlu 
Vefik Pirinçcioğlu 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
ibrahim Aysoy 
Rifat Baykal 
Seyfi Güneştan 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
Adnan .Akarca 
Seyfi Sadi Pencap 
Turan Şahin 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

[Açık üy 

Adana 
Çorum 
Diyarbakır 
istanbul 
Urfa 

NEVŞEHİR 
ibrahim Boz 
Ali Baran Numanoğlu 

ORDU 
Ata Bodur 
Feridun Cemal Erkin 
Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

1 SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Yaşar Akal 
Ilyas Kılıç 
Salâhattin Kılıç 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal Tülezoğlu 
Süreyya Uluçay 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 
Mustafa Kaptan 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
Nihat Doğan 
Tevfik Koraltan 

TEKİRDAĞ 
Orhan öztrak 

telikler] 

1 
1 
1 
1 
1 

TOKAT 
Fethi Alacalı (I.) 
İrfan Solmazer 

TRABZON 
Selâhattin Güven 
Ömer Usta 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hasan Ünlü (I.) 

URFA 
Mahmut Çetin (I.) 

VAN 
Mlslih Görentas (I. Ü.) 
Kinyas Kartal 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel Çetiner 
Bülent Ecevit 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
Kâmil Kınkoğlu 
S. Tekin Müftüoğlu 
(B.) 
Kemal Doğan Sungun 

Yekûn 
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I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'-
nun, Türkiye'nin telefon meseleleri ve kurul
ması kararlaştırılan haberleşme sanayii konu
larında bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergesi. (10/15) 

2. — Samsun Mille tveikili İlyas Kılıç'm, 
kanserin tedavisini, hastalığa duçar olanların 
yurt ölçüsünde takibi ile tedavi ve kontrolünü 
sağhyacak örgütün kurulmasını, bu hizmette 
çalışacak sağlık personelinin yetiştirilmesini 
mümkün kılmak ve bu hususta alınacak diğer 
tedbirleri tesbit etmek üzere bir genel görüş
me açılmasına dair önergesi. (8/25) 

3. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, tefeciliğin Trabzon, Giresun ve Ordu 
illeri ile ilçelerinde yaptığı tahribatı mahallen 
tetkik ve tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince bir Meclis araştırması yapıl
masına dair önergesi. (10/16) 

4. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 
4 arkadaşının, tütünden elde edilen gelirin tü
tün ekicileri ile ihracatçılarına verilen kredi ve 
bunların sağladıkları kâra karşı ödedikleri ver
gi miktarı konularında bilgi edinilmek üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/17) 

5. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Yabancı Sermayeyi Teşvik Komitesinde millî 
menfaatler aleyhine kararlar alındığı ve yol
suzluklar yapıldığı iddiasiyle bu konuda Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması yapılmasına dair önergesi (10/18) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X I . — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Arslan Bora ve 5 arkadaşının, 444 sayılı Kanu

nun birinci maddesine bir fııkra e/klenmesi hak
kında kanun teklifi ve Ticaret, Maliye ve Plân 
komisyonları raporları (2/404) (S. Sayısı : 
281). 

I I 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Kars Milletvekili Âdil Kurtel'in, 227 

sayılı Kanunla kurulan Türkiye Süt Endüstrisi 
Kurumu müstahsilin istihsal ettiği sütü işleıtıök 
ve değerlendirmek için, memleketin hangi stra
tejik bölgelerinde örnek tesisler kurmuş oldu
ğuna dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/184) 

2. — Artvin Milletvekili Turgut Altunka-
ya'nın, Artvin'de kontralit fabrikası kurmak 
üzere Ruslarla yapılan anlaşmanın mahiyetinin 
ne olduğuna dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu. (6/188) 

3. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Orman Genel Müdürlüğünde çalışmakta olan 
orman müfettişlerinin ve teftiş görevlisi bulu
nanlarının adedine dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu. (6/235) 

4. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğ-
lu'nun, yurdumuzda, bugüne kadar, tesbit edil
miş olan asgari ücretlerin yeterli bulunup bu
lunmadığına dair, Çalışma Bakanından sözlü 
sorusu (6/259) 

5. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'-
nin, Aydın Emniyet Müdürlüğü binası inşaatı
nın ne zaman ikmal edileceğine dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/283) 

6. — Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yurt'un, Atatürk Üniversitesinde bir veteriner 
fakültesi açılması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/289) 
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7. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikibaş'-

m, 6209 sayılı Serbest Bölge Kanunu gere
ğince çıkartılması gereken tüzüğün neşredilip 
edilmediğine dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/292) 

8. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Paımukkale'ndn köylüler tarafından kesilen su
yunun münhasıran Pamukkale'ye tahsisi husu
sunda ne düşünüldüğüne dadr, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar ve Turizm ve Tanıtma bakanların
dan sözlü sorusu (6/296) 

9. — Van Milletvekili Salih Yılduz'ın, Van'
ın Gevaş ilçesine bağlı Müküs nahiyesinin tam 
teşkilâtlı bir nahiye haline getirilmesinin düşü
nülüp düşünülmediğine dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/299) 

10. — Van Milletvekili Salih Yıldız'm, Van'
ın Gevaş ilçesinde bir turistik otel ve tesisleri 
inşasının düşünülüp düşünülmediğine dair Tu
rizm ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu. 
(6/300) 

11. __ Van Milletvekili Salih Yıldız'm, Van'
ın Başkale ilçesinde, ne zaman, bir yatılı bölge 
ilkokulu açılacağına dair, Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/301) 

12. — Van Milletvekili Salih YıMız'ın, Van'
ın Özalp ilçesinden Muradiye ilçesine en kısa yol
dan irtibatı temin edecek yolun yapımı için bir 
çalışma olup olmadığına dair, Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu. (6/302) 

13. _ Van Milletvekili Salih Yıldız'm, Van'
ın Başkale ilçesinde ve su kanalı sonunda başlı-
yan ovada numune fidanlık tesisi için bir çalış
ma olup olmadığına dair, Tarım Bakanından 
sözlü sorusu. (6/303) 

14 — Aydın Milletvekili M. Kemal Yıl-
maz'm, Ege bölgesinde, müstahsil ve tüccar elin
de bulunan incirlerin, bozulmadan, değerlendi
rilmesi için her hangi bir tedbir alınmasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair Tarım ve Ticaret 
bakanlarından sözlü sorusu (6/304) 

15. — Adıyaman Milletvekili Süleyman 
Arif Emre'nin, liselere de din dersi konulması 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/306) 

16. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, Amerikan - Rum Ortodoksları Lideri Baş
piskopos Yakovas'ın Şubat ayında yurdumuza 

girmesine neden ve nasıl izin verildiğine da i r 
Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/306) 

17. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Ankara Adalet Gazetesinde «Sokaktaki Adam» 
başlığı altında yayımlanan yazı ve resimlerin 33 
sayılı Kanunun 1 nci maddesine aykırı olup ol
madığına dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/310) 

18. —• Afyon Karahisar Milletvekili Musta
fa Akalm'm, Hazine adına tesbit ve tescili yapı
lan arazilerin topraksız çiftçi ailelerine dağıtıl
masının düşünülüp düşünülmediğine dair Köy 
İşleri Bakanından sözlü sorusu (6/311) 

19. — Afyon Karahisar Milletvekili Musta
fa Akalın'm, Afyon Karahisar Hava Alanı inşası 
için ne kadar arazinin istimlâk edilmiş olduğuna 
dair Ulaştırma ve Millî Savunma bakanlarından 
sözlü sorusu (6/312) 

20. — Afyon Karahisar Milletvekili Musta
fa Akalın'ın, Güney - Doğu'yu İzmir'e kısa yol
dan bağlıyan Çay - Karadilli - Dinar yol güzer
gâhının karayolları bünyesine alınıp almmıyaca-
ğma dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/313) 

