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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
Kars Milletvekili Kemal Kaya; Emek inşaat
ve İşletme Genel Müdürlüğünün elimde bulunan
otelleri Hilton'a devretmesinin yerinde olmadı
ğına ffc bu konuda gerekli açıklamaların yapılanasına,
Siirt Milletvekili M. Ndbil Oktay, Beşiri
ilçesi Hükümet binasının silahlı kişiler tarafınan basıldığı yolunda Türkiye radyolarında
ve basında çıkan haberlerin aslı olmadığına ve
Beşiri kaymakamının bazı tutum ve davranış
larına,
Uşak Milletvekili Âdil Turan, Uşak ilinin
genel sorunlarına ve alınması gerekli tedbirlere,
Amasya Milletvekili Yavuz Acar, 6657 sayılı
Kanunlda değişiklik yapan 1327 sayılı Kanunun
uygulamasından doğan aksaklıkların bir an ön
ce giderilmesi gerektiğine ve,
iSaikarya Milletvekili Hayrettin Uysal da,
yazılı soru önergelerine zamanında cevap ve
rilmemesi sebebiyle denetim hakkının yerine
getirilmediğine dair gündem dışı birer demeç
te bulundular.
Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan ile Afyon
Karahisar Milletvekili Rıza Çerçel'in, 2/462

esas sayılı Kanun teklifinin ve
Afyon Karahisar Milletvekili Rıza Çerçel'in,
2/381 esas sayılı Kanun teklifinin, havale olun
dukları komisyonlardan 4 er %e alınarak ku
rulacak birer geçici komisyonda görüşülmesine
dair önergeleri ile,
Tarım Komisyonu Başkanlığının, Bursa Mil
letvekili Kasım önadım ve 12 arkadaşının Süt
Endüstrisi Kuruluş Kanunu teklifinin, aynı ko
nudaki tasarıyı görüşmek üzere kurulan Geçici
Komisyona havaîdsine dair tezkeresi kabul
olundu.
İş Kanunu tasarısı üzerindeki görüşmelere
devam olunarak, 6 ncı maddesine kadar kabul
olundu.
5 . 5 . 1971 Çarşamba günü saat 15,00 te
toplanılmak üzere Birleşime saat 18,58 de son
verildi.
Başkan
Kâtip
BaşkanveMli
Kayseri
Fikret Turhangü
Şevket Doğan
Kâtip
Ankara
Kemal Ataman

SORULAR
Yazılı sorular
1. — Maraş Milletvekili Nejat Çuhadar'in,
Maraşta inşa edilen Orman Muhafaza Oku
lunun ne zaman faaliyete geçeceğine dair yazılı
soru önergesi, Orman Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/544)
-

2, — Afyon Karahisar Milletvekili Sülsy*
man Mutlu'nun, Ankara'da, semtler arasında
çalışan dolmuş arabalarının normal taşıma gü
cünden fazla yolcu aldıklarına dair yazılı som
önergesi,, içişleri Bakanlığına gönderilmiştir,
(7/545)
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II. — GELEN KÂĞITLAR

TEZKERELER
1. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sına dair Başbakanlık tezkeresi (3/515) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep
Karma Komisyona)
2. — Konya Milletvekili Necmettin Erlbakan
ile Tokat Milletvekili Hüseyin Abbas'ın yasama
dokunulmazlıklarının kaldırılmasına dair Baş
bakanlık tezkeresi (3/516) (Anayasa ve Adalet

Komisyonlarından mürekkep Karma Komisyona).
RAPOR
3. — Sıkıyönetim kanun tasarısı ve Anaya
sa, Adalet, içişleri, Millî Savunma ve Plân
komisyonlarından 3 er üyeden kurulu 43 numa
ralı Geçici Komisyon raporu (1/472) (S. Sayısı :
313) (Dağıtma tarihi : 5 . 5 . 1971) (GÜN
DEME)

BİRİNCİ OTURUM
Açılma saati : 15,00
BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil
KÂTİPLER : Şevket Doğan (Kayseri), Kemal Ataman (Ankara)

BAŞKAN — 95 nci Birleşimi açıyorum.
II - YOKLAMA
BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. Sayın milletvekillerinin beyaz düğ
melere basmalarını rica edeceğim.

(Yoklama yapıldı.)
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş
melere (başlıyoruz.

IV - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI
1. — Avrupa Konseyinin kuruluşunun 22 nci
yıldönümü dolayısiyle Başkanlığın, konseyin
amacı kapsamı ve çalışmalarına dair açıklama
sı.
BAŞKAN — Büyük Meclisin sayın üyeleri;
bugün 5 Mayıs 1971, üyesi bulunduğumuz Av
rupa Konseyinin kuruluşunun 22 nci yıldönü
müdür.
özgürlük, barış ve adalet içinde birleşmiş bir
Avrupa düşüncesinin kökleri, Avrupa tarihinin
ilk (başlarına kadar uzanır ve Avrupalı devletle
rin yine Avrupa tarihi kadar eskilere dayanan
çekişmelerinin ve birbirlerine hâMm olma çaba
larının yol açtığı kanlı savaşlar ve düşmanlık
lara bir son verilmesi isteğinden kaynak alır.

Bu düşüncenin gerçekleşmesi yolunda so
mut adımlar atılabilmesi için Avrupa'nın Birin
ci ve ikinci dünya savaşlarının yıkıntı ve ıs
tırabının içinden geçmesi gerekmiştir, ikinci
Dünya Savaşının sonunda bu yönde yapılan
çalışmaların en önemli sonuçlarından biri olan
5 Mayıs 1949 da Avrupa Konseyinin 'kurulmuş
olmasıdır.
Türkiye, siyasi ve iktisadi balkımdan aynı
ülkülere sahibolduğu cihetle Avrupa ülkebrlylo (birlikte hareket ederek, Avrupa Konseyinin
kurucu üyeleri arasında yer almış ve bu teşki
lâtın, Avrupa Birliğinin gerçekleşmesine yöne
len /bütün çabalara içtenlikle katılmıştır.
Konseyin amacı, üyelerinin ortak mirasları
olan ülkü ve ilkeleri gerçekleştirmek ve koru-
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mak ve iktisadi, sosyal ilerlemelerini kolaylaş
tırmak, üyeleri arasında daha sıkı (bir birlik
meydana getirmektir. Bu amaca, ortak menfaat
leri ilgilendiren meselelerin tartışılması, anlaş
malar yapılması, sosyal, kültürel, bilimsel, hu
kukî jve idari alanlarda birlikte hareket edil
mesi ve insan haklarının ve anaözgürlüklerinin
korunması ve daha da geliştirilmesi yoluyla va
rılacaktır.
Hukukun üstünlüğü ve sınırları içindeki bü
tün kişilerin insan hakları ve anaözgürlüklerden yararlanması ilkelerini kabul eden ve kon
sey amacının gerçekleştirilmesi için samimî ve
etkili işbirliği yapan Avrupa ülkeleri konseye
üye olmuşlardır.
Avrupa Konseyinin, Bakanlar Komitesi ve
Danışma Meclisi olmak üzere iki esas organı
vardır.
Bu üyelerin Dışişleri Bakanlarından meyda
na gelen Bakanlar Komitesinin görevi; Avrupa
Konseyinin amacının gerçekleştirilmesi, faali
yetinin düzenlenmesidir. Bakanlar Komitesi yıl
da iki defa toplanmaktadır. Komitenin bu İM
toplantısı arasında her üye ülkenin konsey nezdindeki daimî temsilcilerinden kurulu Bakan
Delegeleri Komitesi toplanarak Bakanlar Komi
tesinin işlerimin yürütülmesinde devamlılık sağ
lanmaktadır.
Avrupa Konseyinin bu çalışma programının
kapsadığı konular arasında hukukî işlerde işbir
liği, ceza hukuku ve kriminoloji, iktisadi so
runlar, sosyal yapı ve refah, sağlık ve hijyen,
tabiatın ve tabiî kaynakların korunması, bölge
sel plânlama ve mahallî idareler, kültür ve
eğitim konuları başta gelmektedir.
İnsan hakları, insan haklarının uluslararası
alanda korunmasının sağlanması amaciyle yapı
lan çalışmalar çerçevesinde hazırlanan İnsan Hak
ları ve Temel özgürlüklerin Korunması Avru
pa Sözleşmesi 1953 yılında yürürlüğe girmiştir.
Temel hakları uluslararası alanda güvenliğe ka
vuşturan bu sözleşme gereğince kurulan İnsan
Haklan Avrupa Komisyonu ve İnsan Hakları
Avrupa Divanından müteşekkil yargı mekaniz
ması sözleşmenin uygulanmasını denetler, söz
leşme ve kurduğu yargı sistemi bu konuda şim
diye kadar atılmış en ileri adımı teşkil eder.
Bugüne kadar 65 ten fazla Avrupa anlaş
ması meydana getirilmiştir. Bu anlaşmalar Av
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rupa Konseyine üye devletlerin yasalarının
ahenkleştirilmesini ve böylece bu ülkeler ara
sında daha sıkı bir işbirliği kurulmasını sağla
maktadır.
Konsey çerçevesinde 'hazırlanan anlaşma ve
sözleşmelerden 26 sı Devletimiz tarafından
onanmış, 15 i ise imzalanmış bulunmaktadır.
Avrupa Konseyi, toplum yaşantısının her
alanının ilgilendiren konularda yaptığı çalışma
larla gelecekte ortaya çıkacak Avrupa Birliği
nin çerçevesini meydana getirmektedir. Avrupa
ülkelerini ilgilendiren çeşitli konularda yapılan
incelemeler ve Parlömariterlerarası görüşmeler
ve ayrıca hazırlanan anlaşmalar ve sözleşmeler
le ortak Avrupa politikası şekillendirilmekte
ve konsey üyesi ülkelerin yasaları birleştiril
mektedir.
Avrupa Konseyi bu özellikleriyle bilim ve
teknoloji alanlarındaki ilerlemeler, toplumların
yaşantısında meydana gelen hızlı değişmeler
ve dünya siyasetinde ortaya çıkan gelişmeler
karşısında önemi ve değeri her gün artan Avru
pa Birliği çalışmalarının temelini meydana ge
tirmektedir.
Bu mutlu 22 nci kuruluş yıldönümünde,
inanç dolu bir üyesi olduğumuz Avrupa Kon
seyine ve onu takiben vücut bulmuş olan Av
rupa Birliklerine Büyük Meclis adına başarılar
dilerim. (Alkışlar)
2. — İstanbul Milletvekili Kâzım Özeke'nin,
PTT hizmetlerine yapılan son zamlar konusun
da gündem dışı demeci.
BAŞKAN — Sayın Kâzım ö^eke, son PTT
zamlariyle ilgili olarak gündem dışı söz talebin
de bulunmuşlardır, kendilerine kısa olmak kaydiyle söz veriyorum. Buyurunuz.
M. KÂZIM ÖZEKE (İstanbul) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri;
Dün akşam saat 24,00 ten itibaren yürürlü
ğe giren son PTT zamlariyle alâkalı görüşleri
mi açıklamak üzere huzurlarınızdayım.
Biz milletvekilleri olarak Sayın Erim Hükü
metine güvenoyu verirken ondan iki şey bek
liyorduk: Birincisi asayişin, can ve mal emni
yetinin temini, ikincisi hayat pahalılığını durdurmasıydı.
Eğer bir akşam ajansında PTT hizmetlerine
zam yapıldığı, bir başka akşam TRT hizmetleri-
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ne zam yapıldığı ilân edilirse, bir milletvekili
olarak 'gücüm nisbetinde ilk defa Sayın Nihat
Erim'in karşısına ben çıkacağım.
Bu zamlar yüzünden Demirel Hükümeti za
manında bir umum müdür vazifesinden alın
mıştı. Bugün yine aynı vaziyette, geçmişteki
bu hali hiç düşünmeksizin, bir zam karşımıza
getirildi, fakat bu zammın da durdurulmasını
ve bunlar hakkında Meclisin bir tahkikat aç
masını sağlamanızı sizlerden rica edeceğim.
Böyle her aklımıza geldiği şekilde zam ya
parsak vatandaşta huzursuzluk başlar. Biz ar
tık bu huzursuzluktan bıktık; bizler milletvekil
leri olarak değil, vatandaş da bıktı.
Nihat Erim Hükümetinin «Beyin» olan uz
manları iyi hesabetsinler, eskisi gibi gelmiş olan
programları durdursunlar, biz de buna göre bu
rada onları destekliyelim. Bizler kendilerine,
iktidarı teslim eden parti de muhalefet partisi
de en olumlu anlayışla burada güvenoyu ver
dik. Güvenoyunu verirken de ondan hizmet bek
ledik, bekliyoruz.
Bu yanlışlıkları muhakkak durdurmalıdır
lar, zamlara karşıyız; ben değil, kendi ailesi de
karşıdır. Sizlere eMmde bulunan 9 Nisan 1971
tarihli bir gazeteden annesinin beyanını okuya
cağım. (A. P. sıralarından gülüşmeler «Bravo»
sesleri.) ıSadece ben değil annesi de karşı. An
nesi, «Eğer böyle zamlar yaparsa sütümü he
lâl etmem» diyor. Ben de oyumu helâl etmem.
O bakımdan, Sayın Nihat Erim bu işler üzerin
de ciddiyetle dursun. Bu zamların yükünü kim
se kaldıramaz. Dış ülkelerdeki arkadaşlarımız
memleket genel durumundan habersiz kalır, bir
gazeteyi buradan Avrupa'ya göndermek büyük
mesele haline gelir. Mektuplaşmalar zorlaştı,
telefonla
konuşmak
zorlaştı,
havaleler
zorlaşıyor... Bunu bizler bugün olgun
luk kabul edersek yarın bunun arkası ke
silmez arkadaşlar.
Hepinize saygılar sunarım. (A. P. sıraların
dan alkışlar.)
3. — Vazife ile'yurt dışına giden Dışişleri
Bakam Osman Olcay'a Devlet Bakam ve Baş
bakan Yardımcısı Sadi Koçaş'ın vekillik etmesi
nin uygun bulunduğuna dair Cumhurbaşkanlı
ğı tezkeresi. (3/517)
BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığının bir tez
keresi vardır okutuyorum:
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Millet Meclisi Başkanlığına
Vazifeyle yurt dışına giden Dışişleri Baka*
nı Osman Olcay'ın dönüşüne kadar; Dışişleri
Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı Sadi Koçaş'ın vekillik etmesinin, Baş
bakanın teklifi üzerine uygun görülmüş olduğu
nu arz ederim.
Cevdet Sunay
Cumhurbaşkanı
BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine arz
olunmuştur.
HASAN AKÇALIOĞLU (Antalya) — Sayın
Başkan, geçen hafta ben de gündem dışı söz is
temiştim ve siz söz talebinde bulunanların ismi
ni okurken benim de ismim geçmişti.
Halbuki, biraz evvel söz verdiğiniz arkadaş,
henüz akşam yapılmış olan zamlardan bahset
tiler, dolayısiyle yeni söz istemiş olmuyorlar
mı?
BAŞKAN — Efendim, böyle bir talebiniz ba
na intikal etmemiştir, şahsan da bana gelmiş
değilsiniz.
HASAN AKÇALIOĞLU (Antalya) — Pazar
tesi günü sırada olduğumu okudunuz.
BAŞKAN — Kime okudum.
HASAN AKÇALIOĞLU (Antalya) — Gün
dem dışı söz istiyenlerin listesini okudunuz.
BAŞKAN — Efendim, gün ve sıra diye bir
şey yok. Mesele talebetmek...
HASAN AKÇALIOĞLU (Antalya) — özür
dilerim, yanlışlık yaptım. ıSiz değil, Sayın Ta
lât Köseoğlu Cuma günü ismimi okumuştu.
BAŞKAN — Okumuş olabilirler, fakat her
Başkan değişmesinde takdir hakkının Başkana
aidolduğunu ve bu arada da gelmediğinizi bi
liyorsunuz tabiî. Benim bu konuda hiçbir bil
gim yok. Bunun yanında da bugün iki sayın
milletvekili gündem dışı söz istemişlerdir, fa
kat gündemimizin mahiyeti itibariyle kendileri
ne bu birleşimde söz veremedim.
4. — Sinop Milletvekili Tevfik Fikret Övefin, 6/41 esas sayılı sözlü sorusunu geri aldığına
dair önergesi. (6/41, 4/163)
BAŞKAN — Sinop Milletvekili Sayın Tev
fik Fikret övet'in sözlü soru önergesini geri
aldığına dair önergesi vardır, okutuyorum:
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Millet Meclisi Sayın Başkanlığına
Gündemin «ikinci defa oya konulacak işler»
bölümünün 30 ncu sıra numarasını taşıyan «Si
nop ili orman ve dağ köyleri» ile ilgili sözlü so
ru önergemi geri alıyorum.
Gereğini saygı ile arz ederim.
Sinop
Tevfik Fikret Övet
BAŞKAN — Sözlü soru önergesi geri veri
lecektir.
5. — Erzurum Milletvekili Cevat Önder'in,
T. B. M. M. Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma
Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair önerge
si. (4/162)
BAŞKAN — Sayın Cevat önder'in, komis
yondan ayrılmasiyle ilgili bir önergesi vardır,
okutyorum:
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına
Üyesi bulunduğum T. B. M. M. Kamu İktisa
di Teşebbüsleri Karma Komisyonundan istifa
ediyorum.
Gereğini rica ederim. Saygılarımla.
Cevat önder
Erzurum
BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine arz
olunmuştur.
6. — tçel Milletvekili Turhan Özgüner'in,
Mersin'in Arslanköy bucağında, 1969 yılında vuhubulan kar felâketi sebebiyle felâketzedelere
konut yapımına yolsuzluk yapıldığı iddiasiyle
eski İmar ve İskân Bakanları Haldun Menteşeoğlu ile Hayrettin Nakiboğlu haklarında Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına dair önergesi (10/73)
ıSayın Turhan özgüner tarafından verilmiş
bir Meclis araştırması isteğini havi önerge var
dır, okutuyorum:
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına
Ankara
Mersin'in Arslanköy bucağındaki bir yol
suzluk sebebiyle eski imar ve iskân bakanları
Haldun Menteşeoğlu ve Hayrettin Nakiboğlu
haklarında T. C. Anayasasının 88 nci maddesi
gereğince açılmasını istediğim Meclis Araş
tırması önergemi ekli olarak sunuyorum.
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Gereğinin yapılmasını diler, saygılar suna
rım.
28 . 4 . 1971
İçel Milletvekili
Tuhan Özgüner
C. H. P. içel Milletvekili Turhan Özgüner'in
Mersin'in Arslanköy bucağındaki bir yolsuzluk
hakkında eski imar ve İskân bakanları Mente
şeoğlu ve Nakiboğlu haklarında Meclis Araş
tırması önergesi
Millet Meclisi Başkanlığına
1969 yılı başlarında içel ili Mersin merkez
ilçesine bağlı Arslanköy bucağında vukubulan büyük kâr felâketinde pek çok hemşehri
mizin evleri tamamen yıkılmış ve bir kısmının
da kısmen harabolmustur. Bahis konusu kar
felâketi üzerine İmar ve İskân Bakanlığı âfet
ler fonundan gerekli yardım, yapılarak, düşük
faiz ve uzun vâde ile, zarar görmüş vatandaş
ların evlerinin yeniden yapılması ya da onarıl
ması öngörülmüştür. Ancak, bu arada Arslan
köy'de hiç evi olmadığı halde (evi varmış da,
yıkılmışcasına) sahte zaJbıtlar tutularak, bâ
zı şahıslar ve fırsat düşkünleri açıktan çıkar
ve yarar sağlamış bulunmaktadırlar. Halen
Arslanköy'de büyük zarar görmüş pek çok va
tandaşın âfetler fonundan yararlanabilmesi
mümkün olamamış bulunduğu halde, bütün özel
likleri (Milliyetçi Öğretmenler Derneği üyesi)
olmaktan ibaret bulunan ve Arslanköy'de hiç
evler olmıyan ve bu sebeple evlerinin yakılma
sı bahis konusu olamıyacak bulunan Mersin'de
ikamet eden Mersin Cumhuriyet İlkokulu Öğ
retmeni Sabri Yıldırım ve Mersin Kurtuluş ilko
kulu öğretmeni Özer Yıldız adlarındaki iki öğ
retmene Devlet kesesinden bağışlarcasma yep
yeni birer ev yapılarak âdeta hediye edilmiştir.
Bu büyük yolsuzluğu geçen yıl önce gün
dem dışı ve sonra da sözlü soru olarak Meclise
getirmiş olmama rağmen, bunlardan gündem dı
şı konuşmama karşı sadece cevap vermiş ol
makla konuyu geçiştirmiş olmayı kendi açısınca yararlı gören eski İmar ve iskân Bakanı
Hayrettin Nakiboğlu; kendisinden evvelki imar
ve İskân Bakanı Haldun Menteşeoğlu'nu korurcasına, gerçeğe uymıyan beyanlarda bulunmuş
ve böylece belki de bilerek ona kanat germek
suretiyle, onun yolsuzluğuna dolaylı olarak iş
tirak etmiş bulunmaktadır. Kar felâketinin vu-

M. Meclisi

B : 95

kubulduğu 1969 yılı başlarında bu derece cü
retli bir davranışla, hiç evi olmıyan bu iki öğ
retmene Devlet kesesinden ev verilmiş olması
nı?. en başta gelen sorumlusu, şüphesiz o dev
rin İmar ve İskân Bakanı Haldun Menteşeoğlu ve etrafındaki kişilerdir. Ancak bu yolsuz
luk, geçen yıl Meclis Kürsüsünden benim ta
rafımdan bütün açıklığı ile dile getirildikten
sonra, geçen yılın İmar ve İskân Bakanı Hay
rettin Nakiboğlu; kendisinden evvelki Bakan
Haldun Meınteşeoğlü'nu savunmak zorunluğunu duyarak ve gerçeğe aykırı bir şekilde (Arslanköy'de hem okul ve hem de okulun lojmanı
yıkılmıştır, bu sebeple lojmanda oturan İM
öğretmene birer ev yapılmıştır) demek suretiyle
Yüce Meclis üyelerinin gözleri içine baka baka
gerçeğe aykırı konuşmuştur. Zira, Arslanköy'de okul yıkılmamıştır, okulum lojmanı yıkılma
mıştır, okul ve lojmanı yıkılsa dahi Mersin'de
ikâmet eden ve Mersin'de ilkokul öğretmenliği
yapmakta bulunan bu iki öğretmenin, yıkılan
okul ya da lojmanı ile ne ilgisi olabilir? Bu
derece gerçek dışı beyanlarda bir yolsuzluğu
örtmeye gayret gösteren Hayrettin Nakiboğ
lu'nun dahi sorumluluğu en az kendisinden ev
velki İmar ve İskân Bakanı Haldun Menteşeoğlu ölçüsündedir.
Hazine gücünü, bu derece büyük cüretkârlık
larla ve keyfi olarak kullanmakta bir sakın
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ca görmemiş bulunan bu bakanlar ve onların
etrafında bulunan tüm yardımcılarının tezelden tesbit edilerek gereğinin biran önce yapı
labilmesi için; T. C. Anayasasının 88 nci mad
desi gereğince haklarında bir Meclis Araştır
ması açılmasını, diler, saygılar sunarım.
27 . 4 . 1971
İçel Milletvekili
Turhan özgüner
BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine su
nulmuş, gündemdeki yerini alacak ve sırası gel
diğinde görüşülecektir.
7. — Sinop Milletvekili Hilmi tşgüzar'm,
6/86 esas sayılı sözlü sorusunu geri aldığına dair
önergesi (6/86, 4/164)
BAŞKAN — Sayın Hilmi İşgüzar'ın, bir
öözlü soru önergesini geri aldığına dair tezke
resi vardır, okutuyorum :
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına
Gündemin 65 nci sırasında kayıtlı «Orman
Başmüdürlüğü» ile ilgili sözlü soru önergemi
geri alıyorum.
Gereğini rica ederim. Saygılarımla.
Sinop
Hilmi İşgüzar
BAŞKAN — Gereği yapılacaktır.

V - GÖRÜŞÜLEN İŞLER
1. — Adana Milletvekili Kemal Satır, Kon
ya Milletvekili Orhan Okay ve Maras Milletve
kili İbrahim Öztürk'ün, bugüne kadar uygulan
makta olan yabancı sermaye politikasının so
mut sonuçlarını değerlendirmek, yabancı serma
ye yatırımlarının doğal kaynaklarımız üzerin
de çeşitli alanlarda meydana getirdiği fayda
ve zararları tesbit etmek ve Türkiye'nin bugü
ne kadar uyguladığı yabancı sermaye politika
sı hakkında bilgi edinmek maksadiyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel görüş
me açılmasına dair önergeleri. (8/2, 8/34, 8/36)
BAŞKAN — Adalet Partisi Grup Başkanvekili, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili ve Demokratik Parti Grup Başkanvekili ta
rafından verilmiş bir önerge vardır, okutuyo
rum :

Yüksek Başkanlığa
Millet Meclisi Genel Kurulunun 21 . 4 . 1971
tarih ve 90 nci Birleşiminde gündeme alınması
kabul edilen, «Adana Milletvekili Kemal Sa
tır, Konya Milletvekili Orhan Okay ve Maraş
Milletvekili İbrahim öztürk'ün, bugüne kadar
uygulanmakta olan yabancı sermaye politikası
nın somut sonuçlarını değerlendirmek, yabancı
sermaye yatırımlarının doğal kaynaklarımız
üzerinde çeşitli alanlarda meydana getirdiği.
fayda ve zararları tesbit etmek ve Türkiye'nin
bugüne kadar uyguladığı yabancı sermaye po
litikası hakkında bilgi edinmek maksadiyle
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel
görüşme açılması» na dair birleştirilmiş önerge
lerinin (8/2, 8/34, 8/36) üzerinde yapılacak gö
rüşmelerin, konunun ehemmiyetine ve işin müs
taceliyetine binaen yalnız bu meseleye münha126
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sır olmak ve emsal teşkil etmemek kaydiyle bu
günkü Çarşamba Birleşiminde müzakere konusu
olan sunuşlarla sözlü sorulardan ve diğer bütün
işlerden önce yapılmasına karar verilmesini arz
ve teklif ederiz,
Adalet Partisi
Cumhuriyet Halk Partisi
Grup Başkanvekili
Grupu adına
Orhan Dengiz
Yusuf Ziya Yağcı
Demokratik Parti
Grup Başkanvekili
Vedat Önsal
BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz edece
ğim.
Okunan takrirdeki konuya münhasır ve em
sal teşkil etmemek üzere Sayın Satır, Sayın Öztürk, Sayın Okay'm vermiş oldukları ve tevhiden görüşülmesine Genel Kurulca karar veri
len genel görüşmenin bütün işlere takdimen gö
rüşülmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Tevhitli olması hasebiyle aynı konu üzerin
de genel görüşme teklifinde bulunan üç sayın
milletvekiline de talepleri halinde ayrı ayrı söz
verilecektir.
Sayın Satır, buyurunuz efendim.
Konu üzerinde gögrüşmek istiyen hiçbir mil
letvekilinin ismi bizde mevcut değildir.
KÂMİL KIRIKOĞLU (Adıyaman) — Cum
huriyet Halk Partisi Grupu adına söz istiyo
rum efendim.
KEMAL SATIR (Adana) — Sayın Başkan,
sayın milletvekilleri;
Ülkemizde yabancı sermaye sorunu son yıl
larda yüzeye çıkan başlıca tartışmalar arasında
olmasına rağmen, henüz yeterince aydınlığa
kavuşmamış, gereğince işlenmemiş bir konudur.
Bu itibarla, önergemi kabul etmek suretiyle
görüş ve endişelerimizi açıklamak, Hükümete
Yüce Meclisin eğilimini duyurmak fırsatını ve
ren değerli arkadaşlarıma içtenlikle teşekkür
ederim,
Konumuz, sermaye hareketlerinin bütünüyle
ilgili olmayıp özel yabancı sermaye yatırımlariyle sınırlı bulunmaktadır.
Sermayenin niteliğine, toplumsal yapılara,
hattâ kolektivist veya kapitalist modellere göre
bazan farklı, bazan da ortak yönler arz eden bu
önemli sorunu, her ülkenin kendi ekonomik ve
siyasal koşulları açısından değerlendireceği aşi
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kârdır. Günümüzde İngiltere, Fransa, Japonya
ve Kanada gibi gelişmiş ülkelerde bile büyük
bir hassasiyetle izlenmekte olan, hattâ bir ba
ğımsızlık sorunu olarak tartışılan yabancı ser
maye politikasının az gelişmişliğin kısır çembe
rini kırmaya uğraşan bir ülkede, özellikle bir
zamanlar kapitülâsyonların, ekonomisini asır
larca bunaltıp çökerttiği yurdumuzda ayrı bir
önem taşıdığı bilinen bir gerçektir.
Bu bakıma biz konuya iki açıdan bakarak,
yabancı sermaye yatırımlarını önce ekonomik
düzeyde tartışmakj sonra da politik yönüne de
ğinmek istiyoruz.
Ortak amacı, Türkiye'nin kalkınması, toplu
mun mutluluk ve refahını sağlamak olan siyasi
partilerin hizmet yarışında uygulayacakları
yöntemler elbette birbirinden farklı olacaktır.
Fakat bâzı öyle noktalar, öyle asgari müşterek
ler vardır ki, bunların üzerinde birleşmek ulu
sal bir görev kabul edilmelidir.
Bu nedenledir ki, önergemin amacı ne suçlu
aramak, ne de bu kadar önemli bir konuda po
lemik yapmaktır. Adalet Partisi iktidar döne
minde olduğu gibi Cumhuriyet Halk Partisi
hükümetlerinin iş başında bulunduğu dönem
lerde de hatalar yapılmış, yanlış yabancı ser
maye politikaları yürütülmüş olabilir. Fakat
uygulamalar ilerledikçe ortaya çıkan gerçek
leri gözden geçirmek ve yeni politikalarımızı
ıbu değerlendirmeler ışığında düzenlemek ulu
sal çıkarlarımızın kaçınılmaz gereğidir.
Sayın milletvekilleri;
Konuya bakış açımızı böylece ifade ettikten
sonra, şimdi de Cumhuriyet döneminin ya
bancı sermaye politikalarına değinmek istiyo
rum.
Bilindiği gibi ülkemizde yabancı sermaye
hareketlerinin belirli aşamaları olmuştur. Bi
rincisi, Osmanlı İmparatorluğunun çöküşünü
hazırlıyan kapitülâsyonların tasfiye edildiği ve
Türkiye'ye yabancı sermayenin girmediği dö
nemdir. Ancak daha sonraları yabancı sermaye
hareketlerinde önemli bir değişiklik başgöstermiş, İkinci Cihan Savaşı öncesinde genellikle
hammadde alanına yani kendi ülkesine iptidai
madde sağlamak amacına yönelen yabancı ser
maye, savaşı takJbeden yıllarda gittiği ülke pi
yasasına ürünlerini satmak üzere imalât sana-.
yüne akmaya başlamıştır. Bu yenilik, tasarruf
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ve dış kaynak yetersizliği içinde bulunan ül
kelerin yabancı sermayeyi, kalkınmasına yar
dımcı bir unsur görmelerine yol açmıştır ve
Türkiye'de ilk defa 1947 yılında 13 sayılı Ka
rarname ile nakdî sermaye ve işletme akçaları
nı dışardan getirmek, bunun yanısıra ihracatı
artırıcı nitelikte olmak şartiyle sanayileşmemi
zi hızlandıracak yabancı sermaye yatırımlarına
bâzı kolaylıklar sağlanmak istenmiştir.
Yabancı sermayeyi teşvik dönemine ise 1951
yılında çıkarılan 5821 sayılı Kanunla geçilmiş,
daha sonraki yıllarda 1954 te 6224 sayılı Ka
nun yabancı sermayeye tanınan hakları geniş
letirken, yine 1954 senesinde 6327 sayılı Petrol
ve 1960 senesinin ikinci ayında ise 7462 sayılı
Ereğli Demir Çelik kanunları kabul edilmiştir.
Plânlı dönemde yabancı sermayenin kal
kınmamıza yararlı olmasını sağlıyacak ilkeler
tesbit edilerek plân ve programlarda belirtil
meye başlanmıştır. Ancak, yabancı sermayenin
temel politikası teşvik kanunlariyle yürütüldü
ğü, diğer mevzuat istisnai ve sınırlı bir çerçe
veyi düzenlediği içindir ki, mâruzâtımız esas
itibariyle 6224 sayılı Kanunun kapsamına gi
ren uygulamalara ilişkin olacaktır.
Sayın milletvekilleri;
Acaba yabancı sermayenin ekonomimize na
sıl bir katkıda bulunacağı düşünülmekte ve
kalkınmamızda neden yardımcı bir kaynak ka
bul edilmektedir? Yabancı sermaye politikamı
zın tartışılabilmesi için öncelikle bu sorunun
cevaplandırılması, yabancı sermaye yatırımla
rının hangi amaçla teşvik olunduğunun bilin
mesi gerekir. Bizim gibi gelişmenin ilk basa
maklarını tırmanan ülkeler, biri sermaye biriki
mini gerçekleştirecek tasarrufların yetersizliği,
diğeri iç üretimle sağlanamıyan yatırım malla
rı olmak üzere başlıca iki nedenle dış kaynak
ihtiyacı duymaktadırlar, özel yabancı sermaye
ye bu sebeple, yani tasarruf ve dış ticaret açı
ğı nedeniyle başvurulmakta ve bu yatırımla
rın getirdiği sermayenin, ülke ekonomisine
doğrudan doğruya bir katkıda bulunarak üre
tim kapasitesini artıracağı kabul olunmakta
dır.
Bunun yanısıra yabancı sermayeden bekle
nen bir diğer fayda; modern teknoloji, üretim
ve işletme metotlarının yapılmasına yardımcı
olmasıdır, işte bu varsayımdan hareket edildi
ği takdirde, yabancı sermayenin kıt döviz ve
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tasarruf imkânlarını artırıp ülkemize işletme
tecrübesi getireceğini ve yatırımlariyle ekono
mik gelişmeyi olumlu yönde etkiliyeceğini dü
şünmek gerekecektir.
Yabancı sermaye ile yapılacak geniş işbir
liği sonunda, yurdumuzun işlenmiyen kaynak
ları işler hale getirilecek, işsizlere yeni iş
alanları açılırken, meydana gelecek iktisadi
canlanma ve kalkınmadan sermayedar da kemdi
payını elbette alacak ve bu yolla Türkiye kal
kınmış olacak.
Kısaca özetlediğimiz yabancı sermayenin
yararlığıyla ilgili bu görüşler, son yıllarda, ar
tık değerini kaybetmiş bulunmaktadır.
Uygulama, gerçeklerin özellikle az gelişmiş
ülkelerde çok farklı olduğunu göstermektedir.
Son yıllarda yurdumuzda yapılan tarafsız nite
likteki bilimsel çalışmalar, kamu kuruluşlarının
hazırladığı resmî belgeler, Türkiye'ye gelen ya
bancı sermayenin yararlı değil, genellikle za
rarlı olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Bu
gerçeği resmî açıklamalara dayanarak değer
lendirmek, plân ve program ilkeleriyle uygula
ma arasındaki ayrılıkları ortaya koymak istiyo
rum.
İkinci Beş Yıllık Plânın 119 ncu sayfasın
da yabancı sermaye yatırımlarının ek bir ta
sarruf, döviz ve teknoloji kaynağı olarak önem
taşıdığı, ancak Türk müteşebbislerinin teknik
bilgi, tecrübe ve sermaye yetersizliği sebebiyle
ele alamadığı sanayi dallarında kabul edileceği
belirtilmiştir. Bu ilkeler, uygulama program
larıyla da ifade edilmiş ve 1970 programında
aynen; genellikle uzun süreli bir ithal ikamesi
ve ödemeler dengesine her zaman müspet etki
yapacak büyük çaplı bir ihraç imkânı getirmiyen ve tüketim malı üreten sanayi dallarında
yabancı sermaye girişlerine ve genişlemelerine
müsaade olunmıyacağı belirtilmiştir.
Devletin plân felsefesini yansıtan bu ilkele
re göre ekonomimize yararlı kabul edilmesi
için yabancı sermaye yatırımlarının;
1. — Üretim kapasitesini artırıcı bir tasar
ruf ve döviz kaynağı teşkil etmesi,
2. — ödemeler dengemizi her zaman olum
lu yönde etkiliyen büyük çaplı bir ihracat im
kânı veya uzun süreli bir ithal ikamesi sağla
ması,
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3. — üstün bilgi ve teknoloji getirmesi, tü
ketim ve lüks madde üretimine yönelmemesi,
Türk müteşebbislerinin faaliyet gösteremediği
sanayi dallarında yatırım, yapması gerekmekte
dir.
Sayın milletvekilleri;
Yabancı sermaye yatırımlarını ekonomik dü
zeyde tartışırken, elbette ki, söven endişelerle
onu mutlaka mahkûm etmek gayreti içinde ol
mamalıyız. Buna 'karşılık yabancı sermayeyi sa
vunurken de, gelişmiş ekonomilerden bünyemi
ze uymıyan örnekler vermemeli veya sosyalist
devletlerin bile yabancı sermayeyi kabul etti
ğinden bahsedip kestirme çözüm yolları arama
malıyız. önemli olan, yabancı sermaye sorunu
nu ön yargılara kapılmadan, plân ve program
hedefleri doğrultusunda tartışmak, ekonomik
katkısını yukarda sıraladığımız ölçüler çerçeve
sinde değerlendirmektir.
Konuyu bu açıdan ele aldığımız takdirde,
öncelikle bu yatırımların kaynak değerini tesbit etmek gerekir. Bugüne kadar olan uygula
ma yabancı sermayenin kıt kaynaklarımıza
ciddî bir katkısı olmadığını göstermiştir. Plân
daki varsayımın aksine, bu yatırımlar, tasarruf
ve döviz kaynağı olarak ciddî bir değer taşı
mamakta, esasen yatırılan sermayenin büyük
bir kısmı da dış kaynak niteliğinden yoksun
bulunmaktadır. Bazen Türkiye'de kazanılmış
kârlar ve imtiyazlı krediler sermaye tevsii su
retiyle yabancı sermayeye ilâve olunmakta, ba
zen de birtakım teknolojiler yüksek değerlerle
gayri maddi haklar adı altında getirilen serma
yenin önemli bir kısmını teşkil edebilmektedir.
Son yıllarda toplam yabancı sermaye içindeki
gayrimaddî hak payının giderek büyümekte
oluşu bu yatırımların kaynak değerini daha da
azaltmaktadır. 1965 yılına kadar ortalama
% 4,5 civarında olan gayrimaddî hak payı son
yıllarda % 20 nin üzerine çıkmıştır. 1968 yılı
ekonomik raporunun 55 nci sayfasında yer alan
tablo bu gerçeği yeterince ortaya koymakta
dır. Tabloya göre 1966 yılındaki 90 milyon lira
lık yabancı sermaye girişinin 16 milyon lirasını
gayrimaddî hak payı teşkil etmektedir. 1967
de yurda gelen toplam 207,9 milyon liralık ya
bancı sermayenin 62,4 milyonu gayrimaddî hak
tır. 1968 yılında ise Ocak - Eylül aylan itiba
riyle 264 milyon lira tutarında yabancı serma
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ye gelmiş ve bunun '64 milyon lirası gayrimad
dî hak olarak kabul olunmuştur.
Böylece, son senelerde yabancı sermaye gi
rişlerinin önemli bir kısmını gayrimaddî hak
teşkil ettiğinden tasarruf yetersizliği ve serma
ye birikimine yardımcı bir kaynak kabul edile
meyeceği, aksine kâr transferlerini büyüterek
kaynak israfına yol ağacağı aşikârdır. Ayrıca
bu yatırımların büyük bir kısmı aynî mallarla,
yani çoğu kez gerçek fiyatlarının çok üstün
de değer biçilen yüksek bedelli makina ve teç
hizat ile karşılanmakta, döviz olarak yurda
getirilmesi gereken nakdî sermaye ise, yatırım
ların ancak küçük bir kısmı ile sınırlı bulun
maktadır.
Nitekim 1970 uygulama programında 1970
1972 dönemi içinde Türkiye'ye 2 milyar liralık
yabancı sermaye yatırımı yapılacağı belirtil
miştir. Burada dikkati çeken, bu 2 milyar lira
lık yatırımın dış para değerinin 100 milyon do
lar olarak ifade edilmiş olmasıdır. Yani, 2 mil
yar liralık yabancı sermaye yatırımının eski
kur itibariyle 1 100 000 000 liralık kısmı yurt
içi kaynaklarla karşılanmakta, dışardan sağla
nacak kaynaklar ise toplam sermayenin yarısı
na dahi ulaşamamaktadır. 1971 programında
bu konuda her hangi bir açıklama yapılmamış
olmakla beraber, aradaki bu farkın yeni kur
hesabiyle daha da artacağı aşikârdır. Kaldı M,
bu iki milyar liralık yatırımların dış para de
ğeri olan 100 milyon doların tamamının da Tür
kiye'ye döviz olarak gireceğini düşünmek doğ
ru değildir. Bunun bir kısmı aynî sermaye ola
rak gelecek, bir kısmı da teknoloji karşılığı
gelmiş farz edilecektir.
Sayın milletvekilleri;
Yabancı sermaye yatırımlarının kaynak de
ğerini azaltan bir diğer unsur; bazen taahhüdedilen yetersiz sermayenin dahi getirilmeden,
yerli kaynaklı yabancı sermaye tesisleri kurulabilmesidir. Bu durum, yerli - yabancı ortaklı
ğı şeklinde yapılan yatırımlarda özellikle göze
çarpmaktadır. Meselâ, kablo imalâtında tek
üretici durumunda olan bir şirkette yabancı
grup 8,5 milyon dolar taahhütte bulunduğu
halde, ancak 900 bin dolarını getirmiş, yatırımı
yurt içinden sağladığı 17 milyon lira kredi ile
gerçekleştirerek katıldığı tesise hâkini olmuş
tur.
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Bir başka örnek ise, ferro - krom üretmek
ve satmak üzere Etibahk iştirakiyle kurulmuş
bir yaJbancı ortaklıktır. 1958 yılında 2 milyon
ura sermaye ile kurulan şirket, 1961 yılında
iki defa sermaye artırımında bulunarak, serma
yesini 30 milyon liraya çıkarmış ve yabancı
grupun ortaklığa, iştiraki know - how ve mü
hendislik bilgftsi tutan olan 12 milyon liraya
inhisar etmiş ve bu gayrimaddi bak karşılığı,
ortaklıkta yüzde 40 pay sahibi olabilmiştir.
(Bunun yanısıra ıaynı yaJbancı grup bir yönden
ortağı bulunduğu şirketin satışlanndan yüzde
3,75 kâr alırken, bir yönden de ferro - krom
fiyatlarını dünya piyasasından 100 dolar eksik
göstermeyi becerebilmiş ve sonunda 1970 yılın
da tasfiyeye tajbi tutulmuştur.
Bu gerçekleri daha belirgin bir biçimde an
latabilmek için bir diğer yalbancı sermaye or
taklığına değinmek yararlı olacaktır.
15 . 1 . 1969 tarihli Resmî Gazetede yayın
lanan bir kararnameye göre, Sümerbank ile Al
man B. A. S. F. Firması tarafından yapılması
öngörülen 100 milyon liralık bir yatıranın top
lam sermayesi 60 milyon liradır. Sümerbank
şirkete 24 milyon lira nakdî sermaye ile işti
rak etmekte, yabancı firma ise ortaklığa 36 mil
yon lira ile katılmaktadır. Anlaşmanın üretim
alanını dilediği gibi genişletmesine açık bono
veren 4 ncü maddesi veya yabancılara petro - kimyanın kapılannı açan 5 nci maddesi bir
yana bırakılsa dahi, yabancılarca yurda getiri
len sermayenin terkip tarzı üzerinde dikkatle
durmak gerekir. Şirkette yabancı grupu yüzde
60 pay ve karar sahibi yapan 36 milyon liranın
23 milyon lirası aynî; 1,5 niilyon lirası nakdî
sermaye olup, mütebaki 11,5 milyon lirası ise
mühendislik ve teknik bilgi karşılığıdır.
Fakat bunun belki de en ilginç ve eğlenceli
yönü, bilinen ve son derece basit bir teknikle
üretilmekte olan «zırnık», yani sodyumsülfür
imali için dahi gayrimaddi hak tanınmış olma
sıdır. Halk deyişi ile «zırnık etmek» sözünün
bundan böyle anlamını kaybettiği ve artık mil
yon değerinde bir teknikle üretilen bu pahalı
nesneden saygı ile bahsetmek gerekeceği orta
ya çıkmaktadır. Böylece zırnığın deri imalâtmdaki soylu katkısı kadar, kükürt ile sodyumu
birleştirmenin mânevi hakkı da anlaşılmış ol
maktadır. Her halde anlaşmanın en olumlu yö
nü de bu olsa gerektir.
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Demek ki, daha önce de belirttiğimiz gibi;
özellikle son yılların yabancı sermaye yatırım
larında, gayri maddi hakların toplam serma
ye 'içindeki payı yüzde 30 gibi insafsız bir se
viyeye ulaşabilmektedir.
Sayın milletvekilleri,
Teknoloji konusuna değinmişken, bu nokta
da biraz daha durup, yabancı sermaye olarak
ithal etmekte olduğumuz gayrimaddi halkların
gerçek mahiyetini eleştirmemiz yerinde olacak
tı*.
Yukarda belirttiğimiz gibi, yabancı serma
yeye başvurulmasının bir sebebi de, teknolojik
bilgi ve işletme tecrübesine duyulan ihtiyac
ın' Ne var ki, Türkiye'ye gelen yabancı ser
mayenin bu nitelikte olduğunu söylemek
oldukça güçiiür. Ülkemizdeki yaJbancı sermay3 yatırımılarının yoğun bulunduğu ilâç,
buzdolabı, otomobil ve kamyon montajı gibi
sanayi dallarında, esasen ileri bir teknolojiye
ihtiyaç olmadığı da bir gerçektir. Zira, aynı
dallarda çalışan yüzde yüz millî kuruluşlarımız
mevcuttur ve bunlar aynı kalite malları fazla
güçlük çekmeden üretmekte ve hattâ ihraç
edebilmektedirler. Yabancı sermayenin üjstün
teknoloji getirdiği bir an için (kabul edilse da
hi, bunun karşılığında know - how, royalty,
patent gibi adlar altında sağladıkları haklar
Türk ekonomisine insafsızca yük olmaktadır.
Yabancı sermayedar şüphesiz kâr etmelk
amacı ile gelmektedir. Bunu yadırgamamak
ve olağan karşılamak işin bünyesi icabıdır.
Ancak, Türkiye'de çoğu kez tekel ikurarajk,
yüksek kârlar sağlayabilen bu kuruluşlara! ge
tirdikleri aynî ve nalkdî sermaye karşılığı sıağladıklan yüksek kârlar kâfi değilmiş gibi, bir
de «gayri maddî haklar» adı altında, aynca
teknolojilerini ısatmalan haksız ve geTisksizdrir.
Aynı teknolojinin, aynı iş kollarında faaliyet
gösteren kuruluşlar tarafından Türkiye'ye tek
rar tekrar satıldığı da yabancı sermaye gerçe
ğinin bir acı yönüdür. Örneğin, lâstik sana
yiinde imalâtın yüzde 100 ünü elinde bulun
duran 3 firma aynı teknolojiyi uyguladıkları
halde, tekniklerini, yani aynı teknik "bilgiyi
ayrı ayrı satmayı becerebilmişlerdir.
Sayn milletvekilleri,
Şimdi konunun ekonomik bakımdan son
derecede önemli bir başka yönüne değinerek,
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yabancı sermayenin ödemeler dengesi üzerin- I Oysa Türkiye'de bu konuda gerekli tedbirler
deki etkilerinden bahsetmeye çalışacağım. Bu
alınmadığı gibi, ihraç şartını garanti edecek ye
amaçlıa önce yabancı sermaye yatırımlarının
terli müeyyideler de mevcut bulunmamaktadır.
sağladığı ihraç ve ithal ikamesine değinmek,
Sonuç olarak; Türkiye'de imalât sanayiine
sonra da kâr transferleri üzerinde durmak ya
yönelmiş yabancı sermaye yatırımlarının, ihra
rarlı olacaktır. îlk tetkik etmemiz gereken
catımıza, birkaç istisnası dışında, olumlu bir
husus, yabancı sermayenin ihracata olan katkatkıda bulunmadığı ve daha çok yurt içi talebe
jkısııdır. Bu yatırımların ihracata olan etkisi
yönelmiş olduğu kabul edilebilir. Her ne kadar
incelenirken, konuyu iki açıdan ele almak,
bâzı yatırım izinlerinde ihraç şartı konulmakta
hammadde alanına yönelmiş yatırımlarla ima
ise de, genellikle bu şartın ciddî bir önem ta
lât sanayii ürünlerinin ihracına yönelen yatı
şımadığı görülmektedir.
rımları birbirinden ayırmak gerekir. Zira ham
Bu gerçeği somut bir örnekle tesbit etmek,
madde alanında ihraçta bulunan yatırımlar,
bu
vesile ile plân ve program ilkelerine aykırı
yan sanayilerin gelişmesine yardımcı olmak
bir
uygulamaya da değinmek isterim :
durumunda değildirler. Bunlar daha çok, bâ
20
Mart 1968 tarihli Resmî Gazetede yayın
zı büyük firmaların kendi üljkesine veya diğer
lanan bir kararname ile bir yabancı firmaya ni
ülkelerde kurulmuş tesislerine hammadde sağ
şasta ve glikoz sanayiinde büyük bir yerli tesi
lamak amacı güderler. Bazen <Le uluslararası
sin
yüzde 60 oranındaki hissesini devralmak
fiyatları tutmak veya ayarlamak için, kaynak
hakkı
tanınmıştır. Burada dikkati ilk çeken
ların işletme hakkını alarak, gerekirce para
husus;
gerek nişasta ve glikozun ve gerek onun
van firmalar kurarak kendi yararlarına üreti
yan mamulleri olan mısır, gloten ve bâzı unlu
min kontrolünü ellerinde tutmak suretiyle baş
maddelerin
tüketim maddeleri niteliğini taşı
kalarının aynı sahalarda faaliyet göstermesini
masıdır.
önlemiş olurlar. Bu nedenle hammadde alanın
daki üretim kararlılık göstermez, yabancı mü
Plân ve program açısından mevcut bir diğer
teşebbisin uzun vıeya kısa süreli çıkarlarına
sakınca ise, yabancı sermayenin Türk müteşeb
göre ayarlanmış olur. Kaldı ki bu yatırımlar,
bislerinin faaliyet gösterdikleri ve yeterli ola
tükenen kaynaklara yönelmiş bulunmaktadır
bildikleri bir alana kabul edilmiş olmasıdır. Bu
lar. Uluslararası alanda bu çeşit hammaddele
nun yanı sıra, yabancı firma yeni bir kuruluşa