21. —• Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana ilinde, küçük pamuk ekicilerinin 
yeraltı sularından istifade edebilmeleri için bir 
plân veya bir tedbir olup olmadığına dair Tarım 
Bakanından sözlü sorusu (6/314) 

22. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana ili dâhilinde, 1965 yılında kaç 
adcd ilkokul yapıldığına ve 1966 yılında kaç aded 
ilkokul yapılacağına dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/315) 

23. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana ili köylerinden kaçma 1965 yılın
da içme suyu getirildiğine ve 1966 yılında kaç 
köyün içme suyu işinin programa alındığına dair 
Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu (6/316) 

24. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'cla 1965 yılı içinde, PTT ye ait 
telefon teli ile kurşunlu kablolardan ne kadarının 
hırsızlar tarafından çalındığına dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü sorusu (6/317) 

25. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'-
ııı, Afrika ülkeleri ile ticari münasebetlerimizi 
geliştirmek için yapılan çalışmalardan ne netice 
alınmış olduğuna dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/318) 



26. — Aydm Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Türkiye'de, sürü sahiplerinin yanında, ücretle 
çalışan kaç çoban bulunduğuna dair Çalışma 
ve Devlet balkanlarından sözlü sorusu. (6/323) 

27. — Ondu Milletvekili Feridun Cemal Er-
kin'in, Hükümetimiz ile Avrupa Ekonomik Top
luluğu arasında imzalanan Ortaklık Andlaşması 
muvacehesinde topluluğa tam üye hüviyeti ile 
tedricen katılabilmemiz için yapılması gereken 
kesif çalışma ve hazırlıkların halen ne safhada 
bulunduğuna dair Dışişleri Bakanından sözlü 
sorusu. (6/324) 

28. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö
ğüs'ün, Gaziantep Dokumacılık iplik Sanayii 
Anonim Şirketinin Genel Kurul toplantısının 
tehir edilip edilmediğine dair Ticaret Bakanın^ 
dan sözlü sorusu. (6/326) 

29. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Devlet Personel Dairesine, şimdiye kadar, AID 
Teşkilâtı tarafından kaç milyon lira yardım ya
pıldığına dair, Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/327) 

30. — Konya Milletvekili Nazif Kurueu'nun, 
Konya'nın Ermenek ilçesinin kalkınması için ne 
gibi tedbirlerin alınmış olduğuna dair Tarım, 
Sanayi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakanların
dan sözlü sorusu. (6/328) 

31. — Konya Milletvekili Nazif Kurueu'nun, 
Konya köy yollarının yapımı için eksik ayrılan 
ödeneğin nasıl telâfi edileceğine dair, Köyişleri 
Bakanından sözlü sorusu. (6/329) 

32. — Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın, 
İller Bankasının 19 . 4 . 1966 tarihindeki yıllık 
genel kurul toplantısından, önceden hazırlıklı 
oldukları intibaını veren, bâzı delegelerin olay
lar yarattığı rivayetinin doğru olup olmadığına 
dair, imar ve iskân Bakanından sözlü sorusu. 
(6/330) 

33. — Aydm Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
m, Ege'nin bâzı yerlerinde, tütün ekicilerinin 
malını birkaç liralık kaparo karşılığında kapa
tıp ve sonra bir daha görünmiyen alıcı firma
lar yüzünden zarar gören ekicilerin zararına mâ
ni olacak tedbirlerin neden alınmadığına dair 
Gümrük ve Tekel ve Tarım bakanlarından söz
lü sorusu. (6/331) 

34. — Kars Milletvekili ^Muzaffer Şamil-
oğlu'nun, Türk - Eus sınırındaki hudut karakol' 
binaları ile gözetleme kulelerinin, büyük mille
timizin sanma yaraşır şekilde, inşasının hangi1 

yıl gerçekleşebileceğine dair Millî Savunma Ba
kanından sözlü sorusu. (6/332) 