re talep arttığı ve maddeler azaldığı oranda,
gitmemekte, mevcut bir kuruluşu devralmakta
değeri zaman içinde yükselecektir. Ayrıca bu
dır. Esasen bu konuda kapasite yaratılmasına
çeşit tükenen maddelerin bir kısmı stratejik
ihtiyacolmadığı, aksine yüzde 40 oranında âtıl
önem taşımalkta olup, yabancıların el atmama
kapasite bulunduğu bilinmektedir, ikinci Beş
sı gereken ömemli kaynaklardır.
Yıllık Plânın hazırlık çalışmalarında Özel İhti
sas Komisyonunun «Nişasta Komitesi Raporu»,
imalâta yönelmiş sanayi yatırımlarının
bu
alanda mevcut kapasitenin fazlasiyle yeter
ihracata olan katkısına gelince:
li olduğunu tesbit etmiştir. Nitekim talep azlığı
Hiç şüphe yoktur ki, üretilen mamulleri
nedeniyle bâzı yerli teşebbüsler bu alandaki fa
diğer ülkelere ihraç eden yabancı sermaye ku
aliyetlerini tatil etmek zorunda kalmışlardır.
ruluşları, ülkemizin kıt döviz kaynaklarına
Her ne kadar yabancı firmanın getireceği tek
olumlu bir katkıda bulunacaktır. Fakat Tür
noloji ile talep seviyesini artıracağı düşünülebikiye'deki yatırımların bu yönde bir gelişme gös
lirse de, böyle bir teknoloji süslü kâğıtlarla
termediği, aksine tüketim eğilimlerini artırmak
lüks paketlemeden öteye gitmiyecek ve tüketim
ta olduğu, bazan da dış ülkelere ihraç imkânla
eğilimlerini de kamçılamış olacaktır. Fakat bu
rını kapatan bâzı kayıtlarla geldiği anlaşılmak
konuda asıl üzerinde durmak istediğimiz husus,
tadır. Oooley Fonundan yardım görenler bu meKararnamenin 3 ncü maddesinde yer alan ih
yandadır.
raç şartıdır. Buna göre, yabancı firma trans
fer edilecek kâr kadar bir ihracatı, yalnız ilk
Bu nedenledir ki, son yıllarda gelişme çaba
5 yıl müddetle gerçekleştirmek zorundadır. As
sında olan bâzı ülkeler, yabancı sermaye ka
lında
bu şartın hiçbir değer taşımadığı şüphesizbul ederlerken ihraç garantisi istemektedirler. |
'
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dir. Zira bu firma dilediği takdirde ilk 5 yıl
içinde kazancını dışarıya çıkarmak yerine, ser
maye tevsiine tahsis ederek, ihraç mükellefiye
tinden kurtulmuş olacaktır, tik 5 yıldan sonra
ise, böyle bir mükellefiyet bahis konusu olamıyacağından, kârlarının bütününü transfer et
mek hakkına sahibolacaktır.
Sayın milletvekilleri,
Yabancı sermayenin ödemeler dengesi üze
rindeki olumlu etkisini tâyin eden bir unsur da,
sağlayacağı ithal ikamesidir. Muhakkak ki, ya
bancı sermaye kuruluşlarının, gerçekten yatı
rım malları ve ara malları üretmeleri halinde
ithal talebini azaltıcı, böylece kıt döviz kaynak
ları üzerinde baskıyı hafifletici bir etkisi ola
caktır. Ancak, Türkiye gibi esasen tam bir li
berasyonun uygulanmadığı ülkelerde bu kuru
luşların ciddî bir ithal ikamesi sağladığından
bahsetmek oldukça güçtür. Zira, himaye ted
birleri nedeni ile pazar bulma güçlüğü çeken
firmalar, ithal ikamesi sağlıyacağı iddiası ile
kendilerine ürünlerini satacak pazar aramakta
ve bu yoldan ithalât sınırlamalarını aşabilmek
tedirler. Böylece kendi sanayiimizi korumak
için kurduğumuz gümrük duvarlarını dolambaç
lı yollardan aşarak, hattâ bu duvarların arka
sına sığınarak yüksek kârlarını sağlamaktadır
lar. Bunun içindir ki, bu kuruluşların ürettiği
mallar uluslararası piyasadan çok daha ucuza
temin edilebilecek iken, yurt içi piyasada yük
sek bedellerle sağlanabilmektedir.
Sayın milletvekilleri;
Yabancı sermayenin ödemeler dengesi üze
rindeki etkisinde kâr transferlerinin özel bir
önem taşıdığı bilinen bir gerçektir. Bu yatırım
ların ihraç ve ithal ikâmesi sağlıyarak ekono
mimize olumlu bir katkıda bulunduğu kabul
edilse dahi, yurt dışına çıkardıkları kazanç
ların bu katkının çok üstünde olduğu anlaşıl
maktadır. Yabancı sermaye yatırımlarının
ödemeler dengemiz üzerindeki olumsuz etki
lerini görebilmek için uzun boylu araştırmala
ra lüzum yoktur. Sadece 1970 yılı ekonomik ra
porunun 33 ncü sayfasında ek tabloya şöyle
bir göz atmak dahi gerçeği yeterince ortaya koy
maktadır. Bu gerçek, yabancı sermaye trans
ferlerinin gelen yabancı sermayeden daha yük
sek bir düzeye ulaşmış olduğudur. Tabloya gö
re, ilk geldiği yıl ödemeler dengesini olumlu
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yönde etkilermiş gibi görünen bu tür yatırım
lar, kısa bir süre sonra getirdiğinden daha f azlasını alıp götürmektedir. Gerçi belirli yıllar
itibariyle yapılacak kıyaslamaların bâzı yanıl
tıcı sonuçlar vermesi mümkündür, fakat bu
mukayese yine de bâzı önemli gerçekleri or
taya koymakta ve bütün bilimsel araştırma
larda uygulanmakta olan bu yöntem geliş
mekte olan ülkelerdeki yabancı teşebbüslerin
her yıl yatırdıkları sermayenin üç katına yak
laşan bir kazanç sağladıklarını ve iki katı ka
darını da dışarıya transfer ettiklerini göster
mektedir. Türkiye'de de yabancı sermaye ku
ruluşlarının kâr transferleri daha şimdiden
gelecek yılların önemli bir sorunu olarak ken
disini hissettirmeye başlamıştır. Yapılan resmî
beyanlara göre, son 4 yıl zarfında yurda gelen
112,9 milyon dolarlık yabancı sermayeye kar
şılık 121,9 milyon dolar kâr transfer edilmiş
bulunmaktadır. Her ne kadar bu transferlerin
daha önceki yıllarda yurda girmiş yatırımla
rın sonucu olduğu iddia edilebilirse de, aslın
da bunun dahi yapılabilir transferlerin çok al
tında kaldığı bir vakıadır. Zira Resmî Gazete
ile yayınlanan 1969 yılı uygulama programının
51 nci sayfasında aynen; «Yabancı sermayenin
transfer ettiği yıllık kâr miktarı toplam ya
tırımının yüzde 30 una yaklaşmaktadır» denil
mektedir. Şu halde 1970 ekonomik raporunun
33 ncü sayfasındaki ek tabloda verilen rakam
lara göre, 400 milyon dolara yaklaşan toplam
yabancı sermayenin, her yıl itibariyle, transfer
edebileceği kârların 100 milyon dolârm üstün
de olacağını düşünmek gerekmektedir. Biran
için bundan böyle ülkemize tek kuruşluk ya
bancı sermaye gelmiyeceğini farzetsek dahi,
mevcut yatırımların yüksek kârlarını dışarıya
aktarmaya devam edecekleri aşikârdır. İşte,
kanımızca meselenin can alıcı noktası burada
düğümlenmektedir. Asıl önemli olan, her yıl
ne kadar yabancı sermaye girişine karşılık ne
kadar kâr transferi yapıldığı değil, transfer edi
lebilir kâr potansiyelinin yüzde 30 gibi astro
nomik bir düzeyde bulunmasıdır ve giren ser
mayenin çalışma süresinin sonsuz oluşumladır.
Belirtmek istediğimiz bir diğer husus, bah
settiğimiz tabloda ifade edilen rakamların
gerçeğe uymadığı ve Türkiye'deki toplam ya
bancı sermaye yatırımının 400 milyon doların
çok üstünde olduğudur, Acaba yapılmakta olan
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transferler bu potansiyeli neden yansıtmamak
ta ve yabancı kuruluşlar neden kârlarının ta
mamını dışarıya çıkarmamaktadırlar? Bu so
runun cevabı; yine son yılların uygulama prog-"
ramlarında belirtildiği gibi, teşebbüsü geniş
letmek ve Türkiye'de yaratılan kaynaklarla
ilerisi için daha büyük kazanç ve transfer ola
nakları sağlanmak istenmesindendir.
Sayın milletvekilleri, yabancı sermaye ya
tırımlarını ekonomik açıdan değerlendirirken
son bir noktaya daha değinmek isterim.
Yabancı sermayenin dış kaynak ve tasarruf
açığımıza hiçbir katkıda bulunmadığı, aksine
ödemeler dengemiz üzerinde ağır bir yük teşkil
ettiği kabul edilse dahi, buna rağmen yan sa
nayii geliştirmek suretiyle üretim kapasitemi
zin artmasına yardımcı olduğu iddia oluna
maz mı? Şayet böyle bir yardımın varlığı ka bul edilecek olursa, yukarda sıraladığımız sa
kıncalarına rağmen, bu kuruluşların ekonomi
mize yararlı olduğunu ve dinamizm kazandır
dığını kabul etmek gerekecektir. Bununla, ko
nuya dar bir açıdan bakmadığımızı ve yabancı
sermaye akımlarını sadece para değeri ile öl
çen kuru bir muhasebe mantığı içinde bulunma
dığımızı ifade etmek isterim. Ne var ki, Türki
ye'deki gelişmeler sermayenin daha çok tüke
tim mallarına aktığını ve bu alanda yan sana
yiler geliştirerek temel yatırımlara yönelecek
kaynaklan daralttığını ortaya koymaktadu'.
Değerli arkadaşlarım, yalnız bu günümüzü
değil, aynı zamanda geleceğimizi de ilgilendirdi
ğine yürekten inandığım böylesine önemli bir
konu üzerinde görüşleıimi arz ederken, bir
üzüntümü huzurunuza getirmek isterim:
Bu konuda bütün gayretlerime rağmen res
mî devlet belgeleri arasmda tutarlılık görmek
vo konsektn sonuçlara varmak imkânım bula
madım. Akdine, rakamların her belgede birbi
riyle çatıştığını ve değişik sonuçlara vardığı
nı gördüm. Bütün b u ' rakamlar yabancı ser
maye yatırımlarının ekonomimize yaralı sonuç
lar verdiğini göstermekten uzak bulunmakla be
raber, konumuzun önemi ile mütenasip vuzuh
tan da yoksun bulunmaktadır.
Yukardaki mâruzâtımda belirttiğim gibi,
Türkiye'ye gelen toplam yabancı sermayenin
bâzan 400 milyon doların altında ifade edil
diğini, bâzan da 1 milyar seviyesini yaklaştı
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ğını tesbit etmek gerçekten şaşırtıcı olmakta
dır. Bunun içindir ki, görüşlerimi açıklarken,
dikkat buyurulduğu üsere, imkân ölçüsünde
rakamlardan uzaklaşarak temel var sayım
lardan hareket etmeye çalıştım. Yeterince iş
gal ettiğim vaktinizi daha fazla almamak için
bu konuda sadece bir tek örneğe dikkat bu
yurmanızı istirham edeceğim:
1970 ekenomik raporunun 33 ncü sayfasın
da yer aldığını defalarca ifade ettiğim tablo
ya göre, Türkiye'd ki tüm yabancı sermayenin,
yani petrol, Ereğli Demir - Çelik ve teşvik ka
nunları ile yapılmış bütün yatırımların dışarıya
transfer ettikleri kârların başlangıç tarihi 1963
yılıdır. Buna karşılık, bir başka resmî belgede
Maliye Bakanlığınca ifade edildiğine göre, sade
ce teşvik kanunları ile yurda girmiş yabancı ser
mayenin kâr transferi 1953 yılında başlamakta
dır. Elbette ki, burada Yüce Meclis olarak üzerin
de duracağımız ve Hükümetin özellikle alâka
dar olmasını dilediğimiz hususu, geleceğimizi
ilgilendiren bir konuda ve plân döneminin aşa
ğı yukarı 10 ncü yılında böylesine bir rakam
anarşisine nasıl imkân verebilmesidir. Bu konu
da siyasal iktidarları yanlış yönlere sevk ©den,
yanlış varsayımlara götüren ihmallerin hesa
bının sorulması ulusal çıkarlarımızın kaçınılmaz
değeridir.
Huzurunuza bu konuyu getirirken, çekmiş
olduğumuz güçlüklerin giderilebilmesi için ve
kamu oyunun aydınlığa kavuşturulabilmesi için
Hükümetin aşağıdaki sorularımızı cevaplandır
mak lûtfunda bulunmasını rica ederim:
Özellikle tesbitini istediğim husus:
1950 - 1970 yılları arasında Petrol, Ereğli
Demir - Ç lik ve teşvik kanunları ile yurda
giren yabancı sermayenin tutarı nedir?
Aynı dönemde yurt dışına yapılan kâr trans
ferlerinin miktarı ve sektörel dağılımı nedir?
Henüz yurt dışına çıkarılmamış kârların tu
tarı nedir?
Sermaye artırımları ve sermaye artırımları
na tahsis edilen yurt içi kaynakların miktarı
ve tesbiti nedir?
Sayın milletvekilleri,
Bu sorunların açık ve seçik cevapları bu
lunamadığı sürece, yurdumuzda modern bir
devletin gerektirdiği bir yönetim düzenine sa
hip bulunduğumuzu iddia etmek mümkün olaımyacaktij.'.
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Saym milletvekilleri,
Biran için yabancı sermayeye bağlanan
ümitlerin tahakkuk edeceğini kabul etsek ve
ekonomimizin yabancı şirketlerin elinde gelişe
ceğini farzetsek bile, yabancı sermaye soru
nunun politik yönü gözden uzak tutulmamalı ve
kabulünde son derece dikkatli davranılmalıdır.
Ekonomisinin kilit sektörlerini, özellikle
ağır sanayii ve stratejik kaynaklarını yaban
cıların künıtrioluna terk eden bir ülke bağım
sızlığına gölge düşmesi tehlikesi ile karşılaşmıyacak mıdır? Bağımsızlık sadece siyasal bir
kavram olmayıp, aynı zamanda ekonomik bir
kavramdır da. Bağımsız olmak için kalkınmak
kalkınmak için de bağımsız olmanın şart oldu
ğu Yüce Heyetinizin de malûmudur.
Yabancı sermaye politikamızda bu gerçeği
göz önünde tutmak ve bu tür yatırımların yazılı
metinler halinde olmasa, dâhi, daima diploma
tik bir himaye taşıdığını hatırlamak zorunda
yız. Bu himayeyi önleyici hiçbir kaydın ciddî
bir önem. taşımadığı Meksika Hükümetinin yap
tığı bir anlaşma ile «Kalvo Şartı» deyimi ile yayabancı sermaye literatürüne geçmiştir. Bunun
son bir örneği Kanada'da başgösteren gelişme
lerdir. Kanada Hükümetinin yabancı sermaye
yatırımlarını denetleme eğilimi, özellikle biı'
petrol üretim şirketi ile diğer önemli bir en
düstrinin yabancılara satılmasını önlemiş ol
ması sert tepkilere yol açmış, olağanüstü top
lantı taleplerinin bahis konusu olduğu politik
müdahaleler başgöstermiştr.
Sayın milletvekilleri,
Burada akla gelebilecek bir soruyu hsmen
cevaplandıralım: Acaba yabancı sermayeye
kapılarımızı sımsıkı kapamak, «Mutlaka zarar
lıdır» diye düşünerek kesinlikle karşı çıkmak
mı gerekir? Elbette ki, Türkiye gibi tasarruf
yetersizliği ve dış kaynak ihtiyacında kıvra
nan bir ülke sermaye hareketlerini dikkatle
izlemek, kalkınmasına yardımcı olacak yatı
rımlardan yararlanmak durumunda olmalıdır.
Uluslararası gelişmeler, siyasal VÛ ekonomik
dalgalanmalar veya krizler bâzan az gelişmiş
ülkelere gerçekten elverişli şartlar sunabilir ve
onlara yararlı olacak bir sermaye akımına da
yol açabilir.
Günümüzde dünya ekonomisini ilgilendiren
önemli olaylar cereyan etmekte, ekonomi - po-
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litik bir çağ değişiminin sancılarını duyumaktadır. Acaba sanayi ötesinin yarışı, gelişmiş eko
nomileri ne tür değişmelere zorlıyacaktır veya
az gelişmiş ekonomileri ne yönde etkiliyecektir?
Afrika üzerinde başgösteren ticari rekabe
tin ve çok taraflı pazar çekişmelerinin muhte
mel sonuçları ne olacaktır yahut Amerika'nın
gümrük duvarlarını yükseltebilecek bir himaye
kanununun Avrupa üzerindeki etkileri ne gibi
sonuçlara yol açabilecektir?
Bu sorulara bağlı türlü gelişmelerin ya
bancı sermaye hareketlerini yakından etkileye
ceği şüphesizdir. Belki teknoloji yarışı bir kı
sım gelişmiş ekonomileri sarsarken, belki de bir
kısım az gelişmiş ülkelere uygun şartla serma
ye hareketlerinden yararlanmak imkânı sağlıyacaktır. Bu takdirde kalkınma çabasında olan
ülkelerin yabancı sermayeye kendi şartlarını ka
bul ettirmesi, hattâ geçmiş bâzı örneklerde te
sadüf edilebileceği gibi, onu milliyet değiştir
meye zorlaması dahi imkân dâhiline girebilecektiı-.
Şü halde önemli olan; yabancı sermayeye
karşı çıkmak veya hayranlık duymak değil, onu
ulusal çıkarlar açımızdan değerlendirebilmek,
kalkınmamıza gerçekten bir katkıda bulunması
ve bağımsızlığımıza gölge düşürmemesi şartı ile
ondan yararlanabilmektir.
Kısacası; yabancı sermaye ile uygun şart
larla işbirliği, yapmak başka, yabancı serma
yeye mahkûm olmak ise bambaşka bir şeydir.
Sayın milletvekilleri,
Sözlerimi bağlarken gelişmenin her şeyden
önce bir güven ve kendine inanç sorunu oldu
ğunu, ekonomik üslerin askerî üslerden daha
önemsiz olmadığını belirtmek istiyor, Yüce Mec
lise saygılar sunuyorum. (C. H. P. ve M. G. P
sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Takrir sahiplerinden görüş
mek istiyen var mı efendim?.
Saym Orhan Okay, buyurun.
ORHAN OKAY (Konya) — Sayın Başkan,
Yüce Meclisin saym üyeleri;
Yabancı sermaye ile ilgili genel görüşme
açılması hususundaki konuşmamda, önerce sa->
hib'i olarak durumu etraflıca Yüce Heyetinize
arz etmiştim. Bugün huzurlarınızı fazla işgal
etmeden, bizce önemli bâzı hususlara temas ede
rek ayrılacağımı.
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Türkiye'nin kurucusu Atatürk, siyasi bağım
sızlığımızı gerçekleştiren Kurtuluş Savaşından
sonra bunu takibeden devrede bir iktisadi ba
ğımsızlık savaşma girmiş, emperyalist siyasi'
güçleri sınır dışı eden Atatürk, emparyalizmin
sömürme vasıtası olan yabancı sermayeyi de
yurttan1 çıkarmıştır.
1923 - 1944 dönemi, yabancı sermayenin
yurttan atılış devresidir. Bu da Büyük Kurtarı
cının iktisadi bağımsızlık olmadan siyasi bağım
sızlığın da gerçek olarak yerleşemiyeceğine
inandığını gösterir. Bu yöndeki başarısı ile Ata
türk, pek çok Doğu ve Orta - Doğu ülkelerine
önderlik etmiştir.
Türkiye 19S0 yılına kadar iktisadi bağımsız
lığını koruyabildiği halde bâzı kanunların ka
bulü ile yavaş yavaş yine iktisadi bağımsızlığı
nı kaybetmeye yönelmiştir. 6224 sayılı özel ya
bancı sermayenin teşviki ile ilgili kanun uygu
laması, Türkiye'de tamamen yabancı çıkarlarını
sağlıyan bir kamun olmuştur. Devlet Plânlama
Teşkilâtı da bu yönde yaptığı çalışmalarda ya
bancıların avukatlığını yapmış, millî menfaat
lerimize aykırı olan yabancı sermayeyi koru
muştur.
Yabancı sermaye ile kurulan şirketler, ya
tırımlarını Devlet Plânlama hedeflerine uygun
alanlara ve bölgelere yapmamakta, ayrıca sınır
sız şekilde millî kredi kaynaklarımızdan da fay
dalanmaktadırlar. İstedikleri kadar transfer et
mekte, istedikleri kadarını da otofinansman
yolu ile Türkiyedeki tesislerini kendi gayelerine
uygun şekilde büyütmek suretiyle Türkiye'de
yerleşik potansiyel yabancı bir güc durumuna
gelmeye çalışmaktadırlar.
Ayrıca, plâstik, kauçuk, ile, montaj sanayi
inde, ilâç sanayiinde olduğu gibi, bir çok sek
törlerde itJhalâtın azalması bir yana, tam aksine
hammadde ithalâtının yıldan yıla ihızla arttığı
görülmektedir. Böylece Türkiye'de, hammad
desi yabancı ülkelerden getirilen bir sanayi
kolu yaratılmakta, Türkiye'miz de gittikçe dı
şarıya bağlı bir duruma düşürülmüş olmaktadır.
Böylece de yerli sanayimizin kalkınması baltalanmıştır. Türlü fatura oyunlariyle pahalı fiyat
ödenerek ithal edilen malın monte suretiyle,
ithal edilen maldan daha pahalıya çıkarılması
ise, satılırken ödenen fahiş bedellerle halkın
soyulmasına sebebolmaktadır. 3 u suretle yaban
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cı sermaye, Türkiye'de aşırı ölçüde kâr sağla
mıştır.
Yabancı şirketlerin Türkiye'den kazandıkları
paraları kendi ülkelerine transferleri Türk pa
rası olarak değil, menşei memleket dövizi olarak
yapılmaktadır. Böylece yabancı şirketlerin aşı
rı şekilde sağladıkları kârları Türk Hükümetine
Dolar sağlıyarak dışarı transfer etmesi gerek
mektedir.
Her yıl bir çığ gibi büyüyen yabancı serma
ye transferleri için gerekli döviz ihtiyacının
ileride yurdumuz ekonomisine yıkıcı etkileri
olacağı ıda muhakkaktır. Hele otofinansman yo
lu ile durmadan büyütülen tesislerin zamanla
karşılıklarının ödenemiyecek durumda Türk
Ekonomisine etki yapacağından de şüphe edil
memelidir.
Türkiye'ye, Atatürk'ün sınır dışı ettiği Dü
yunu Umumiye rejimi daha modern adlar al
tında ve birçok aydın savunucular da bulmak
suretiyle tekrar girmiş ve yerleşmiştir.
Türkiye'de 6326 sayılı Petrol Kanununa gö
re de yabancı sermaye girmiştir. Ülkemizde ya
bancı firmalar, en çok petrol kaynaklarımıza
el atmışlardır. Türkiye'ye gelen yabancı ser
mayenin yarısına yakını, % 44,3 ü petrole ya
tırılmıştır. Yabancı şirketler Türkiye'de rafine
edecekleri ve Türkiye içinde satacakları pet
rolleri dışarıdan almaktadırlar. Almanya ve
İtalya gibi .ülkelere uyguladıkları fiyatın % 3ö
fazlası ile bize petrol vermektedirler.
Yabancı şirketlerin yurdumuzda yaptığı
araştırmalar verimsizdir. Kapattıkları alan
lar çok geniş, bulunan petroller ise çok azdır.
Diğer bölgelerde az masraflı ve ucuz nakledilen
hampetrol üretimi arttıkça Türkiye'de petrol
bulsalar dahi, yabancı şirketler istihsali artır
ma yoluna gitmiyecekledir.
Bu Petrol Kanunu ile verilen tükenme payı
nın da izahı güç ve yabancılara tanınmış bir
hak ile Türkiye^de istihsal edilen petrollerin de
bize maliyetini yüksek tutmaktadır. Bu kanu
nun değiştirilmesi ve petrollerin millileştiril
mesi zaruridir. Bu alanda yeteri kadar fikir ve
bedengücü olarak bilim adamlanna ve teknik
elemanlara da sahip bulunmaktayız. Millî pet
rol dâvasının uygulanacağı günleri beklemek ve
bu yönde isabetli adımlar attığını gördüğümüz
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Sayın Erim Hükümetinden istemek bu milletin I betin yurt içinde, yani yatırımlara kullanıldığı
ve ne kadarının yurt dışına transfer edildiği, bu
hakkıdır.
transferlerin dış ticaret dengesini bozup bozma
Türkiye'nin stratejik madenlerinin devletdığı hususlarında araştırma yapılmak üzere bir
leştirilerek yaJbancı sermayeden kurtarılması
Meclis araştırması açılmasına, bu yönden karar
günü de gelmiş çatmıştır. Türkiye'nin stratejik
ittihazını Yüksek Heyetinizden talebederim.
madenleri olan; demir, çelik, alüminyum, bakır,
Maden sektörümüzün Hazineye gelir temin
kurşun, boraks gibi madenlerin yabancı serma
edecek müspet yönleriyle ilgili ve yabancı ser
ye elinde olmasının mahzurları ortadadır. Çün
maye ile birleşik çalışmaları alanındaki temen
kü, yabancı sermaye kendi çıkarları için üretim
nilerimizi
de; Dış Ekonomik İlişkiler Bakanlı
artışını engellemek, üretimi kendi kâr gayeleri
ğına, Enerji ve Sanayi Bakanlığına takdim ede
ne göre ayarlamak suretiyle hem iktisadi gidi
ceğimi arz eder, Yüce Meclise saygılarımı su
şi, hem ds Türkiye'nin dış siyasetini etkiliyenarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar.)
cek bir güce sahiptir.
BAŞKAN — Sayın İbrahim Öztürk, buyu
run.
İBRAHİM ÖZTÜRK (Maraş) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri;
Yabancı sermaye konusunda vermiş oldu
ğum genel görüşme önergesini geçen haftaki
oturumda resmî rakamlara dayanarak izah et
mek fırsatını bulmuştum. Şimdi yeni bilgileri de
ilâve etmek suretiyle Heyetinizce kabul edilen
önergemin mahiyetini Yüce Meclise saygılarım
la takdim edeceğim.
Ulusal Kurtuluş Savaşından sonra kurulan
Cumhuriyet idaremiz, 1950 yılma kadar olan
dönemde kurulmuş olan bütün yabancı serma
yeli şirketleri ve kurumları millileştirmiş ve
memlekete yeniden yabancı sermaye girmesini
önlemiştir. 1950 tarihinde çok partili döneme
girdikten sonra iktidara gelen liberal görüşlü
bir parti ile birlikte yabancı sermayeye kapan
mış olan kapı tekrar açılmıştır.

Ülkemizde yabancı sermaye, petrolden sonra
en çok miktarda yatırımını demir - çelik yatı
rımına teksif etmiştir. Yabancı sermayenin ge
tirdiği teknoloji, yan endüstrilerin gelişmesine
katkısı, sağlamış olduğu döviz kazancı ve ya
rattığı iş imkânları, yerli faktörlere yapmış ol
duğu ödemeler bakımından sanayimize büyük
bir katkısı da olmamıştır ve bilhassa yabancı
sermaye kâr, dolayısiyle sermaye birikimini
yurt dışına çıkarmakta, böylece Türkiye'de ka
nunlarla ödenen vergilerin de azlığı nazara alı
nırsa memleketimizin gelişimine pek mahdut
katkıda bulunmaktadır.
Bunların sonucu ise; yabancı sermaye, kal
kınmamız için faydadan çok zararlı olmakta ve
millî sanayimizin gelişmesini de önlemektedir.
Sağladığı aşın kârlarla bir sömürü düzeni kur
duğu gibi, bu kârların tümünü dışarı transfer
ederek dış ticaret dengemizi de aleyhimize boz
maktadır.
Siyasi bağımsızlık, daha evvelce de izah et
tiğimiz gibi, iktisadi bağımsızlığa dayanır. İk
tisadi bağımsızlık da iktisadi gelişmeye dayanır.
Eğer iktisadi gelişme için iktisadi bağımsızlık
tehlikeye girerse siyasi bağımsızlık da aynı öl
çüde tehlikeye girmiş demektir. İktisadi ve si
yasi bağımsızlık için kendi doğal güçlerimizi
harekete geçirmek, yani doğal kaynaklardan
faydalanmak gerekir.
ı'Biz, yabancı sermayenin kalkınmamıza ya
rarlı olmadığı, aksine memleketimizde sömürü
cü ve zararlı rol oynadığı kanısındayız. Bu se
beple de Meclisin gerekli tedbirler almak üze
re Türkiye'de yabancı sermayenin durumu,
hangi alanlara yatırım yaptığı, ne miktar kâr
sağladığı, bu kârı ne şekilde kullandığı, ne nis-

I
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5581 ve 5583 sayılı kanunlardan sonra arzu
edilen sonuç alınamayınca 1954 yılında mem
leketimize Amerikalı uzman Mr. Randıl'm ha
zırladığı bir kanun tasarısı Yüce Meclise getiril
miş ve kabul edilmiş ve fakat bu kanundan da
istenilen sonuç alınamamıştır.
1954 - 1906 arasında Türkiye'ye gelen ya
bancı sermaye miktarı 513 354 000 Tl. dır.
1950 - 1960 arasında transfer edilen kâr top
lamı ise, 134 milyon Tl. dır. Ayrıca teknik
yardım, lisans, patent hakkı, marka ve ihtira
beratları karşılığında 24 milyon Tl. döviz
transferi yapılmıştır.
Yabancı olsun, yerli olsun sermaye yatırımlarını teşvik eden ortak unsur, ekonomik koşulların uygunluğudur. Ekonomik ve malî is-
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tikrarsızlık, yetersiz ekonomik ve sosyal enfrastrüktür, düşük prodüktivite, vasıtalı ver
gilerin yüksekliği, pazar darlığı gibi sebepler
sermaye yatırımları için çekici faktörler ol
muyor. Sadece kanun çıkarmak yabancı serma
ye cellbi için yeterli olmadığı gibi, bunun yanı
başında birtakım himaye tedbirlerine de ihti
yaç bulunduğunu ekon'omi bilimi tesbit etmiş
tir.
1960 dan Sonra plânlı kalkınma dönemine
girilmesiyle birlikte, ülkemize yabancı sermaye
akımı da başlamıştır. 1961 - 1966 arasında
Türkiye*ye gelen yabancı sermaye toplamı
409 410 000 Tl. dır. 1951 - 1960 arasında ge
len 103 milyon Tl. dış kapital dikkate alınır
sa, 5 yıl içinde, yani 1961 - 1966 arasında 10
yıl öncesi yapılan yatıranın 4 kat fazlası ya
bancı sermaye hareketi kaydedilmiştir.
iSayın milletvekilleri; Türkiye'ye beş kanal
dan yabancı sermaye girmektedir. Bunlardan
(birincisi Türk Parasını Koruma mevzuatı, ikin
cisi 6224 sayılı Kanun, üçüncüsü Türkiye Sı
nai Kalkınma Bankası, dördüncüsü Petrol Ka
nunu, beşincisi 7462 sayılı Ereğli Demir ve Çe
lik Fabrikaları T.A.Ş. Kanunu. Bu yollarla
yabancı sermaye akımı olmaktadır.
11950 ile 1970 yılları arasında geçen 20 yıl
lık dönemde Türkiye'ye hangi memleketlerden
ne cins ve miktar sermaye gelmiş ve bunlar
ne miktar kâr transferi yapmıştır? Bunu kı
saca ifade etmek istiyorum.
1965 yılı sonu itibariyle Petrol Kanununa
göre, 236 226 000 dolar, Ereğli Demir ve Çelik
Fabrikaları Kanununa göre, 163 800 000 dolar,
6224 sayılı Kanuna göre, 68 600 000 dolar. Tür
kiye Sınai Kalkınma Bankası yolu ile, 64 500 000
dolar. Toplam; 533 milyon dolar yabancı ser
maye hareketi kaydedilmiştir.
19105 yılı itibariyle ülkemize yabancı ser
maye getiren memleketler şunlardır: Amerika,
İsviçre, Hollanda, Batı Almanya, Fransa, İngil
tere, İtalya, Fillandiya, Almanya - Fransa müş
tereken, İsveç, Avusturya, Venezüella, Panama,
Belçika, Lübnan - isviçre müştereken, Dani
marka, Lübnan, Kanada, Fransa - İngiltere
müştereken. Toplam; 19 Devlet.
11906 yılında fiilen 69 580 166 Tl. 1967 yı
lında fiilen 67 749 842 Tl. 1908 yılında
92 356 099 Tl. 1969 yılında 91 583 000 Tl. 1970
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yılında 76 milyon Tl. böylece 1951 ile 1970 yıl
ları arasında toplam 832 092 145 Tl. yabancı
sermaye ülkemize girmiş bulunmaktadır.
Buna karşılık kâr transferleri : 1965 yılın
da 34 644 170 Tl. 1968 yılında 68 909 618 Tl.
1969 yılında 64 344 964 Tl. 1970 yılında 63
milyon Tl. toplam; 345 601 517 Tl. yabancı şir
ketler kâr transferi yapmıştır. Yani 832 miryon
Tl. yabancı sermayeye karşılık 345 milyon Tl.
kâr transferi yapılmıştır, rösmi kayıtlara göre.
En çok kâr transferi yapan ülkelerin başında
Hollanda 17 605 707 Tl. kâr transferi yapmıştır.
Amerlika Birleşik Devletleri Holanda'dan sonra
gelmektedir, 15 711 564 Tl. kâr transferi yap
mıştır. Almanya 12 772 033 Tl. kâr transferi
yapmıştır.
'Sayın milletvekilleri; Türkiye'de yabancı
sermayenin tahsis edildiği faaliyet kolları şun
lardır : Kauçuk, kimya, makina, gıda sanayii,
madenî eşya, taş - toprak sanayii, taşıt araçları,
dokuma bankacılık, madencilik, inşaat, imalât,
tütün mamulleri, tarım, içki sanayii, nakliyat,
deri ve kâğıt.
Bunları yüzde olarak tasnife tabi tutacak
olursak; % 25 ini kauçuk sanayii, teşkil edi
yor, % 23 ünü kimya sanayii, % 12 sini maki
na ve elektrik, % 10 u gıda sanayii, % 4 ü de
diğerleri.
Yatırılmasına
yabancı sermaye
175 939 000 Tl.,
1968 yılında 275

ve tezyidine müsaade olunan
miktarı da şu : 1966 yılında
1967 yılında 269 982 000 TL,
287 000 Tl.

Sayın arkadaşlarım; İkinci Beş Yıllık Kal
kınma Plânında ifade edildiği gibi, cari işlem
ler açığını kapatmak ve borç ödeme gibi ihti
yaçları karşılamak üzere plânda öngörülen di
ğer sermaye ithali kalemindeki gelişmeler bek
lendiği şekilde meydana gelmemiştir. Gelişme
için zaruri olan tasarruf hacmini ve plânın fi
nansmanını sağlamak için büyük ölçüde iç gay
retlerin artırılması zaruri olmuştur.
1963 yılında özel yabancı sermayenin plân
hedefi 25, gerçekleşme 21 dir. 1964 te plân he
defi 25, gerçekleşme 25 tir. 1965 te plân hedefi
25, gerçekleşme 22 dir. 1966 da plân hedefi 25,
gerçekleşme 25 tir.
Diğer sermaye ithalâtında plân hedefi ve
gerçekleşme nisbetleri ise şunlardır :
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Yıl

Plân hedefi

Gerçekleşme

1963
1964
1965
1966

349
322
356
276

281
198
232
242

1970 programında 135 milyon dolar borç
ödemeye karşılık; 25 milyon dolar yabancı ser
maye, 190 milyon dolar proje kredisi, 140 mil
yon dolar konsorsiyum İcredileri ve 20 milyon
dolar bedelsiz ithalât öngörülmüştür. 1970 yılı
nın 7 nci ayı sonunda bu hedefin % 53 ü ger
çekleşebilmiştir.
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Türkiye'nin ekonomik kalkınmasının gerçek
leşmesi için yatırımların gayrisâfi millî hâsıla
nın % 18 i üzerinde bir orana ulaşması icabederken, yatırım hacminin, bu seviyenin altında
kaldığı bir gerçektir. Bunun en büyük sebebi,
Türkiye'de sermaye birikiminin çok yavaş bir
tempo ile yürümesidir. Binaenaleyh, kalkınma
nın gerçekleşmesi için, sermaye terakümünü
hızlandıran iktisadi yatırımların artırılması za
rureti vardır.