•3.5. — Kars Milletvekili Muzaffer Şamiloğ-
lu'nun, Kars hava seferlerinin hangi tarihte 
başlıyacağına ve hava alanı yapımının hangi 
yıl programına alınacağına dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü sorusu. (6/333) 

36. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu'nun, verilmiş olan gensoru önergeleri 
görüşülüp neticelendirilinceye kadar her hangi 
bir tasan veya teklifi gündeme almamak sure
tiyle Anayasanın 89 ncu maddesi hükmünün ye
rine getirilmesinin düşünülüp düşünülmediğine 
dair, Millet Meclisi Başkanından sözlü sorusu. 
(6/334) 

37. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Tarım arazisi yeterli olmıyan Doğu - Kara
deniz Bölgesinde, bu meyanda Trabzon ilinde 
hayvancılığın ıslah ve inkişafı için alınmış ve 
alınacak tedbirlerin neler olduğuna dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu. (6/335) 

38. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, Konya'da tarım üretimini fazla sekteye uğ
ratan su baskınları, göl taşkınları ve rüzgâr se
bebiyle meydana gelen erozyonu önleyici ne gibi1 

âcil tedbirlerin alınmış olduğuna dair Tarım ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakanlarından sözlü 
sorusu. (6/336) 

39. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, Mec
lisin çalışma sorumluluğu hakkındaki beyana 
dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/337) 

40. — izmir Milletvekili Arif Ertunga'nm, 
izmir Millî Eğitim Müdürünün, öğrenci velile
rine haber verip müsaadelerini almadan, kız 
öğrencileri balo, defile ve içkili toplantılarda 
manken olarak bulundurmak yetkisi olup olma
dığına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu. (6/338) 

41. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun, 1965 seçimi arifesinde yapılan 
vaitlerin ne zaman gerçekleşebileceğine dair 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/339) 



42. — Nevışehir Milletvekili Salâhattin Hak-
tu Esatoğlu'nun, Meclisin toplanamaması konu
sunda muhalefeti suçlamanın sebebinin ne ol
duğuna dair Başbakandan sözlü sorusu (6/340) 

43. — Tolkat Milletvekili Osman Saraç'm, 
Tokat Devlet Hastanesinin ek inşaatı için ay
rılan ödeneğin niçin 'başka tarafa aktarıllmış 
lolduğuna dair Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanından sözlü sorusu (6/341) 

44. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, Amasya Kız îlköğretmen Okulu Müzik 
öğretmeninin bakanlık emrine alınması sebe
bine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/342) 

45. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzun-
n'er'in, TraJbzon ilinde balıkçılığın inkişafı için 
alman ve alınacak olan tedbirlerin neler oldu
ğuna dair Ticaret Balkanından s/özlü sorusu. 
(6/343) 

46. — Manfea Milletvekili Muammer Dirik'-
in, Gümrük Resmi ödenmemiş kaçak eşyaların, 
yurdumuzun muhtelif «bölgelerinde, serbestçe 
satışa arz edilmesine neden mâni olunmadığı
na dair Maliye, Gümrük ve Tekel Bakanların
dan sözlü sorusu. (6/344) 

47. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 
A. P. Genel Başkanı olarak, A. P. Ankara 11 
Başkanlığında yapılan konuşmada söylenen 
sözlerin kime veya kimilere müteveccih oldu
ğuna dair Başbakandan sözlü sorusu (6/345) 

48. — İstanbul Milletvekili Orhan Birgit'-
in, İller Bankasında görevli sekiz memurun, 

son günlerde, Ankara dışında başıka görevlere 
tâyin edilmeleri sebebine dair Başbakandan ve 
İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu. 
(6/346) 

49. — Ankara Milletvekili tbralhim Sıtkı Ha-
tipoğlu'nun, Şehit Turan Emeksiz'i, komünist 
ajanı gösteren gizili halberler bülteninin gaze
telere kimin tarafından verilmiş olduğuna dair 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/347) 

'50. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'in, 
Samsun Fuarına 5 000 lira maaşla bir müdür tâ
yininden haberdar olunup lolunmadığma dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu. (6/348) 
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