Türkiye'nin 30 Eylül 1968 tarihi itibariyle
dış ülkelere borcu 1 988 000 000 dolardır, öte
yandan 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik
Kanıma göre yabancıların ülkemize soktuk
Şimdi kısaca bir de şu noktayı incelemek is
ları varlık miktarı, 1968 sonu itibariyle 94 mil
tiyorum : Ülkemizde yabancı sermaye yatırımı
yon dolardır. Petrol Kanununa göre Türkiye'ye
daha çok hangi illerde ve hangi bölgelerde ken
giren yabancı sermaye tutarı, 1965 sonu itiba
disini göstermiştir ve nerelerde daha çok teka
riyle 236 milyon dolar olduğunu biraz evvel ifa
süf etmiştir?.. İstanbul'da 98 kuruluş vardır,
de etmiştim. Ereğli Demir - Çelik de buna ilâve
yani % 80,52 yi teşkil ediyor. Birinci şehir İs
edilirse, Türkiye'deki toplam yabancı sermaye
tanbul, ondan sonra Ankara geliyor, 11 kuru
luş % 12,30. Üçüncüsü İzmir bölgesi % 2,40. - varlığı 350 milyon dolara ulaşmaktadır. Demek
oluyor ki, Türkiye'nin dış borçları yanında ge
Bursa 1 kuruluş, % 0,28. Kocaeli 1 kuruluş
% 4,48. Hatay 1 kuruluş % 0,2. Toplam; 122 len yabancı sermayenin değeri çok düşük olu
yor.
kuruluş. Böylece başlıca dört ilde, yani İstan
bul, Ankara, Kocaeli, İzmir illerinde yabancı
Bütün bu açıklamalar sonunda 1950 yılın
sermaye tesisleri toplanmış bulunuyor.
dan başbyarak büyük ümitler beslenilen - ki, bu
Yabancı sermayenin kuruluş şekli ve ortak
ümit, sermaye akımı şeklinde giriş, ithalâtı azalt
lık durumu itibariyle % 4 anonim, limitet ve
ma, ihracatı çoğaltma şeklindedir - yabancı ser
diğer şirketlerde 308 056 000 Tl. yerli sermaye,
maye, memleketimize beklenileni getirmemiştir.
408 199 000 Tl. yabancı sermaye olmak üzere
önce yabancı sermayenin çok düşük seviye
toplamı 716 255 000 Tl. sağlanmış, bunun
de kalması, ayrıca gittikçe artan oranlarda kâr
% 43 ü yerli, % 57 si ise yabancı menşeli ol
transferine geçmesi, bu sebeplerle yabancı ya
muştur.
tırım sermayesinin dış ticaret açıkları üzerine,
Yabancı sermaye, az gelişmiş memleketlerin
olumlu bir etkisi ve katkısı olmamıştır. Ortak
kalkınmasında çok etkili olabilir. Ancak, bizim
Pazara girme eğilimi, biraz da yabancı sermaye
gibi mazisi acı tecrübelerle dolu bir memleke
akımını hızlandırma gayesiyle belirmiş ve bu
tin böyle nazik ve hassas bir mesele üzerinde
karar verilmeden önce yapılan propagandalar
büyük bir duyarlık göstermesi ve asla bir dış
da bu husus da yer almıştır.
sömürüye yol açmaması lâzımdır. Sayın hocam
Aslında yabancı sermaye, büyüfk kârlar
Feyzioğlu'nun da benzetişi ile yabancı sermaye
gördüğü zamıan bir ülkeye girmekte tereddüt
ateşe benzer, hem ısıtıcı, hem de yakıcı ve ka
göstermez ve ayrıca büyük kârlar üzeninde te
vurucu oluyor; ona, belirli bir mesafe içinde kel kurmayı da tosıarlar. Türkiye'ye gelen ya
yaklaşmak lâzımgeliyor.
bancı sermayenin sınırlı oluşunun sebebi, mal
ların tüm üretimini yapmak amacından çok
Yabancı sermaye, yalnız bir döviz kaynağı
sığ bir yerli üretim ve daha çok pazarlar yap
telâkki edilmemelidir. Sermaye ithal eden bîr
mak
istemesindendir.
memleket için asıl fayda, bu sermayenin geti
Günümüzde gelişme çaba/Smda olan ülkeler
receği ileri teknolojidir. Az gelişmiş memleket
lerde teknik bilginin rolü, sermayeden çok daha
başlıca iki nedenle dış kaynağa ihtiyaç duy
üstündür.
maktadırlar: BMnoisi, sermaye terakümünü
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gerçekleştirmek için zorunlu olan .tasarrufla
rın yetersizliği; ikincisi ise, döviz kıtlığıdır.
Yabancı sermaye yatırımlarının ekonomiSk
gelişme üzerindeki etkileri konusu, daima bir
tartışma konusu olagelmiştir. Bizde de bu tar
tışma devamlı surette yapılmaktadır ve nitekim
bugün de Meclisimizde bur tartışma yapılagelmektedir. Lehte olanlar, yabancı sermayemin
kıt olan tasarrufu ve dövizi geliştireceği kanısındadırlar. Bunun yanıbaşında ülkeye tekno
loji, metot ve işletmeciliğin de gireceği söylen
mektedir. Buna karşılık hammadde üretimine
ve bunların ihracına yönelen yatırımlar, o ül
ke ekonomicini etkilememekte bu yüzden de
ilgili ülkeye hiçbir yaran olmamaktadır. Buna
karşıhlk yabancı sermaye yatırımları en pahalı
bir kaynak transferi niteliği taşımaktadır. Bu
yatırımların getireceği kâr transferleri geliş
mekte olan ülkenin kıt döviz kaynakları üze
rinde ağır bir yülk olabilmektedir.
Ayrıca, bu yatırımlar yerli müteşebbisleri,
ilgili olan teşebbüslere girmeye engel teşkil et
mektedir. Türkiye'de son yirmi yıllık dönemde
gayrisâfi millî hâsıla % 4,68 lak bir hızla art
mış bulunmaktadır. Bu dönemdeki nüfus ar
tışları dikkate alındığında, adam başına artış
yılda ortalama % 2,75 kadar olmuştur. Bu
dönemde gayrisâfi yatırımların yıllık artış hı
zı sabit fiyatlarla % 7,85 tir.
Ayrıca toplam yatımların gayrisâfi ulusal
hâsılaya oranı 1966 da % 181,1 e çıkmıştır. Bu
na karşılık dış kaynakların gayrisâfi millî hâtsılaya oranı ise ortalama % 2,2 de kalmıştır.
Yabancı Sermayeyi Teşvik kanunlarına göre ül
kemizde yapılan yattınmların toplam yatırım
lara oranı % 0,5 civarındadır.
Demek oluyor ki, yabancı sermaye yatırım
larının toplam içindeki yeri çok düşüktür. Ya
bancı sermaye kuruluşlarında katma değer kat
sayının nisbeten düşük olmasına karşılık, kari
lik oranının yüksek olduğu da anlaşılmakta- ,
dır. Eldeki sonuçlara göre sermayeye onanla
kâr % 50 civarındadır, ödedikleri vergiler ise ,
toplam Kurumlar Vergisinin ortalama % 4 ünü
teşkil ettiği, diğer vergilerde ise bu oranın
% 1 den daha düşük olduğu lanlaşılmakta- 4
dır. Yarattığı istihdam hacmi ise, toplam is
tihdamın % 1,9 unu teşkil etmektedir. Tek
nolojiye katkısı ilse önemsensmiyecek kadar az
olmuştur.
— 130
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Binaenaleyh, Hükümet programında da ifa
de edildiği gibi, çok nazik olan yabancı ser
maye konusunda takibedüecek politikayı ulusal
çıkarlara uygun bir biçimde çizmek için; ser
mayenin üstün bir teknoloji niteliği taşıması
yurt içinde yerli sermaye ile kurulması müm
kün olmıyan çak büyük tesisler için kullanıl
ması. ihracata dönük bulunması, hisse ora
nında büyük kısmının Türk Devletine ve müte
şebbisine aidolması şartları, dikkat ve titizlik
le göz önünde bulundurulması lâzımdır.
Bir kapitülâsyonlar devrinin çok acı tecrü
belerini geçirmiş ve bağımsızlık uğruna büyük
mücadeleler vermiş ulusumuzun yabancı olan
hor şeye karşı duyduğu haklı ve tarihî hassasi
yeti daima göz önünde bulundurmak Türkiye
Cumhuriyeti hükümetlerinin başlıca şiarı ol
malıdır.
Türk Ulusunun bağımsızlığında en büyük
hassasiyeti gösteren Yüce Meclisimize saygı
lar aız ederim.
BAŞKAN — Demokratik Parti Grupu adı
na Sayın Özel ölçmen, buyurunuz efendim.
D. P. GRUPU ADINA ÖZER ÖLÇMEN
(Konya) — ıSayın Başkan, Yüce Meclisin muh
terem üyeleri, huzurunuza D. P. nin yabancı
sermaye konusundaki görüşlerini açıklamak
üzere gelmiş bulunuyorum.
Genel görüşme açılmasına dair müzakereler
sırasında partimizin bu konuya atfettiği ehem
miyet belirtilmiş ve yabancı sermayenin Türk
ekonomisi üzerindeki etkisinin Meclisimizce
araştırılmasmdaki yararlara değinilmiş bulu
nulmaktadır. Mâruzâtımda daha ziyade memle
ketimiz açısından yabancı sermayenin espirisi
üzerinde durmaya gayret ederek kısa ve özlü
bir şekilde grupumun görüşünü arz etmeye ça
lışacağım.
Türkiye'nin bugüne kadar içinde bulunduğu
siyasi ve ekonomik ortamlar, yabancı sermaye
konusunun çeşitli doktrinler tarafından istis
marına zaman zaman fırsat vermiş bulunmak
tadır.
Muasır medeniyet seviyesine bir an önce eriş
mek gereğini şiddetle hisseden ülkemizin bugün
bütün konularını ve bu arada öncelikle ekono
mik sorunlarını gerçekçi bir görevle ele alması
zorunluğu her devirden daha elzem görülmek-
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tedir. Bu bakımdan fikir ve tekliflerin hissîlikten uzak, yapıcı ve ilim esaslarına oturtulmuş
olması gereğine inanıyoruz. ÎBâzan «az gelişmiş»
bâzan da «gelişmekte olan» diye tanımlanan ül
kemizde, bu tür memleketler için cari olduğu
gibi, en önemli kalkınma unsurunu üretim teş
kil etmektedir. Üretimi meydana getiren iki
anafaktör de bilindiği gibi, emek ve sermayedir.
Emek derken, işgücü kapasitesi, sermaye der
ken de nakdî sermayenin yanı sıra, malzeme,
teçhizat ve saire gibi aynî sermaye ve teknoloji
kaydedilmektedir. özellikle kalkınma için ge
rekli sermayenin emeğin üretim oranını artıncı
bir vasfa sahibolması icabeder. Emekle sermaye
arasında teessüs ettirilecek koordinasyonun ba
şarı oranı, üretimin ideal noktasına yakınlığını
tâyin eden mühim bir unsurdur. Genellikle, ge
lişmekte olan her ülkede olduğu gibi, Türkiye'
mizde de işgücü potansiyelinim fazlalığına rağ
men sermaye sıkıntısı hissedilmektedir. Gayrisâfi millî hâsılası ve fert başına düşen millî ge
liri diğer ülkelere nazaran bir hayli düşük olan
ülkemizde, tasarrufların da düşük ve kalkınma
için gerekli yatırımlara kifayet eder bir seviye
de olmadığı bir gerçektir.
1071 yılı programında tasarruf açığımız
3 800 000 000 Türk Lirası olarak gösterilmiş ve
bunun % 12,2 sinin dış tasarruflarla gerçekleş
tirilebileceği hususu belirtilmiş bulunmaktadır.
Bu suretle millî gelirin artmasına sebebolabilecek yatırımlar için gerekli tasarruflar yapılama
makta, dolayısiyle üretim ve millî gelir artışı,
kapalı çember örneğinde olduğu gibi, temin edi
lememektedir. Yeni vergiler, tüketimi kısıtlayıcı
tedbirler gibi cebrî tasarruf baskıları da iç ta
sarrufun temininde pek cüzi bir oranda başarı
sağlama şansına sahiptirler.
iSon 20 yıl süresince Türkiye millî gelirin te
mininde sektörlerin payları incelendiğinde ta
rım sektöründeki devamlı azalmaya karşılık hiz
metler ,ve sanayi sektörlerindeki pay artışı göze
çarpmakla beraber bu değişme nisbeti ve hızı
Türkiye'mizi elan bir tarım ülkesi hüviyetin
den çıkarmaya ve kronik dış ticaret açığımızı
kapamaya kifayet edememişltir.
Son yıllarda döviz ithali hususunda beklennıiyen ölçüde büyük katkıda bulunan yurt dışı
işçilerimizin taasrruflan dahi, belli bir döviz re
zervine sahibolmamızı ve dış ticaret dengesini
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temine yeterli olamamıştır. Sanayileşmek zorun
da olan Türkiye iç tasarruflarının yetersizliği
nedeni ile dış kaynaklar aramak .zorunda kalmış
ve yabancı sermayenin yardımına başvurmuştur.
Bu yardıma ihtiyaç duyulmasında bir nakdî
sermaye açığının kapanması dışında teçhizat,
malzeme gibi aynî ithal ilhtiyaçlan ve bilhassa
asrımızın en etken sanayileşme faktörlerinden
biri haline gelmiş olan teknoloji ithali ihtiyacı
mühim rol oynamış bulunmaktadır.
'Bugün sanayileşmiş ülkelerin sadece teknolo
ji ihracı ile büyük gelirler temin ettiği bir dev
re girmiş bulunmaktayız. Aya insan ayağını
bastıran 20 nci asır teknolojisinin üretim mal
larındaki teknısitesi, yani, teknik bilgi yoğun
luğu başdöndürücü bir hızla artmaktadır. Bu
da ancak astronomik meblâğlara ulaşan bilim
sel araştırma yatırımları ve teknik eleman eği
timi ile mümkün olabilmektedir, özellikle bü
yük şirketlerin verimliliğinin ve kazanç kayna
ğının yapacakları keşif ve icatlara bağlılığı or
taya çıkmıştır. Bütün bunlar günümüzdeki ser
maye kavramının ağırlık noktasının gayrimaddi, yani teknolojik kısma kaymakta olduğunu
göstermektedir. Büyük sanayi ülkeleri bunu
müdrik olarak her yıl araştırma ve geliştirme
yatırımlarını artırmaktadırlar.
örneğin, Avrupa'da araştırma ve geliştirme
için yılda harcanan para fert (başına 25 doları
ve bu miktar Amerika Birleşik Devletlerinde
takriben 100 doüârı [bulmaktadır. Bu meblâğ
yani, Amerika Birleşik Devletlerimin bir yılda
bilimsel araştırma ve geliştirilme için harcadığı
meblâğ 17 000 000 000 Amerikan dolânna ulaş
mış bulunmıatataldır. Bu ımiktarı kemdi ölçüleri
mizle mukayese edebilmek için Türkiye'mizde
fert başına düşen millî gelirin 1/3 i olduğunu
stöyleımek, yeni bir ekonomik tâbir olan «Iteclhnological gıop» yani, «teknolojik uçurum» de
yiminle belirgin bir veçhe vermekltıeldir.
Bulgun dünyada sayılı ekonomik güçlerden
biri haline gelmiş ıolan 'Ortak Pazar içinde dahi
zaman zamıan Ibâzı çefvreler, «.memleketlerinin
Amerikan ısıermayeısine karşı tehlikede olduklannı» ifade etmekten kaçınmamaktadırlar. Bu
konuda yapılan çeşitli araştırma ve eleştirme
lerden «Servant ıSchreiiber» adh bir Fransıza
aidolanında; «Bizi ezmesinden korktuğumuz
şey Amerikalılann servet yığını değil, fakat
140 —
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üsıtün teknoloji ve işletmecilikleridir» den
mekte ve Avrupalı yöneticileri, isitikrarsız tutuimilları yüzünden kınayarak, halkı, Amerikan
sermayesinin yarar veya sararı hususunda yanıitmuaıkla suçlamaktadır.
ıSohreiiber ıbu husus'ta kendi görüşünü şöyle
açıklamaktadır : «Rekabeti kamçılaması, ileri
bir mıelfcot ve teknik getirmesi bakımımdan ya
bancı sermaye hiç şüphesiz iyidir. Fakat, bu
nun bizi az gelişmişliğe itmesine ve işlerimize el'
koy masuna mlüsaaide edersek kötiü olur. Bu kötülıük, Amerikalılarla işbirliğinde değil, Av
rupalıların beceriksizliğinde ve bunun açtığı
boşluktadır. Biz Amerikan yatırımını yok et
mekle bu boşluğu dalha ida büyültmüş ve ken
dimiz daha da zayıflamış olacağız» diyerek >cesur bir lotokritik örneği vermiş bulunmaktadır.
1971 TürlMy e'simde yabancı sermaye konu
sunun tartışılmasında Amerika Birleşik Dev
letleri (ile Avrupa arasındaki sermaye bağıntı
ları ile ıdaha uf ak diımamsionlar içinde paralel
likler kurmak ve Ibu makro modelden fayda
lanmak gereklidir kanısındayız.
Muhterem milletvekilleri; yafcamcı sermaye
konuşumda ilk Türk müracaatı 1854 senesinde
Osmanlı Devletinin inıgil'izlerden, Mısır Vilâ
yetimin vergilerini karşılık göstermek: suretiyle
yaptığı 3 milyon sterlinılilk istikrazdır.
Bilâhara çeşitli harblertde mağlûp düşen
Osmanlı Devletinin Hazinesini takviye ve Dev
let masraflarını karşılamak için çeşitli ıdıış is
tikrazlara başvurulmuş ve donumda kapitülâs
yonlara kadar gidilmiştir.
Osmanlı imparatortluğundan Türkiye Cum
huriyetimle 80 milyon Tl. lık bir borç linitikal
eıtmiştir. «Düyunu Umıuımiye» adını alan bu
(borçlar, mıillileştinme hareketleriyle daha da
artmış, 1945 te 356 milyon Tl. na, 1950 de 775
milyon Tl. na ulaşmıştır.
1950 - 1960 arası, zamanın Hükümetince takilbedilen «Nispî liberal ekonomi» ve «Büyük
altyapı projelerime öncelik verme» politikası so
nucu, dış finansmanlardan yararlanılmış ve
1960 ta dıştoorçlarımıızınyekûnu 5 milyar Tl. nı
aşnniştır.
O devirde pek ağır bir şekilde tenkid edilen
dış borçlanmaya, 1960 dan sonraki Millî Birlik
hükümetlerinin de aynı hız ile devam etmek lü
zumunu hissettiklerine şahidolmıaktayız.
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Bu kere, Başbakan Ekonomik işler Yardım
cısı Sayın Atillâ Karaosmanoğlu'nun 14 Ni
san 1971 tarihinde verdiği rakamlara göre de,
Türkiye'nin toplam dış borçları 1964 te 1,6 mil
yar dolara ve 1970 sonunda da, ödenecek faiz
leriyle birlikte 3,4 milyar dolara ulaşmış bu
lunmaktadır.
Bu tablo, Türkiye'nin dış borçlarmdaki kro
nik artışı bariz bir şekilde belirtmektedir. Yal
nız bariz olmıyan husus, alman bu dış yardım
ların Tüdk ekonomisine katkı derecesidir. Bor
cun anaparasını ve faizini kuruşu kuruşuna he
saplamak kabil olduğu halde, bu sermayenin
yardımıyla inşa edilen veya edilemiyen bir ba
rajın veya bir fabrikanın millî gelir artışına
katkısı veya zararı dolaylı bir şekilde meydana
geldiği için aynı kesinlikle hesabı mümkün ol
mıyan bir husus olarak karşımıza çıkmakta
dır.
Bugün aziz milletimizin Yüce Meclisimizden
beklediği çalışma, geçmişe ait kısır polemikler
den ziyade, istikbale ait hayatî konularda en
yararlı yolları tesbit ederek, hak ettiği seviye
ye ulaşmasını sağlıyacak bir mesaidir.
Parti grupum olarak bu espriye sadakatle,
yabancı sermaye konusunun gelecekteki Türk
kalkınmasına en olumlu tesir şeklinin birlikte
tesbitinde büyük yarar olduğu ve bu tesbit sı
rasında kendi ekonomik geçmişimizden ve dün
ya modellerinden sadece bilimsel esaslar tah
tında istifade edilmesi gereğine inanmaktayız.
Muhterem milletvekilleri,
Yabancı sermaye bir ülkeye, yabancı özel
veya tüzel kişiler, hükümetler veya milletler
ve devletlerarası kuruluşlar tarafından veril
mektedir. Yabancı sermayenin ithali de, karşı
tarafla varılan anlaşmanın cinsine göre; hibe,
ödünç veya yatırım şeklinde olmaktadır. Ge
rek sermaye verenin niteliği, gerekse veriliş
şekline göre alan ülkenin avantaj ve dezevantajları husule gelmektedir.
Bunların yanısıra ülkelerarası sermaye alış
verişinde politik etken de mühim bir yer tut
maktadır. Dış finansmana başvuran bir ülke
için en ideal ve şayanı temenni olan husus, ser
mayenin politik şartlardan tamamen annmış
olarak temin edilebilmesidir.
Sermayelerin, yatırım olmak üzere anava
tanları, terk edişlerinin tarihçesi 16 ncı Yüzyı-
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la kadar uzanmaktadır. Sırasiyle; Kolanda, İngiltere, Fransa, Almanya'nın önsıralarda gö
ründüğü kapital ihracatçılığı, 20 nci Yüzyılda
Amerikanın eline geçmiş bulunmaktadır.
Bu safhalar sırasında, borç veren ülkeye
sağlanan avantajlar o derece cazip hale gelmiş
tir ki, bir süre İngiltere, millî servetinin dörtte
birine eşit bir meblâğı sermaye olarak ihraceder duruma girmiştir.
Daha ziyade maden ocaklarına, demir ve
karayollarına yapıldığına şahidolduğumuz bu
yatırımlarda koloniyalizmin ve dolaylı olarak
politik etkenin bariz damgasını görmek kabil
dir.
İkinci Cinan Harbinin üst üste dünyada ve
bilhassa Avrupa'da yarattığı tahribin bir sonu
cu olarak Batı camiasında siyasal bağımsızlı
ğın ve istikrann ancak iktisadi bağımsızlıkla
mümkün olabileceği fikri revaç bulmuş ve bu
nun neticesi olarak ekonomik bütünleşmelere
ve yardımlaşma kuruluşlarına gitme eğilimi
doğmuştur. Türkiye'nin de bu fikre iltihakı,
Batı camiasiyle ekonomik bağların sıklaştırıl
masına vesile olmuştur.
Bu eğiim sonucu kurulan uluslararası kre
di teşkilâtları içinde; Birleşmiş Milletlere bağlı
olanlar - ki, bunlar içinde Dünya Bankası, In
ternational Finans Kurumu, Birleşmiş Milletler
özel Fonu, Intemasyonal Kalkınma Birliği, en
önemlilerini teşkil etmektedirler - ayrıca Av
rupa'da kurulmuş olan İktisadi İşbirliği ve
Kalkınma Teşkilâtı, Avrupa ödemeler Birliği,
Avrupa Para Anlaşması, Avrupa Yatırımlar
Bankası gifoi müesseseler bulunmaktadır.
Bu uluslararası kuruluşlardan alınan kredi
ödünçlerinde politik tesir faktörünün ikili an
laşmalarla temin edilenlerdeki kadar kullan
maya müsaidolmadığı bir gerçektir. Buna rağ
men kredi kuruluşuna üye devletlerin, borç
verdikleri ülkeye tâli derecede de olsa, kendi
lehlerine bâzı şartlar ileri sürmeleri beklenebi
lir..
Misal olarak, Ortak Pazarın bir kredi kuru
luşu olan Avrupa Yatırımlar Bankasının Tür
kiye'ye açtığı kredilerde «proje ihalelerine ka
tılma hakkının Türkiye ve Ortak Pazar ülkele
ri özel ve tüzel kişilerine tanınmasını» göste
rebiliriz.
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Türkiye'de Birinci Beş Yıllık Plânın uygıılanmasiyle birlikte, alacağımız krediler için
Batılı sermaye ülkeleri bir konsorsiyum teşek
kül ettirmiş bulunmaktadırlar. Türkiye'ye Yar
dım Konsorsiyumunun organizasyonu altında,
program kredisi, proje kredisi ve refinansmanlar olarak üç ayrı kalemde, Türkiye 1963 ten
beri yılda - kaba bir hesapla - 300 milyon do
ların üzerinde kredi almaktadır.
Bu kalemler içinde program kredileri, kul
lanılış şeklinde bir kayda tabi olmıyan; proje
kredileri ise, belirli ve onaylanmış bir projeye
harcanması gereken projelerdir.
Konsorsiyumun tevziatında son yıllarda
ağırlığı proje kredilerine kaydırma görülmek
tedir M, bu Türk Hükümetlerinin hareket ser
bestisini tahdit anlamına yorumlanabilir.
Konsorsiyum kanaliyle temin edilen kredile
rin şartları, mevcut dünya rayiçleriyle mukaye
se edildiğinde Türkiye'nin avantajlarının göz
önünde bulundurulduğunu belirtmek icabeder.
Kredilerin vâdesi 25 ilâ 30 yıl arasında değiş
mekte, faizleri de % 2,5 ilâ 2,7 arasında değiş
mektedir. ödemesiz süreler 7 - 8 yıl civarında
anlaşmaya bağlanmış bulunmaktadır.
Bu avantajlı şartlara rağmen Konsorsiyum
ve diğer uluslararası kredi kuruluşlarından te
min edilen ödünçlerle, yabancı sermaye yatı
rımlarının Türkiye'ye sağlıyabileceği yararlar
açısından mukayesenin yapılmasında fayda mü
lâhaza etmekteyiz.
Hibe ve ödüncün dışındaki üçüncü yabancı
sermaye ithali yolu olan yabancı yatırımların,
kalkınmada ödünçlere nazaran bâzı avantajları
saptadığını kabul etmek gerekir. Bunların ba
şında yatırımların o ülkede, sermaye, günün bi
rinde Anavatana dönse dahi, kalıcılığı gelmek
tedir. Ayrıca, yabancı yatırımcı özel veya tü
zel kişinin siyasi etkenliğinin ve yön verme ar
zusunun, bir Devletinki kadar kuvvetli olabile
ceği düşünülemez.
Bu hususlardan gayrı, yabancı yatırımın bir
likte getireceği metot ve teknolojinin de önemi
çok büyüktür. Her ne kadar bugün teknoloji;
lisans, patent ve know - how şeklinde satmalınabilir hale gelmişse de, uygulama sırasındaki
öğrenimin avantajları baki kalmıştır.
Bundan başka management, işletmecilik tek
niği de tesislerin rantabilitesinde önemli bir et
ken vasfı kazanmış bulunmaktadır.
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Yabancı yatırımların, ödünçlerde olduğu gi
bi, geri ödenme mecburiyeti olmadığı için dış
ödemeler dengesini bozma keyfiyeti de yoktur.
Ancak, kâr transferi konuaunda ülkeye döviz
külfeti yüklemesi mevzuubahistir.
«Reinvestment» Yolunu seçen yatırımcı ise,
kârını ilâve yatırıma harcamak suretiyle tesisi
ni büyültüp üretimin artmasına sebebolabilmektedir.
Yabancı özel yatırım sermayesinin bir diğer
avantajı da, yerli sermaye ile işbirliği imkânı,
yeni iş sahaları yaratması ve yerli sermayenin
verimlilik derecesini artırabilmesidir. iyi seçil
miş yabancı yatırımların yerli yan sanayileri
de geliştirmesi ve istihdam problemine yardımcı
olmasının mümkün olduğunu da görmekteyiz.
Bu karşılaştırmadan çıkarılabilecek teorik
sonuç, kalkınmakta olan bir ülkenin, Devlet ta
rafından yapılması zorunlu altyapı tesisleri
için dış kaynak olarak Devlet ödünçlerini ter
cih etmesinin, buna karşılık sanayi yatırımları
için ekonomik ve koordone bir şekilde yabancı
özel sermayeyi ortak almasının daha avantaj lı
bir kombinezon olacağıdır.
Çoğu teorik modellerin uygulanmasiyle ça
tışmaması halinde olduğu gibi, Türkiye'nin de
son 20 - 25 yıllık yabancı sermaye gelişmesinin
arzu edilen seyri takibetmediği görülmektedir.
Bu süre zarfında zaman zaman çeşitli hükümet
lerin özel yabancı sermayeyi celbedici tedbirle
rine rağmen, son 20 yıl içinde Türkiye'ye 6224
sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu çerçe
vesi içerisinde giren yabancı özel yatırım ser
mayesi tutan, kabaca 100 milyon dolar gibi cü
zi bir rakama baliğ olabilmiştir.
Etrafında büyük sömürü spekülâsyonları ya
pılan ve çeşitli ideolojik gruplarca istismar edi
len yabancı özel yatırım miktarının 6226 sayılı
Petrol Kanunuyla Türkiye'ye giren yabancı ser
mayenin dörtte birine ve Ereğli Demir - Çelik
Kanunuyla giren yabancı sermayenin üçte biri
ne eşit olduğu görülmektedir. 20 yılın topla
mı olan bu meblâğ, başka bir mukayese ile bu
gün yurt dışında bulunan işçi vatandaşlarımızın
sadece ve sadece üç aylık tasarruflarına eşit
tir.
Bu karşılaştırmalar da göstermektedir M,
kalkınmak zorunda olan Türkiye'nin ekonomik
ölçüleri ve boyutları çok değişmiştir. Deminki
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misalde arz ettiğim 500 bin civarındaki yurt dı
şındaki vatandaşımızın ortalama aylık 200 do
larlık bir kazanç ve bu kazancın üçte birini bi
riktirdiği hesabiyle yılda asgari 400 bin dolara
erişen bir tasarruf kapasitesi mevcuttur.
Maalesef bugüne kadar tasarruf sahiplerinin
büyük istek ve arzularına rağmen, bu meblâğ
lar yurdumuza yatırım olarak aktarılmamış
tır. İşçi vatandaşımızın kendine müstakbel bir
işyeri, tasarrufuna bir rant imkânı ve memle
ketine bir eser kazandırma gibi olumlu gerek
çelere dayandırdığı, tasarruflariyle yurtta sa
nayi tesisleri yatırımı konusu birkaç münferit
teşebbüsün ötesine geçememiştir.
Devletin bu kapasiteyi çok yönlü olarak de
ğerlendirme imkânları olduğunu hatırlatmayı
bir görev sayar, Sayın Başbakan Yardımcısının
basın toplantılarında bu konuyu ele alacakları
na dair vaatlerini memnuniyetle karşılarım.
Muhterem milletvekilleri,
Türkiye'nin plân dönemine girişinden aonra
plân hazırlayıoıaannın da, dış finansman ih
tiyacını hesaplıyarak programladıklarını gör
mekteydi.
Birinci Beş Yıllı]k Plânda % 7 ilik bir kalkınuııa hızını gerçekleş'tirebilmek için gayrisâfi milî hâsılamızın % 18,3 ü oranında yatırım
öngörülmüştü. Bunun % 14,8 inin iç kaynak
lardan, geri kalan % 3,5 unun da dış finans
manla karşlanması plânlanmış bulunmakta idi.
İkinci Beş Yıllık Plânda ise aynı (kalkınma
hızı için % 22,5 luk bir yatırım payının % 2
sinin dış finıanasmanla kapatılması öngörülmüş
bulunmaktadır.
Plânın «İlkeler» bölümünde özel yabancı
sermayeye ek bir tasarruf, döviz ve teknoloji
kaynağı olarak önem verileceği, bunların Türjk
ekonomlisd için en f ayydah »ahıalara yöneltilece
ği, iç tüketimi teşvik eden sahalara sokulmıyacağı belirtilmiş bulunmaktadır. Ayrıca, İkin
ci Beş Yıllık Plân, dış talsarruf oranını bir ev
velkine nazaran düşürdüğünü beürtiriken, dış
ödemeler dengesinin de Üçüncü Beş Yıllık Plân
döneminde temin edilebileceği ümidini izhar et
mektedir. Fakat şimdiye kadar geçen uygula-'
ma devrinde, bu tahminlerin tersine bir geliş
me ile, borçlaıımızda ve ödemeler dengemizdeıki menfi farkta bir iartma olduğu görülmekte
dir. Bu, da konularda plân hedefler&niin isahıak-,
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kukunda aksamalar olduğunun belirtileridir. I
Aksamalarda yabancı sermayenin geltiriliş ve
işlıetiliş şeklindeki ekonomik unsurların yeter
sizliğinim de belli bur ölçüde rol oynamış oldu
ğunu kabul ötmek gerekecektir.
Yabancı yatırımların dış ödemeler bilan
çosuna müspet katjkıda bulunabilmesi için -in- \
ıacata dönük üretime saMbolmaları, hammad
delerini iç kaynaklardan temin ederek ithalât
kotalarına yük olmamaları, yan sanayilerinJn
Türkiye'de telsisine imkân bulunması gibi önem- A
li şartları yerline getirmeleri gereklidir ki, Tür
kiye'deki tatbikatta maaldsef bu şartların tat- ,
min ediöi bir şekilde tahakkukunu iddia edemi- •
yorua.
J
Türkiye'deki otomobil sanayiinin, lâstik sa
nayiinin büyük oranda ithal zarureti mevcut
tur. İhracata değil, iç tüketimi teşvike yönelmliştalir. Yan sanayilerini geliştirme imkânı
hâsıl olamamıştır.
<
Bir örnek vermek icabederse Taşıt lâstiği
imalinde ehemmiyetli bir yer tutan lâstik asta
rı, yani kot bezinin Türkiye'de imali için ge
rekli teşebbüsler bugüne kadar akün kalmış ve
bu kalemin ithaline el'an devam olunmak mec
buriyeti hâsıl olmuştur.
'
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yıllardan önce girmiş sermayelerin mükerrer
yatırımları neticesi artan kâr nöbetleri de rol
oynanıajkba ise de, yine de % 70 oranı, tenkidlere hedef olmaya hak kazandıracak yüksekliktedii', kanısındayım.
Muhterem milleıtvekilleriı Sayın Nihat Erim
Hükümetinin programında yabancı sermayeyi,
başka yollardan ısağlanamıyan üstün teknoloji
niteliğini taşıması, yurt içinde finanse edilemiyen çok büyük tesirler kurması, kapasiteriinin Ortak Pazar ile rekabet edebilir seviye
de olması, ihracata dönük olması ve çoğunlujk
payının Türklere aidolmslsı santiarı ile destek
leyeceğini açıklamış bulunmaktadırlar.
Teorik olarak gayet ideal olan bu şartların
uygulamada bâzı sakıncaları doğuracağı kanı
sında olduğumuzu burada belirtmekte fayda
umuyoruü.
Mâruaatımız sırasında belirttiğimiz gibi, ya
bancı sermayenin iki türü olan Devlet ödeyisijer'i ile özel yatırımların gerek almış, gerekse
kullanılış şartlarını ayrı ayrı mütalâa etmek
daha pratik bir yoldur kanısındayız.
Programda vaz'edilen şartlardan, yabancı
sermaye türlerinden biri için elzem olanının di
ğerinde gerekli olmıyacağı haller mevcuttur.
Meselâ, proje ödeyişleri ile yapımı raritalbl olan
çok büyük tesislerin özel yatırım sermayesi için
aynı uygunluğu taşımasının şart olmadığı gibi,

1951 den itibaren 6224 sayılı Kanun kap- '
samı içinde ülkemize giren yabancı sermayenin
% 95 i, imalât sanayiine yönelik yatırım yap
mıştır. Bu onan içjinde 1/4 ü plubtik sanayii
Bir sermayenin anavatanını terketmesi için,
ne, 1/4 ü kimya sanayiine, 1/8 i de elektrik
gideceği yerdeki ekonomik şartları daJha elve
makinaları sanayiine düşen paylardır ki, bu rişli bulması gereklidir. Dış tasarrufa ihtiyacı
sayılan sanayilerin hepsi yurt içi talebe yak
olan ülkenin kendi yararlan ile bu şartları iyi
laşık olarak ayarlanmış ve hammaddesini ithal1
dengeliyebilmesi, yabancı sermayeyi verimli
eden üretim mallarıdır.
ıbir şekilde kullanmanın en mühim unsurudur.
Demokratik Parti Grupu olarak, rijit sınır
Bu veriler, yabancı özel sermaye yatırımla
lar
çizilmesi yerine Türkiye'nin yararlarının
rında ilerde hangi hususlarla dikkat edilmesi
ışığı
altında her teklifin özel şartları ile tar
icabedeoeğini açıkça göstermektedirler.
tılıp tartışılmasında daJha fazla pratik faydalar
Yabancı sermaye tartışmaları (sırasında üze
doğacağı kanaatini taşıyoruz.
rinde titizlikle durulan diğer bir husus da kâr
ların transferi hususudur. Hükümet açıklama
Programdaki şartlardan buna bir örnek
larına göre, 1965 ile 1970 yılları arasında 0224 vermek gerekirse; fazla riskli büyük bir pro
je için, icabında yabancı iştirakin Türk pa
sayılı Kanun kapsamında Türkiye'ye fiilen gi
yından fazla olmasının menfaatlerimiz ikti
ren yabancı sermaye tutarı 480 milyon Tl. ci
zası olacağını siöyliyebilriz. Bundan evvelki
varında iken, aynı yıllar içinde bu kapsam
uygulamalarda
şartlar, belki tam lebimize ol
içindeki şirketlerin yaptıkları kâr ve gayrimadmamakla
beraber,
daha elastiki tutulduğu hal
di kâr transferleri bu meblâğn % 70 ini aşa
de, gelen yabancı sermayenin miktarının ve kat
rak 345 milyon Tl. na baliğ olmuştur. Bu
oranın yüksek oluşunda her ne kadar adı geçen J kısının yetersizliği giöz önünde tutularak, ilerisi
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için ekonomimize katkısı yüksek olacak türde
yabancı sermayenin ürkütülmemesi inancında
olduğumuzu belirtmek ve yabancı sermayenin
gideceği ülkede aradığı mühim özelliklerin ba
şında da siyasi istikrar ve stalbilitenin bulundu
ğunu söylemek isterim.
Mulhterem milletvekilleri, maruzatımı, grupümuzun görüşlerini özetliyerek bitirmek isti
yorum.
Kalkınma ve sanayileşme zorunda olan Tür
kiye'mizin iç tasarruflarının ve teknolojisinin
yatırım açıklarını dış finansmanla takviye et
mek mecburiyeti bir süre daha kaçınılmaz gö
rülmektedir. Bu sürenin mümkün olduğu ka
dar kısaltılması için gerekli bütün tedbirler,
birbirleri ile koordone bir şekilde planlanmalı
ve uygulanmalıdır. Bu süre zarfında ithali
gerekli sermayenin, doktriner ekstrem görüş
lerle ürkütülmeden veya peşkeş çekilmeden
Tüskiye'nin ekonomik gesçekleri ile uygun ola
rak yerli sanayiimizle organik bağı teessüf et
tirilmelidir.
Büyük altyapı tesisleri için müsait şartlı
uluslararası ödünçlerden, gerekli özel yatırım
lar içlin de iç kaynakla kifayeti mümkün ih
racat kapasiteli yerli sanayi ve sermayeyi teş
vik eden bir teknoloji getiren özel dış finans
kaynaklarından yararlanılmalıdır. Yurt dışın
daki işçilerimizin tasarruf kapasitesi de mu
hakkak Devletin aracılığı ile, tasarruf sahiple
rini de tatmin edecek bir şekilde, sanayi ya
tırımları şeklinde, üretken hale getirilmelidir.
Teknoloji ithali mecburiyetini kısmen bertaraf
ötmek üzere gerekli alanlarda teknik eleman
yetiştirilmesine öncelik verilmeli, yetişmiş olan
ların mulhaJfazasma çalışılmalı, bilimsel araştır
macılık teşvik ve takviye edilmelidir.
Büyük ve maalesef o derecede de âtıl olan
tirizm kapasitemizden istifade ederek yabancı
sermayenin teşvik edici unsurlarından yarar
lanılmalı, bunun için bölgesel turizm plânları
yapılmalı ve dış finansmanın gereği araştırıl
malıdır.
Grupum ve şaJhsım adına beni dinlemek lûtfunda bulunduğunuz için teşekkür eder, say
gılarımı sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar.)
BAŞKAN — C. H. P. grupu adına Sayın
Kâmil Kırıkoğlu, buyurun.
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C. H. P. GRUPU ADINA KÂMİL KIRIKOĞLU (Adıyaman) — Sayın Başkan, Millet
Meclisin değerli üyeleri.
Yabancı sermaye üzerinde önerige veren ar
kadaşlarımızdan aziz dostum, rahmetli Esatoğlu'nun, içimizdeki acı sıcaklığını hâlâ yitirmiyen hatırasına saygılarımı sunmakla mâru
zâtıma başlıyorum.
Türkiye'de yabancı sermayenin tarih için
deki oluşuna kısa bir göz atarak hemen konu
ya gireceğim.
19 ncu yüzyılda sanayileşmiş emperyalist
ülkelerin taşacak düzeyde biriken sermayesi,
akacak elverişli topraklar aramaya başlamıştı.
Bu sermaye Osmanlı İmparatorluğunun güçlü
günlerinde ticari, ya da politik nedenlerle Ba
tıya tanıdığı kapitülâsyonlar kapısından ya
rarlanarak İmparatorluğa sızmasını bildi.
Bizi «hasta adam» haline getirmekte büyük
payı olan bu dönem ancak Lozan ile bitti. Fa
kat geçmişin karanlık hatıralarını unutmıyan
Cumhuriyet Hükümtleri, 1923 ten 1950 ye ka
dar süren yıllardan, vebadan korkar gibi ya
bancı sermayeden korkmuşlardır. Bir yandan
düyunu umumiye temizlenirken, öte yandan her
türlü sıkıntıya katlanılarak yabancı kuruluş
ların tasfiyesine gidilmiş, nâmerde el açmama;
Ibir milli politika, bir milli haysiyet sorunu ola
rak kabul edilmiştir.
Anadolu, Mersin, Tarsus, Adana Demiryol
ları, Haydarpaşa limanı şirketlerinin tasfiyesi
ile başlıyan hareket, 1944 te İzmir sulan A. Ş.
nin tasfiyesi ile sona ermiştir.
1947 de 13 sayılı karar ve 1950 de 5583 sa
yılı Kanun, yabancı sermayeye kapıyı arala
makla beraber tam anlamı ile «yeşil ışık» 1950
yılının 14 Mayısında değişen iktidar tarafından
yakıldı.
Yeni iktidar, kendi liberal ekonomik düze
nine uygun olarak yabancı sermayeden geniş
çapta yararlanma yollarını aramaya başladığı
1951 de çıkan 5821 sayılı Kanun yetersiz buluna
rak nihayet 1954 te 6244 sayılı, adı üzerinde,
Yabancı Sermayeyi Teştvik Kanunu yürürlüğe
girdi.
iDeğerli arkadaşlarım, yabancı sermaye ko
nularına 1950 lerde başlıyan ilgi, yıldan yıla ar
tarak 1960 tan sonra büsbütün yoğunlaşmıştır.
Çok yazılmış, çok konuşulmuş ama, doğruyu
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söylemek gerekirse kornıy objektif açıdan
bakmak ve somut yargılara varmak buıgünedek
mümkün olmamıştır.
Yabancı sermaye üzerindeki düşünceler fel
sefesi, siyasi tercihlere ve ekonomik çıkarlara
göre çeşitli biçimlerde sergilenmiışıtir. Hele çıkar
çevrelerinin dışa bağlı kanadı peşin yargılarla
tartışmayı, birbirine düşman iki cephe savaşı
haline getirmiştir. Bu yüzden ve diğer değişik
nedenlerle bilimsel araştırmalar yapılamamış,
yeterli malzeme toplanamamıştır. Hele politika
alanında konu üzerindeki görüşler ve görüşme
ler propaganda düzeyinden bir adım yukarı çı
kamamıştır.
1

iSon defa, Başbakan Sayın Erim'in okuduğu
hükümet programı metninin aceleye gelmiş ol
masını telâfi etmek amaciyle olacak, geniş ölçü
de bir basın toplantısı yapan Sayın Karaosmanoğûu'nun da yabancı sermayeye yeterince değin
mediğini, sansasyon yaratacak birkaç rakam
vermekle yetindiğini üzülerek gördük. Yabancı
sermaye 4 yıl içinde İİİ2 milyon dolar sermaye
getirmiş, 121 milyon dolar kâr transfer etmiş.
Yabancı sermayelerin kâr transfeleri, kuşkusuz
söylenebilir ki, üzerinde önemle durulması ge
rekli bir sorundur, ama kâr transferlerinin bir
girdi - çıktı denklemi içerisinde mütalâa edil
mesinden öte tartışılacak çok yönleri vardır. Bu
rakamlar, ekonomik konularla yakından ilgili
olmıyanlar üzerinde şok etkisi yapmak için kul
lanılmamalıydı, ' karşılıklı çekişmelerin kapısı
açılmamalıydı.
Yabancı sermaye yatırımlarında yüzde 51
nin Türklere aidolması gereğini söylemek, çok
yuvarlak bir deyiştir. Bu konuşmalarla yabancı
sermaye konusunun Önemsenmediği gibi bir
imaj doğması ve yanlış yorumlara kapı açılması
itimalinden korkarız.
ISayın Başbakan Yardımcısının konuşmaları
na, kendinden öncesini değil, kendinden önce
kileri eleştirmek düşüncesi hâMm olduğu görü
lüyor. Oysa biz, değerli bakanın bir bozuk dü
zenin ürünleri yerine o bozuk düzenin kendisini
yermesini bekledik. O bozuk düzenin, hiç değil
se, baş nedenlerine eğilmesini bekledik, örneğin,
felâketler getiren sel sularının mı, yoksa orman
biçen bir düzenin mi, eleştirilmesi öncelikle ge
reklidir? Gerçekler mi, görünümler mi, neden
ler mi, sonuçlar sorunu?
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ISayın milletvekilleri, bu genel görüşme el
bette yabancı sermaye sonuçlarını çözümliyecek
değildir. Fakat Yüce Meclisin görüşmeler so
nunda objektif inceleme ve araştırma ihtiyacını
benimsemesi büyük kazanç olacaktır.
Birçoklarınca az gelişmiş bir ülke olan Tür
kiye'nin kalkınmasında sermaye noksanından,
yatırım mallarının ithalini karşılıyacak dövizin
bulunamamasmdan ve teknolojik yetersizlikten
doğan güçlükleri yabancı sermayenin önliyeceği, hattâ gidereceği sanılmaktadır.
Hemen söyliyeflim ki, bugüne dek bu sihirli
değneğin hünerini Türkiye'de göremediğimizi,
istatistik rakamlar açıklamaktadır.
Burada saatlerce sürecek istatistik rakamla
rı ve talblolariyle vaktinizi alacak değilim. Ge
nel açıdan oflaya bakmaya çalışacağım. Bir araş
tırma açılmasiyle, elbette en geniş şekliyle in
celeme olanağı doğacaktır.
Değerli arkadaşlarım;
Yabancı sermaye akımı tatlı kâr, yani yük
sek sömürü ihtimali azaldığı oranda nazlanır,
bunun çaresi çeşitli tavizleri artırmaktır. Bu
takdirde de, yabancı sermayenin yarar değil,
zarar kefesi ağırlaşacaktır. Parasiyle, maliyle,
teşebbüs kabiliyeti ve üstün teknolojisi ile ge
len yabancı sermayenin getirdikleri ile götür
düklerini karşılaştıralım :
Eğer yabancı sermaye yatırımları hammad
de üretimine yönelik ise, sadece ona, kendi kay
naklarımızdan rahatça yararlanma olanağı bağışlıyacaktır. Belki, hammadde üretimi artacak,
ama bu artıştan arslan payını yabancı sermaye
alacaktır. Buna karşılık yerli teşebbüs alanları
mızı kendi elimizle kendimize daraltmış olaca
ğız. Bu yetmiyormuş gibi, kâr transferleri yü
zünden döviz rezervlerimiz azalacaktır. Tekno
lojik yararlanmaya gelince, yabancı sermaye,
girdiği memlekete teknolojik alanda fazla bir
şey vermemeye çalışır. Çünkü teknolojik ihti
yacı azalttığı oranda o memleketin bunu getiren
sermayeye itibarı ve tavizi azalacaktır, öyle
ise, yabancı sermayenin yatırım alanlarını iyi
saptamak ve bu sermayenin iç tasarruflarını,
işgücünü kullanmayı artırmaya, ileri teknoloji
yi getirmeye, ithalât ikamesini sağlamaya ve
ihracat olanaklarımızı genişletmeye hangi ölçü
de hizmet edeceğini inceden inceye hesaplamak
gerekir. Bunların hesaplanması demek, yabancı
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sermayeyi gözü kapalı teşvik değil, kendi açı
mızdan değerlendirmek demektir. Bu da yaban
cı sermayenin hiçbir zaman işine gelmemiştir.
Yabancı sermaye Türkiye'de çok büyük öl
çüde montaj sanayii, ambalaj sanayii, iç pazarı
sömüren otomobil lâstiği imali, elektrik cihaz
ları ve gıda iş alanlarına yönelmiştir.
Bütün dünyada sosyal uyanışın hızlanması
yabancı sermaye için rahat kaçırıcı olmuştur.
Onun içindir ki, tez günde büyük kârlar sağla
mak ve geleceğe alacak bırakmamak yabancı
sermayenin prensibi haline gelmiştir. Bizde de
görüyoruz ki, yabancı sermayenin katma değer
katsayısına oranı daima kâr lehine olmuştur.
Plânlı ekonomilerin armonisini bozacak bir
başıbozukluğa yabancı sermayenin yol açmama
sına çalışmak da yabancı sermayenin nazlı ka
rakteri ile bağdaşamıyacaktır.
Stratejik alanlara yabancı sermayenin so
kulmaması hususunda Erim Hükümetinin du
yarlığı bu önemli noktanın, bu yönden saptan
dığını göstermektedir.
Yeraltı kaynaklarımızın bir süre daha düşük
verimli kalması pahasına da olsa, tükenme özel
liği olan bu alana yabancı sermayenin sokulma
ması temel politika olmalıdır.
Yabancı sermayenin baş hedeflerinden birisi
de kemdi mamullerine kendi ülkesinde bulamadı
ğı rahat ve geniş pazarlar bulmaktır. Bunun do
ğal sonucu, az gelişmiş memleketlerde talebi
artırmak, pazarı genişletmektir. Millî tasarrufa
değil, genel israfa dönük psikolojik bir iklim
yaratmaktır. Bunu da reklâm ve lüks tüketim
imkânlarını kredili satışları artırarak kolay
laştıracaktır.
Yabancı sermaye, dış yaridım ihtiyacını bir
ölçüde azal'tsa da, iç sermayenin tembelliğini,
sanayileşmenin yavaşlamasını ve dışa bağlılığı
nı gerçekleştirecektir. Bu da, bağışladığı imkân
larla sosyal dengesizliği doğurmaktadır.
Azınlıktaki yerlî ortaklarla bunların dışında
kalan büyük çoğunluğun yabancılaşması, iki
sâf arasındaki huzursuzluğu derinleştirecektir.
Yabancı sermaye ortaklıklarının Devletçe ya
pılması bunun önleyişi olabilir. Yabancı serma
yenin kota himayesi ve diğer geniş imkânları
üzerinde yeni baştan durmak gerekir.
Millet Meclisinin sayın üyeleri; Ortak Pa
zarla yaptığımız geçiş dönemi katma protokolü
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karşısında yabancı sermaye sorunu daha da
önem kazanmıştır. Erim Hükümetinin yabancı
sermaye için öngördüğü yüzde 51 Türk ortak
lığının, bu protokol hükümleriyle nasıl bağda
şacağı bizi derinden düşündürmektedir. Geçiş
dönemi katma protokolü yabancı sermaye için
Türkiye'yi bir açık pazar haline getirecektir.
Bunu önlemenin çareleri üzerinde dikkatle dur
maya mecburuz.
Yabancı sermayenin, daha doğrusu yabancı
sermayenin girdiği ülkeler aleyhinde sonuçlar
doğurmasının bugün Avrupa'nın gelişmiş ülke
lerinde bile önlenemediği bir gerçektir. Yaban
cı sermayenin girdiği sanayileşmiş veya sanayileşmemiş bütün ülkelerde ilk zamanlar üretim
ve gelir artımı sağladığı, ama az sonra girdiği
ülkenin bütün ekonomik varlığını üstün tekni
ği ve tükenmez sermayesi ile ipotek altına ala
cağı endişesi günün konusudur. Birleşik Ame
rika'nın Avrupada otomobil sanayiine ve elek
tronik sanayii sahasına yaptığı yatırımlar, bu
sanayi kollarım ve yan işletmeleri tam bağımlı
haline getirmiştir. Bilimsel araştırma ve bunun
sonucu devamlı yenileşme olanağı bir merkezde,
Birleşik Amerika'da toplandığı sürece, Ameri
ka direksiyonu tekelinde bulunduracak, bu da
büyük sanayi ülkelerini bile Amerika'ya bağım
lı ülkeler durumuna düşürecektir.
Ünlü Fransız yazarı J. J. Servan Schreiber,
«Amerika sınai gelişmede Avrupaya kıyasla öy
lesine ileri gitmektedir ki, teknolojik sömürge
cilik diye adlandırılabilecek yeni bir sömürge
cilik yaratıyor» diyerek sızlanıyor. Aynı konu
da İngiltere eski Başbakanı Horrold Vilson da;
«korkarım ki, günün birinde Avrupa yeni bir
sınai köleliğe düşecektir» diyor. Çağımızda ya
bancı sermaye yeni emperyalizmin en başarılı
elçisi olmuştur, aziz arkadaşlarım.
Millet Meclisinin sayın üyeleri; bugünkü
haliyle ve gelecekte yanlış davranışlar içerisi
ne girdiğimiz takdirde yabancı sermayenin Tür
kiye için kadastrofik sonuçlar doğuracağı mu
hakkaktır. Bu gerekçe ile yabancı sermaye ko
nusunun bütün yönleriyle ve geçmişteki uygu
lamalar incelenerek yeniden gözden geçirilmesi
için açılacak bir Meclis araştırmasında sayısız
yararlar olduğuna inanıyoruz. Bu hususta Baş
kanlığa bir önerge takdim ediyorum.
Yüce Meclise saygılar sunarım.
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BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına
Sayın Mehmet Ali Oksal, buyurun.
A. P. GRUPU ADINA MEHMET ALİ OK
SAL (Trabzon) — ıSayın Başkan, sayın millet
vekilleri ;
Yabancı sermaye konusunda Yüce Meclisçe
kabul buyurulan genel görüşme önergeleri özet
olarak, Cumhuriyet Hükümetlerince bugüne ka
dar uygulanmakta olan yabancı sermaye poli
tikalarının ve bunların uygula/malarının değer
lendirilmesini öngörmektedir.
Fakat bu kürsüden yapılan konuşmalardan
Öğreniyoruz ki, söz konusu değerlendirme, daha
çok Adalet Partisinin iktidar döneminin eleşti
rilmesi yönünde olmaktadır. Yabancı sermaye
düşmanlığı kadar yabancı sermaye hayranlığı
na da karşı olan Adalet Partisinin Meclis Gru
pu olarak açılmasını kabul ettiğimiz bu genel
görüşmede partimizin yabancı sermaye politika
sı üzerinde uyandırılmak istenen yanlış bir ka
nının ne kadar maksatlı olduğu bir kez daha
anlaşılacaktır.
Genel olarak yabancı sermaye konusunun
tartışılabilecek ekonomik ve politik çeşitli yön
leri vardır. Nitekim, kalkınma literatürü yaban
cı sermayenin leh ve aleyhinde söylenmiş, doğ
ru ve yanlış düşüncelerle doludur. Biz burada,
yabancı sermaye üzerindeki akademik bir tartış
mayı özellikle siyasi polemiklere yol açma is
tidadından dolayı gerekli bulmuyoruz. Yaban
cı sermayeye neden ihtiyaç duyulduğunun kal
kınma çabasındaki bir ülkede iyi bilindiğini
kabul ediyoruz. Üretim düzenimizi geliştirmek
maksadiyle elbetteki yabancı ülkelerden mo
dern üretim araçları, ileri teknoloji ve modern
şevki idare bilgi ve tecrübesini yurdumuza ak
taracağız.
Hürriyet içinde kalkınmak için kendi öz
kaynaklarımız yetişmiyorsa, elbette ki yabancı
kaynaklardan, olanakların müsaadesi nisbetinde akıllıca faydalanacağız. Yabancı sermayeye
aslında bu zorunluktan dolayı başvuruluyor. Bu
bütün dünyaca bilinen bir hakikattir.
Türkiye, çağdaş uygarlık düzeyine ulaşabil
mek, halkın refah gücünü daha da artırabilmek
için elbette ki dış âlemle alış - veriş içinde ola
cak ve bundan doğan giriş ve çıkışlar buluna
caktır. Biz, uluslararası ilişkilerin hızla gelişti, ği bir dünyada, yabancı sermayeden ürkecek
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kadar cesaretsiz olmadığımız gibi, yabancı ser
mayeyi ürkütecek kadar da ihtiyatsız değiliz.
Biz, millî çıkarlarımızın gerektirdiği yönde ha
reket etme güç ve özgürlüğüne sahip bir ülke
de, sağ duyulu kimseler olduğumuza inanıyo
ruz.
Sayın milletvekilleri; genel, görüşmenin anaamacından uzaklaşmamak için sunuşumuzu
önergelerin sınırladığı konunun kapsamı için
deki esas noktalarda toplamaya çalışalım. Bu
nedenle de müsaade buyurursanız maruzatımı
za Cumhuriyet Hükümetlerinin yabancı ser
maye politikalarına göz atmakla başlıyalım ve
sonra ela uygulamadaki duruma geçelim.
Yabancı uyruklulara önceleri güçlü ve key
fî bir idarenin lütufkârlığı ile verilmeye başlıyan, fakat sonraları zayıflık ve beceriksizliğin
yarattığı zorlama ve hoş görü ile artan imtiyaz
lar, kapitülâsyonlar adı altında saltanatla bir
likte tarihe aktarıldıktan sonra, Cumhuriyet
Türkiye'sinde yabancı sermayeye karşı ihtiyatlı
bir tutum belirmiştir.
Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Ke
mal, yabancı sermaye hakkında ne düşündüğü
nü Cumhuriyetin kuruluş yılında, 1923 te İz
mir'de toplanan Türkiye iktisat Kongresi açış
nutkunda aynen şöyle belirtmiştir; «Mazide
tanzimat devrinden sonra ecnebi sermayesi müs
tesna bir mevkie malikti. Devlet ve Hükümet,
ecnebi sermayesinin jandarmalığından başka bir
şey yapmamıştır. Her yeni millet gibi, Türkiye
buna muvafakat edemez, burasını esir ülkesi
yaptırmayız.» Devlet kurucusu yine diyor ki;
«Zannolunmasm ki biz ecnebi sermayesine ha
sım bulunuyoruz. Hayır, bizim memleketimiz
vâsidir. Çok sây ve sermayeye ihtiyacımız var
dır. Kanunlarımıza riayetkar olmak şartiyle,
ecnebi sermayelerin lâzımgelen teminatı verme
ye her zaman hazırız ve şayanı arzudur ki, ec
nebi sermayesi bizim sâyimize ve serveti sabi
temize inzimam etsin, bizim için ve onlar için
faydalı neticeler versin.»
Sayın milletvekilleri, bu okuduklarım bü
yük Atatürk'ün daha Cumhuriyeti kurarken
yabancı sermaye hakkındaki akılcı, bilimsel ce
sur ve ileri görüşleridir.
Cumhuriyet Hükümetlerinin programlarını
gözden geçirince görürüz ki, ilk Demokrat Par
ti Hükümetininkıiıne kadar, daha önceki Hükü-
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metlerden hiç birinin programında, yabancı serımaye konusunda Hükümet politikasını belirten
her hangi bir metin yer almamıştır. Ancak uy
gulamada, Recep Peker başkanlığındaki 15 nci
Cumhuriyet Hükümetine kadar ki dönemde,
fiilî Hükümet politikası, Türkiye'nin kapılarını
yabancı sermayeye kapamıştır.
Fakat dünyada kalkınma sorunlarının ciddî
ve yaygın bir şekilde ele alındığı ve Birledik
Amerika Devletlerinin askerî ve ekonomik dış
yardımlarının yayılmaya ıbaşladığı ikinci Dünya
Savaşı sonrası yıllarında, Türkiye'de yabancı
sermayeye karşı o zamana kadar takınılan çe
kingen durum değişmeye başlamış ve 1947 Ma
yısında çıkarılan Türk parası kıymetini korama
hakkındaki. 1567 sayılı Kanuna dayanan karar
ve tebliğlerle yabancı sermayeye kapılarımız
aralanmıştır.
1950 Mayısında kurulan Demokrat Parti
nin ilk Hükümet programında yabancı teşebbüs
sermaye ve icaplarını yerine getirmek şeklinde
yer alan politika, aynı yılda çıkarılan Hazinece
özel teşebbüslere kefalet edilmesi ve döviz taah
hüdünde bulunmasına dair 5583 sayılı Kanunla
uygulamaya konmuştur.
İkinci Demokrat Parti Hükümet programın
da aynen; «istihsali hızlandırmaya matuf ola
rak ecnebi sermayenin memlekete gelmesini
sağlıyacak bir kanun tasarısı da hazırlanmıştır.»
denilmiş ve hakikaten 1951 yılında 5821 sayılı
Yabancı Sermaye Yatırımlarını Teşvik Kanunu
Çıkarılmıştır, iki buçuk yıllık uygulamadan
sonra bu kanunda değişiklik gerekli görülmüş
ve 18 Ocak 1954 tarihinde halen yürürlükte
olan 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Ka
nunu kabul edilmiştir.
Demokrat Parti Hükümetleri, yabancı ser
maye politikasına birbirlerine yakın tanımlama
larla programlarında yer vermişlerdir.
Millî Birlik Hükümetine gelince; yabancı
sermaye için programında; «Hükümetimiz ya
bancı sermaye yatırımlarını en sıhhatli dış yar
dım kaynağı telâkki eder.» demiş ve yabancı
sermayeyi teşvik mevzuatında her hangi bir de
ğişiklik yapmamıştır.
Millî Birlik Hükümetinden sonraki Cumhu
riyet Halk Partisi Hükümet programlarında,
yabancı sermaye için birincisinde; «Millî eko
nomimizin gelişmesinde yabancı sermaye teknik
ve teşebbüs kabiliyetinden iktisadi ölçülerle fay
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dalanmak kararındayız» demekte ve ikinci,
üçüncü Hükümetlerde de buna benzer ifadelerle
yabancı sermaye politikası tekrarlanmaktadır.
Cumhuriyet Halk Partisi Hükümetleri de
Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanununda her han
gi bir değişiklik yapmamış ve mevcut sistemi
devam ettirmiştir.
Ancak, yabancı sermaye politikasının uygu
lamasında 1960 larm C. H. P. Hükümetleri,
1950 den öncekilerden farklı olarak yabancı ser
mayeye karşı çok daha hoş görücü olmuştur.
Nitekim, C. H= P. nin iktidarda bulunduğu
1960 1ar döneminde yurdumuza sokulan yabancı
sermaye, sonraları, kamu oyunda çok tartışılan
Montaj sanayii, lâstik fabrikaları, Pepsi - Cola
ve Koka - Cola gibi, sanayileşmemize yardımı
dokunmadığı ileri sürülen teşebbüsleri kapsa
maktadır.
Sayın Satır, konuşmalarının başında önerge
lerinde olduğu gibi, görüşmelerin amacını suç
lu aramak ve polemik yapmak olmadığını ve
hataların Adalet Partisi döneminde yapılmış ol
duğu gibi C, H P. Hükümetlerinin iş başında
bulunduğu dönemlerde de yapılmış olabileceği
ni belirttiler. Nitekim bu kürsüde, tecrübeli
bir Devlet adamının ince üslubu içinde, partile
rinin iktidar döneminde, yurdumuza ileri tek
noloji getirmiyen yabancı sermaye soktuklarını,
aynı sanayi dalındaki, ayni teknolojiye ait üç
ayrı yabancı firmadan ayrı ayrı üç defa satınaldıklarını beyan buyurdular.
Ancak, bu hataların faturalarına hiç değin
medikleri halde Adalet Partisi döneminde ka
bul edilen bâzı yabancı sermaye projelerinin ay
rıntıları üzerinde hassasiyetle durdular ve ör
neğin zırnık için paha biçilen 1,5 milyon liralık
gayri maddi hakkın zırnık bile etmediği anla
mında aspri yaptılar.
Zırnığın üretim teknolojisi hakkında bir şey
söyliyebilecek durumda değiliz. Teknik bir ko
nudur, ihtisas işidir. Ancak, Sümerbank gibi
Türkiye'nin en eski ve tecrübeli bir iktisadi
Devlet Teşekkülünün BASF gibi Avrupa ve hat
tâ dünyanın en tanınmış büyük firmalarından
biriyle kurduğu ortaklık anlaşmasında böyle
bir hatanın bulunmaması gerektir.
Hükümet buradadır, lütfen göz konusu 1,5
milyon liralık gayrimaddi hakkın ne için ve
neler için tanındığını tesbit buyursunlar ve
Yüce Meclisi aydınlatsınlar. Şayet ortada gö-
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revi kötüye kullanmadan ileri gelen bir hata
varsa, ilgili bakanlık gereğini yapsın. Fakat
bu gibi teknik konuların burada değerlendiril
mesinde biz daha fazla bir şey söyliyebilecek du
rumda değiliz.
Sayın Satır, ele aldıkları bu projeleri tabiî
haklı olarak tMnci Kalkınma Plânı Döneminin
plân ve program ilkeleriyle karşılaştırarak de
ğerlendirdiler.
Konumuz bütün Cumhuriyet Hükümetlerinin
yabancı sermaye politika ve uygulamalarını
kapsadığından, müsaade ederseniz birinci kal
kınma plânında yabancı sermaye ile ilgili ilke
ve tedbirleri de aidolduğu dönemin uygulama
larında ölçü olarak kullanalım ve teknik yüze
ye inmeden hükümet kademesindeki tedbirleri
ele alalım.
C. H. P. hükümetleri zamanında hazırlanan
Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının özel sek
töre rehberlik için gerekli gördüğü teşvik ted
birleri bakınız ne diyor, «Hukukî tedbirler tek
başlarına yabancı sermaye akımını teşvik et
mek için yeterli değildir. Bir taraftan özel te
şebbüsün dış âlemle temasını artırarak yabancı
sermayeyi celbetmesi, öte taraftan Devletin ya
bancı sermayenin gelmesinde çıkan idari güç
lükleri ortadan kaldırmak üzere gerekli tedbir
leri alması gerekir. Yabancı sermaye ile ilgili
bugünkü Devlet kuruluşu yeniden düzenlene
cek ve bütün zamanını bu işlere verebilecek
kimselerden kurulu yeni kuruluş, tek karar
merciinin yönetimi altında olacaktır» Devam
ediyorum, «Bu kuruluş aynı zamanda teklifleri
teknik ve ekonomik bakımdan değerlendirebile
cek yeni tekliflerin yapılması için dıış âlemde
gerekli faaliyetlerin gösterilmesini sağlıyacaktır. Bu da bir yandan verimli konuları gösteren,
hazırlanmış yatırım öncesi incelemelerin yaban
cı sermayedarlara duyurulması, öte yandan ser
mayeyi destekliyen milletlerarası kuruluşlarla,
temas ile olacaktır. Yurda sermaye celbi için
'dış temsilcilerimizin bütün imkânlarından fay
dalanarak aktif yol tutacaktır. Aynı zamanda
yurda gelen müteşebbislere idari bakımdan yol
gösterecek ve gelmiş yabancı sermaye faaliyetle
rini izliyecek bir yapıda olacakt.r»
ıSaym .milletvekilleri; Birinci Kalkınma
Plânımızdan aynen aktardığım bu tedbir, aslın^
da Birinci Kalkınma Plânının uygulama döne
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minde görev almış bütün hükümetlerin yabancı
sermaye politikalarını tamamlayıcı niteliktedir.
önem ve önceliği açık olan bu tedbir, bizzat
onu koyan 0. H. P. hükümetince uygulanmamış,
yani yabancı sermaye sorunlarımıza bir çözüm
yolu bulabilecek sorumlu bir örgüt, maalesef
kendilerince de kurulmamıştır.
Koalisyon hükümetinin programına gelince;
aynen şjöyle demektedir; «Millî menfaatlerimiz
le çelişmemek kaydiyle ekonomik hayatımızın
geliştirilmesine yarıyacak yabancı sermaye ya
tırımlarının artırılması teşvik edilecektir.» Ta
biî bu hükümet de mevcut sisteme dokunmamıştır.
Değerli milletvekilleri; ilk A. P. Hükümeti
nin programında, yabancı sermaye politikası
ayrıntılı bir şekilde belirtilmiştir. Oldukça uzun
olan program metnini iki noktada özetliyebdüriz.
Birincisi; mevcut Yabancı Sermaye Teşvik
Kanunu anlamı içinde faal bir uygulama politi
kası gütmek,
İkincisi; katılmaya karar verilen Ortak Pa
zarın kuruluş amaçlariyle bağdaşacak bir orta
mın yaratılmasını sağlamak.
Diğer taraftan bu politikayı da kapsamak
üzere, A. P. iktidarı zamanında hazırlanan ve
1908 yılı başında uygulamaya konan İkinci Beş
Yıllık Kalkınma Plânı, yabancı sermayenin di
siplin altına alınmasını ve daha yararlı alanla
ra kaydırılmasını öngören hükümler getirmiştir.
Konumuza ışık tutması bakımından İkinci
Kalkınma Plânının plân hedefleri ve stratejisi
bölümünün 37 nci maddesini, kısa olduğu için,
aynen okuyorum! :
«Sanayileşme konuşumda özel yabancı ser
mayeden faydalanabilmek için uygulama, mev
zuatın ruhuna uygun olarak yapılacak ve bu te
şebbüsler Türk ekonomisine en faydalı sahala
ra yöneltilecektir, özel yabancı sermayenin
Türk müteşebbisinin teknik bilgi, tecrübe ve
sermaye yetersizliği sebebiyle ele alamadığı sa
nayi dallarına kabul edilmesine özel bir dikkat
gösterilecektir. Böylece özel yabancı sermayeden
ek bir tasarruf ve teknoloji kaynağı olma yön
lerinden faydalanılacak, öte yandan yerli sana
yiin gelişmesi engellenmemiş olacaktır.»
Burada işaret etmek istediğimiz nokta, A. P.
nin nasıl bir strateji içinde yabancı sermaye
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politikası izlemiş olduğudur. Nitekim uygula
nan bu politika sayesindedir ki 1971 yılı prog
ramında özel yabancı sermayenin teşviki bölü
münde açıklanan ileri bir aşamaya ulaşılmıştır.
Buraya kadarki mâruzâtımızdan anlaşıldığı
gibi, Cumhuriyet hükümetlerinin yabancı ser
maye politikalarını yansıtan program ve plân
hükümleri gösteriyor ki, Türkiye'nin yaban
cı sermaye politikası 1954 yılından bu yana ha
len yürürlükte olan 6224 sayılı Yabancı Serma
yeyi Teşvik Kanununun ilkeleri içinde kalmış
ve 933 sayılı Kanunun getirdiği uygulama hü
kümleri dışında ciddî bir değişikliğe uğrama
mıştır.
Sayın milletvekilleri;
Şimdi biraz da hükümetlerin yabancı serma
ye politikalarının uygulama sonuçlanna göz
atalım.
Yabancı sermaye politikalarının uygulama
sonuçlarının değerlendirilebilmesi, her şeyden
önce, elimizde yeterli bilgi ve özellikle istatis
tiklerin bulunmasına bağlıdır. Burada üzülerek
belirtelim ki, yabancı sermayenin Türkiye'deki
durumunu ayrıntılı bir şekilde yansıtacak ista
tistik! bilgilerden yoksunuz. Muhtelif kaynak
lardan ortaya atılan rakamlar ise çok dağınık,
eksik ve sıhhat derecesi belirsizdir. Devlet Plân
lama Teşkilâtının uygulama sonuçlarını derle
yip toparlamaya önem vermesini temenni ederiz.
Arada sırada bâzı sorumlu kimselerin ağız
larından basın yoluyla kamu oyuna sunulan bil
giler ise ya maksatlı olarak politika ile yoğruluyor veya bilimsel nitelikten uzak hesapların
kurbanı ediliyor. Bilimsel sayılması gereken
bâzı araştırma ve denemelerin ise genellikle si
yasi doğmaların etkisinden kurtulamadıkları
görülüyor. Buna rağmen genel bir fikir verebi
lecek resmî bilgi ve rakamları dikkatle kullan
mak suretiyle bâzı sonuçlara varmaya çalışalım
ve önce yabancı sermaye Türkiye'yi ne miktar
ve hızla giriyor, onu görelim.
Devlet Plânlama Teşkilatının «Yatırımların
ve ihracatın teşviki ve uygulama sonuçları»
adlı Nisan 1971 tarihli dokümanının 239 ncu say
fasındaki 58 numaralı tablosuna göre, 6224 sa
yılı Kanun kapsamındaki yabancı sermaye ola
rak fiilen Türkiye'ye giren sermaye miktarları
gunlardır :
— 151
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Kolaylık olması için bunu üç dönemde arz
edeceğim.
Birincisi; 1951 - 1960 arası, on yıllık dönem.
Giren sermaye miktarı 123 510 300 Tl. yıllık or
talaması, yani bu miktarın 10 a bölündüğü za
man elde edilen rakam 12 351 000 Tl.
1961 - 1965 döneminde giren yabancı serma
ye, 311 312 338 Tl. ortalama 62 262 000 Tl.
1966 - 1970 döneminde giren 409 912 196 Tl.
yıllık ortalama 81 882 000 Tl. toplam, 1951 den
1970 senesinin sonuna kadar giren yabancı ser
maye miktarı
(resmî makamlara göre)
844 734 634 Tl.
Bu rakamlar gösteriyor ki, 1961 - 1965 yıl
ları arasındaki yabancı sermaye ortalama girişi,
yani 62 262 000 Tl., 1951 - 1960 dönemininMne oranla yüzde 500 artmıştır. 1966 - 1970 ara
sındaki ortalama yıllık artış ise 1961 - 1965 dö
nemine oranla yüzde 30 dur. Yalnız bu oran
lar gösteriyor ki, A. P. iktidar dönemini yaban
cı sermaye hayranlığı ile suçlamak pek de ko
lay değildir.
Son dönemin ortalama yıllık artışında görü
len yaklaşık 32,5 milyon ise, yabancı sermayeyi
teşvik uygulamasında bir duraklama olmadığı
nı, aksine teşvik politikasına devam edildiğini
göstermektedir.
Şimdi de kâr transferi konusuna geçelim.
1951 yılından 1970 yılına kadar Türkiye'ye
giren yabancı sermaye acaba her sene elde et
tiği kârdan ne miktar ve oranda dışarı çıkar
maktadır? Sizleri rakamlarla fazla sıkmamak
ve fakat yeteri kadar bir fikir verebilmek için,
müsaade buyurursanız, ele aldığımız üç döne
min sonlarındaki kâr transferlerine ve bu kâr
ların o tarihlerdeki sermayeye olan oranlarına
bakalım.
Dönem 1951 - 1960; 1960 sonundaki kümülâtif sermaye miktarı 123 510 300 lira, transfer
edilen kâr 1960 ta 15 810 285 TL, kârın o anda
ki sermaye oranı yüzde 12,8, yani sermayenin
yüzde 12,8 i kâr olarak transfer edilmiş.
Dönem 1960 - 1965; 1965 yılında kümülâtif sermaye tutarı 434 822 438 lira, 1965 yılında
transfer edilen kâr, 32 377 000 lira. Transfer
edilen kâr (sermayeye oran itibariyle) yüzde
7,5.
1965 - 1970 döneminin 1970 yılındaki kümülâtif sermaye miktarı, ki evvelce de arz ettim,
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844 734 634 lira. 1970 yılında transfer edilen
kâr, 67 672 990 TL, oran yüzde 8, yani serma
yenin yüzde 8 i kâr olarak transfer edilmiş.
Transfer edilen bu kârların pek de yüksek
oranda olmadıkları görülüyor. Ancak, Devlet
Plânlama Teşkilâtının verdiği bilgilerden öğre
niyoruz ki, yabancı sermaye elde ettiği kârlar
dan bir kısmını oto - finansmanda kullanmakta(^r. Yani sağlanan kârlar transfer edilenler
den daha fazladır. Bu fazla kârların miktar,
dağılış ve kullanışları hakkında elimizde ayrın
tılı bir bilgi olmadığından, biz yalnız dış öde
meler dengesi açısından mevcut ilişkiye işaret
ettik. Bu ilişkinin görüntüsüne göre kabule de
ğer olup olmadığı yüksek takdirlerinize kalmış
tır.
Şayet memleketimizdeki yabancı sermaye,
söylendiği gibi, bu resmî rakamların üstünde
yüksek kârlar sağlıyor ve bu kârları resmen bi
linen transfer ve oto - finansman dışında bir
başka maksat ve alanda kullanıyorsa Hüküme
tin bizi bu konuda aydınlatmasını rica ederiz.
Ve şayet bâzı yolsuzluklar varsa bunlara Hü
kümetin derhal elkoyması gerekir. Aksi halde
yabancı, sermaye hakkında ortaya atılan yanlış
ve haksız söylenti ve iddialar, kanunla ve Hü
kümet politikalariyle yaratmak istediğimiz ya
tırım ortamını tam ters yönde etkiler.
Sayın milletvekilleri;
Şimdi de çok kimsenin endişe ile üzerinde
durduğu ve ödemeler dengesi bakımından ha
kikaten önemli görünen ikinci bir ilişkiye göz
atalım.
Türkiye'ye girmiş kümülâtif yabancı ser
maye ile Türkiye'den çıkan kümülâtif kârlar
arasındaki ilişki nedir; bir de bunu görelim.
Birinci dönem 1951 - 1960 arasında giren
sermaye - evvelce arz ettiğim, rakamları tekrar
lıyorum - 123 milyon küsur, çıkan 36 milyon
küsur, oran yüzde 29,6.
İkinci dönem, 1961 - 1965 arası; giren
311 312 138 TL, çıkan 99 916 174 TL, oran
yüzde 32,2 yani'o andaki balans.
Üçüncü dönem, 1965 - 1970; giren sermaye
miktarı 409 912 196 TL, çıkan kâr 339 874 802
TL, oran yüzde 83,2 yani o dönemde giren ser
maye oranı bu. Toplam, 1951 yılından 1970 jûı
(sonuna kadar Türkiye'ye giren sermaye
844 136 634 lira idi. Bu dönem içinde çıkan
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kârların toplamı 480 357 693 lira. Çıkan kârla
rın gelen sermayeye oranı yüzde 57.
Birçok kimselerde bu oranlar belki hayrat
ve hattâ hiddet uyandırabilir. Siyasi polemik
yapanlar, buna benzer rakamları ileri sürerek,
yabancı sermaye getirdiğinden fazlasını götüröyor, diye yabancı sermaye düşmanlığı yapa
bilirler. Hakikat şudur ki, bir anasermaye her
yıl yüzde 10 kârım dışarı çıkarsa on yıl içinde
toplamı anasermayeye eşit bir kâr çıkarmış olur.
Yirmi yıl sonra bu iki kat olur Bunlar doğrum
dur, fakat doğru olduğu kadar da tabiîdir. Bu
rada en önemli nokta, yabancı sermayenin girdiği
memleketin ekonomisine o on veya yirmi yıl
içinde ne kattığıdır; asıl bunun üzerimde dur
mak gerekir. Elbette ki ödemeler dengesinin
memleketin içinde bulunduğu koşul ve olanak
ları açısından optimal bir yapısı düşünülebilir.
Fakat temel sorun yabancı sermayenin millî
ekonomiye istenilen yön ve miktarda katkısını
isağlıyabilm'ektedir. ödeme dengesi güçlüklerini
gidermek için alınacak ayarlama ve koruma
tedbirleri yabancı sermayenin kalkınma etken
liğini hesaba katmalıdır.
iSaym milletvekilleri ;
İleri sürülen bir endişe de gayri maddi hak
ların toplam yabancı sermaye içindski oranı
nın gün geçtikçe arttığıdır. Acaba bu endişe
yerinde midir? Bu sorunun cevabı, gayrimaddi hakların teknik yüzeyde incelenmesine bağ
lıdır. Böyle bir inceleme sonucu biz* Türki
ye'nin gün geçtikçe daha ileri bir teknolojiyi
kullanma kapasitesinin arttığını görteriyorsa
buna üzüleceğimiz yerde sevinmeliyiz. Sanayi
leri gelişmiş ülkeler bile birbirlerinden tekno
loji ithal ederler, ülkerler arasındaki gelinme
farklılıkları artık teknoloji açıklariyle ölçül
mekte ve yarının gelişme hızını teknoloji ön
derliği tâyin edeceğe benzemektedir. Bilindiği
ıgibi İngiltere Ortak Pazara girebilmek için
her şeyden fazla teknoloji gücüne güvenmekte
ve yaptığı pazarlıkta teknolojinin ağırlığını
kullanmaktadır. Böylece ingiltere'nin nükleer
ve elektronik alanlardaki üstünlüğü ekonomik
gücündeki yetersizliği kapatmaktadır.
Demek oluyor ki, asil mesele gayrimaddi
hakların yabancı sermaye içimdeki oranı değil,
fakat bunların satınaldığımız değerde olup ol
madıklarıdır. Yurdumuza giren ayni sermiaye-
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nin de gerçek fiyatlarında olup olmadığı bir
ekspertiz meselesidir. Her Hükümet zamanınızla
ortaklık nitelik taşıyan bıı gibi sorunlar bürok
rasimizin yetenekleriyle sınırlı olup, idari ve tek
nik kademelerde düğümlenmektedir.
Bu nedenle yabancı sermaye ile ilgili işler
de ekip halimde çalışabilen, olumsuz etkiler;» da
yanıklı iyi yetişmiş personel büyük önem ta
şır.
Saym milletvekilleri;
Cumhuriyet hükümetlerinin yabancı sermaye
politikaları, görülüyor ki, 1954 yılından bu
yana mevzuat ve kalkınma plânlarının çerçe
vesi içinde, birbirlerine paralel bir yönde yürüfcülegelmiştir. Uygulamadaki farklılıklar ise,
arz ettiğimiz,gibi, proje iseviyesindeki idari ve
teknik personelin tutumuna tabi olmuştur.
Sunuşumuza son vermeden önce Türkiye'nin,
Türkiye'ye gelecek yabancı sermaye ile, tam
üye olarak katılacağımız Ortak Pazar arasın
daki ilişki, üzerinde de kısaca duralım.
Bilindiği üzere Topluluk içindeki serbest
sermaye akımı ilkesi, Ortak Pazara tam üye
olduğumuz zaman hangi yönde olursa olsun
Türkiye'yi etlkiliyecektr. iSerbest sermaye hare
ketlerinin lehimizde olabilmesi ise yeterli tec
rübe kazanmamıza bağlıdır.
Amerika Birleşik Devletlerinden sonra en
gelişmiş bir sermaye piyasasına ve dünyayı
kapsıyan bir yatırım stratejisine sahibolan Or
tak Pazarın olanaklarından faydalanmayı iyi
öğrenmeliyiz. Bilmeliyiz (ki, yabancı sermaye
den gereği gibi faydalanabilmemiz, bizim de
onu getiren kadar basiretli ve becerikli olma
mıza bağlıdır. Aksi halde yabancı sermaye
bize -çok pahalıya mal olabilir, işte yabancı
sermayenin politik yönü asıl bu noktadadır.
Bu nedenledir ki, yabancı sermaye ekonomisi
ni iyi bilmeliyiz ve onu her türlü ön yargıdan
uzak, akılcı, bilimsel, cesur ve ileri bir görüşle
uygulamalıyız. Bu görüş maruzatımızın başın
da belirttiğimiz Atatürk'ün görüşlüdür.
ıSayın Başkan, saym milletvekilleri; günü
müzün olağanüstü koşulları içinde ileriye ışık
tutma amacı ile yapmakta olduğumuz bu görüş
mede, Adalet Partisi Meclis Grupunun görüş
ve temennilerini özetlemiş bulunuyorum.
Grupum adına Yüce Meclise saygılar suna
rım. (A. P. sıralarından alkışlar)
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BAŞKAN — Söz sırası Millî Güven Partisi
Grupu adına Sayın Turhan Feyzioğlu'ndadır.
Buyurun efendim.
M. G. P. GRUPU ADINA TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, değerli
arkadaşlarım;
Türkiye'nin kalkınması bakımından son de
recede önemli olduğunda bütün grupların itti
fak ettiği bir konuyu müzakere ediyoruz. Bu
konu briçok defalar tarafımızdan da, başka
gruplar tarafından da bu kürsüye getirildi,
fakat bu genel görüşme önergeleri sanıyorum
ki, konunun biraz daha etraflıca tartışılmasına
imkân verdi.
Huzurunuzda Millî Güven Partisi Grupu adı
na görüşlerimizi açıklarken, hıer türlü parti
polemiği dışında, belli bir partiyi veya belli
bir iktidar dönemini savunma, karalama gibi
düşüncelerin ötesinde, rakamlara ve gerçekle
re dayanarak bu konuda daha ileriye doğru,
daha ciddî, daha sıhhatli bir politikayı nasıl
tesbit edebiliriz; buna yararlı olabilecek bâzı
unsurları ifadeye çalışacağım.
Her şeyden önce, grupumuzun görüşle
rine ışık tutacağı için, yabancı sermaye ile il
gili parti programımızın maddesini arz etmek
isterim. Bugünkü müzakereler, Millî Güven
Partisini Güven Partisi adı ile kurarken ya
bancı sermaye konusunda ortaya koymuş ol
duğumuz görüşlerin, zaman içinde ne kadar
sıhhatli olduğunun ortaya çıktığını ispat etmiş
tir kanaatindeyiz.
Partimiz yabancı özel sermaye konusunun,
yabancı sermayeye taraftarlığı veya yabancı
sermayeye düşmanlığı şeklinde ortaya konma
sını hatalı görüşler olarak kabul eder. Bugün
memnuniyetle gördüm ki, çeşitli partilere
mensup arkadaşlarım sözlerinin arasına buna
benzer bir görüş yerleştirdiler.
«Partimiz, yabancı özel sermayeyi, memle
ket yararına uygun ise kabul etmek, değil ise
reddetmek kararındadır» dedikten sonra kıs
tasları şöyle ifade etmiştir:.
«Yabancı özel sermayenin memleket yararı
na uygun olabilmesi, ihracatı çoğaltıcı ve itha
lâtı. azaltıcı nitelikte yatırımlara yönelmesi ve
ileri bir teknoloji getiren nitelikte olmasiy; le mümkündür. Bu nitelikteki özel yabancı
i SDimayeye yatırım izni verilmesi de, millî ikti-
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şada sağlıyacağı katin ile, dışarıya çıkaracağı
kıymetin mukayesesine bağlıdır. Partimiz,
plân hedeflerine aykırı olan yerli sanayiin ku
rulmasını ve gelişmesini engelleyici, plânda öngörülmiyen iç tüketim eğilimlerim teşvik edici
veya dış ödeme dengemizi bozucu nitelik taşı
yan özel yabancı sermayeye izin verilmesine ta
raftar değildir. Yabancı sermaye ile kurulmuş
montaj sanayiinin imalât sanayii haline çevril
mesini de zorunlu görürüz.
Partimiz, yabancı özel sermaye yatırımları
nın millî iktisat bakımından zararlı tekeller
halini almasına müsaade etmemek kararında
dır. Bunun gibi, partimiz, yabancı özel serma
ye yatırımları sonucunda yabancı nüfuzunun
iktisadi karar mihraklarımızı etlriliyecek bir
hale gelmesini de dikkatle izlemek gerektiği
inancındadır.»
Yabancı sermaye konusunda temel görüş
lerimizi böylece ifade ettikten sonra, birazdan
arz edeceğm gibi, yabancı sermaye şekilleri, ne
vileri arasında çok önemli bir yer tutan petrol
şirketleriyle, petrol alanındaki yabancı ser
maye ile ilgili görüşlerimizi de şöyle ifade et
miştik :
«Paıtimiz petrol konusunu millî bir dâva sa
yar. Petrol araması, çıkarması, tasfiyesi faali
yetleri ile, petrol boru hatlarının ve petro - kim
ya sanayiinin devlet kesimi içinde yer almasını
amaç biliriz. Yürürlükteki mevzuat gereğince
memleketimizde petrol arama, çıkarma ve tasfi
ye faaliyetlerinde bulunan yabancı şirketlere
tanınmış olan haklar, süreleri tamamlanınca
devlete geçecek ve sabancılara yeni arama, çı
karma ve tasfiye hakları tanınmıyacaktır. Ya
bancı petrol şirketlerinin daha önce aldıkları
ruhsatlara dayanarak yapacakları faaliyette,
iyi niyetin gerektirdiği tarzda ve süratle ça
lışmalarının sağlanması zaruretine inanıyoruz.
Bu şekilde çalışmıyan yabancı şirketlerin ruh
satları hukuk kurallarına uygun olarak geri
alınmalıdır.»
Ayrıca, millî petrol kuruluşunun takviyesi,
millî petrol üretiminin tercih edilmesi, devletin
ve kamu kesiminin petrol ürünü ihtiyaçlarının,
sermayesi millete aidolan millî petrol kuruluş
larından sağlanması gibi hususlarda birtakım
teknik teferruat bu programda yer almış idi.
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Konuya, son yılların çeşitli müzakerelerinde,
bütçe müzakerelerinde bu açıdan bakan Millî
Güven Partisi görüşünü; - bugün çok değerli
bir arkadaşımızın da lütfen atıfta bulunarak
tekrarladığı gibi - şöyle ifade etmiştir: Bir büt
çe konuşmasından birkaç satır arz etmek istiyo
rum, bugünkü görüşlerimizle tetabuk halinde
olduğunu belirtmek için.
«Güven Partisi yabancı sermaye konusuna
his açısından değil, akıl açısından bakmak ve
millî menfaat yönünden sağlam hesaplar yap
mak lüzumuna inanır. Başka bir vesileyle de
arz ettiğim gibi, yabancı sermaye ateş gibidir;
iyi kullanılırsa faydalı olur, yanlış kullanılır
sa yakar, mahveder. Enerji ve ısı kaynağı olan
ateş tedbirsizce avuçlanır ve kucaklanırsa insa
nı yakar. Sobada faydalı elan ateş halı üstün
de zararlı, çatıda tehlikeli olur. Yabancı ser
mayenin faydalı mı, zararlı mı olduğu, kulla
nılış yerine ve şartlarına bağlıdır. Ateşe dost
veya düşman olunmaz; ateş akıllıca kullanılır.
Yabancı sermaye için de durum böyledir.» de
dikten sonra:
«Güven Partisi dış ödeme dengemizin dü
zelmesine hizmet etmiyen, yeni ve ileri tekno
loji getirmiyen, millî sanayii baltalıyan yaban
cı sermaye çeşitlerine karşıdır. Suni tüketim ih
tiyacı yaratarak millî tasarruf kaynaklarını
daraltan, dış ödeme dengemize ithalât ikâmesi
veya ihraeat voliyle olumlu etkiler yapmak
şöyle dursun, aşırı kâr transferleriyle dış öde
me dengemizi olumsuz yönde etkiliyen yabancı
sermaye çeşitleri memlekete zararlıdır.» dedik
ten sonra son yıllara ait bâzı rakamları tahlil
etmiş idik.
Şimdi, önergelerin ve bugün ortaya sürülen
birbirine çok zıt rakamların ışığı altında bu
görüşlere biraz vuzuh vermek zaruretini IÜSSCN
diyorum.
Biraz evvel dinlediğimiz bir sayın sözcü ar
kadaşımız yabancı sermayenin belli yıllardaki
kâr transferlerinin mevcut kümülâtif sermaye
miktarına nisbetle % 8, bâzı yıllarda % 7,5 ol
duğunu ifade ettiler. Bir başka grup aöacüsü,
% 70 e varan oranlardan bahsettiler. Takdir
buyurursunuz ki bu rakamlar arasında çok bü
yük farklar vardır ve bu konu gerçekten ay
dınlatılmaya muhtaçtır. % 7 rakamı ile % 70
rakamı hiçbir şekilde bağdaştırmanız ve bun154 —
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ların ikisine de doğru demeniz mümkün değilAslında mesele nerden çıkıyor arkadaşlar?
Yabancı sermaye Türkiye'ye tek bir kanaldan
girmiyor. Kabaca bunları beş grupta toplamak
mümkün:.
Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu
na göre giren yabancı sermaye var, Yabancı
Sermayeyi Teşvik Kanunu ve bunu değiştiren
eklere göre giren yabancı sermaye var, Petrol
Kanununa göre yabancı sermaye var, Ereğli
Demir - Çelik Türk Anonim Şirketinin kuru
luş Kanununa göre giren yabancı sermaye var,
nihayet Türkiye Sınai Kalkınana Bankası ara
cılığı ile giren yabancı sermaye var.
Yabancı sermaye ile ilgili çeşitli istatistik
lerde, bazan bu sektörlerden; beş çeşit yabancı
sermayeden biri, bâzan bir diğeri, bâzan bun
ların tümü birden ele alınmaktadır. Gerekli
ayırımlar yapılmadan ve verdiğimiz rakamla
rım bangi sektöre aidolduğu iyice tartışılma
dan mukayeseler yapmaya kaBaşıldığı vakit
Latalı sonuçlara varılacağı tabiîdir.
Bir defa rakamlar, hangi nevi yabancı ser
mayeye aittir? Bunun bilinmesinde fayda var
dır. Ayrıca sanıyorum ki, sıhhatli bir tahlil ya
pabilmek için sadece, meselâ bu beş nevi ya
bancı sermayeden Yabancı Sermayeyi Teşvik
Kanununa göre girmiş olan miktarları da al
mak ve bunun tümüne birden bakarak bir hü
küm vermek doğru değildir. Sektörler itibariy
le de ayırıma tabi tutmak ve Yabancı Serma
yeyi Teşvik Kanununa göre girmiş olan ya
bancı sermayenin, meselâ gıda sanayiinde Unuliver gibi firmaların yaptığı yatırım nedir,
transfer nedir? Otomotiv sanayiinde otobüs,
kamyon montajında yatırım nedir, transfer ne
dir? Bunları ayrı ayrı, sektör sektör tahlile ta
bi tutmak zarureti vardır. Sektör sektör tahlil
ler yapılmadan verilecek genel hükümler, ya
pılacak genellemeler mutlaka yanıltıcı olmaya
mahkûmdur.
Kâr transferleri bakımından ve yabancı ser
mayeye ilişkin çok çeşitli konular bakımından
sanıyorum ki memleketimizde, birkaç yıl eskimiş
olmakla beraber en ciddî etüt, bir doçentlik
tezi alarak değerli bir iktisatçımızın hazırla
mış olduğu: «Türkiye'de yabancı sermaye so
runu» adlı etüttür. Doç. Dr. Baran Tuncer, ki
-
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Devlet Plânlama Teşkilâtımızda iktisadi Plân
lama Bölümünün Başkanlığını da yıllarca yap
mıştır, nazari bilgilerini, Devlet Plânlama Teş
kilâtında ameli bilgilerle tamamlamıştır ve
Devlet Plânlama Teşkilâtımızın bir tarihte
yabancı sermaye konusunda yapmış olduğu an
keti bu araştırmasında değerlendirmiştir. Sanı
yorum ki bu konuda en iyi ve en etraflı incele
me bu etüttür: «Türkiye"de Yabancı Sermaye
Sorunu.»
Bunun ışığı altında burada beliren bâzı
rakamlar var. % 7 ile % 70 gibi fark gösteren
çok zıt iddiaları aydınlığa kavuşturmak bakı
mından, sanıyorum ki bu etüdün verdiği ciddî
rakamlar ve yaptığı ciddî tahliller ışık tutucu
dur. Kâr transferi bakımından - bu meselenin
en çok tartışılan cephesi - gerçek durum ne? Bir
defa mukayeseli olarak başka memleketler ne
yapıyor, bizim mevzuatımız ne? Bâzı memleketlsr
yabancı sermaye olarak bir kuruluşa, biı islet
meye gelen yabancı sermaye miktarının belli
bir yüzdesinden fazlasının bir yılda kâr J!.Irak transferini yasaklıyor. Meselâ Yunanistan'
da bu oran % 12 yi geçemez. Bir milyon dolar
yatırmıştır, bunun % 12 sinden fazlasını bir yıl
da kâr olarak götüremez, israil'de «% 10 u geçe
mez» diye bir kanuni hüküm uygulanmıştır.
Arjantin'de % 8 diye bir hüküm uygulanmış
tır. iran'da böyle bir oran olmamakla beraber,
bir komisyona bir takdir yetkisi bırakılmak
suretiyle, memleketin o andaki döviz rezervi
ni nazara alarak bir kısım kârın transferini
Hükümetin, icra makamlarının önlemesi sağ
lanmıştır. Yabancı sermayeyi teşvk kanunla
rında bu gibi oranlar bulunmıyan memleket
ler de vardır. Türkiye bunlardan biridir.
Türkiye'de, getirdiği sermayenin % 50 sini ve
ya % 80 ini bir yılda, aynı yıl, yatırım yaptığı
nın ertesi yılı, transfer etmek imkânına kavuş
tuğunu iddia eder, bu kadar kâr ettim derse,
bunu engelliyecek bir tavan hüküm yoktur.
Bu konu nazari bakımdan artışılıyor; böyle
bir tavan hüküm koysamz ne olacak, transfer
edilmiyen kârlar ne olacak? Bunları ilânihaye
Merkez Bankanızda bloke edemezsiniz, diplo
matik baskılara yol açacaktır veya yabancı ser
mayenin mütemadiyen içerde yatırımı artırma
meselesi doğacaktır; fakat bu artan yatırımın
kârlarını nasıl transfer edecektir; transfer im155 —
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kansızlıkları çeşitli iktisadi ve siyasi güçlükle
re yol açacaktır tarzında oran tâyin etmenin
aleyhinde ileri sürülmüş iddialarda bulunmak
la beraber sanıyorum ki, sektörler itibariyle ya
pılacak dikkatli bir inceleme Türkiye'de bâzı
alanlarda fahiş kâr transferlerinin bulunduğu
nu ortaya koyacak ve bâzı sınırlamalar tesbit
etmek gereğini ortaya çıkaracaktır.
Arkadaşlar, bir başka gerçek şu : Bu etüt
ten, Devlet Plânlama Teşkilâtının ve değerli
hesap uzmanlarının etütlerinden çıkan sonuç,
transfer edilen kâr yüzdesi başka şey, transfer
hakkı doğan transfer hakkı başka şeydir. Ya
pılan hesaplar Türkiye'den dışarıya yılda trans
fer edilen ve rakamlarını şimdi vereceğim, yıl
dan yıla çok süratli bir artış g'österen.kâr trans
fer miktarlarının gerçekte yabancı sermayenin
transfer hakkını tam olarak aksettirmediği ger
çeğini ortaya koyuyor. Transfer edilenden çok
daha fazlasını transfer etmek hakkı ve imkânı
yabancı sermayenin elinde»' vardır; fakat bile
rek ve istiyerek bir kısım kârlarını transfer
etmemekte, içerde yeni yatırımlar için kullan
ma yolunu tercih etmektedirler. Daha büyük
kârları sağlıyabilmek gibi amaçlarla transfer
etmemektedirler. Bâzı sahalarda bunun gerçek
olduğu, varit olduğu rakamlarla ortaya konul
muştur; fakat teferruata girerek vaktinizi ala
cak değilim.
Biraz evvel söz konusu olan ilmî incelemede,
doçentlik etüdünde 1966 ya kadar g*elmiş olan
toplam yabancı sermayenin o yıla kadar trans
fer ettiği kâr, resmî rakamlara g'öre ve gayet
ciddî olarak hesatcdilıul-iir. Yalnız, hemen ilâ
ve edeyim, kâr demek kâfi değil, kâr unsuru ya
nında bir de gayrimaddi haklar dediğimiz ve
birazdan temas edeceğim patent, lisans, royalty
ve know haw gibi isimler altında transfer edi
len miktarları da kârlara ilâve etmek suretiyle
asıl transfer yekûnunu bulmak lâzımdır. Trans
fer edilen miktar toplam sermayenin % 35,6
sini bulduğu açıkça meydana çıkmaktadır. Bu,
1966 ya kadar olan rakamdır. Yıldan yıla trans
fer edilen kâr miktarının o yıl giren yabancı
sermayeye oranı yükselmektedir. Yani birikmiş
sermaye arttıkça döviz blâmçomuzda o yıl ye
niden giren sermaye ile o yıl yeniden çıkan kâr
miktarı yanyana konulduğu zaman, yani yıllık
etkisi hesabedildiği zaman, yabancı sermayede
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kâr hareketlerinin oranları hızlı bir artış gös
termiştir. 1969 da yeni giren sermayeye g'öre
% 19,5 olan kâr transferi o yıl giren yabancı
sermayeye göre ertesi yıl % 27,4 e, ertesi yıl
% 38,2 ye ve ertesi yıl % 81,2 ye çıkmıştır. Ya
ni çok sürastli bir tempo ile yıllık etki aleyhe
değişmektedir ve son yıllarda bu, % 100 ü aş
mıştır. Bütçe konuşmalarında da arz etmiştim;
Plândaki tahminlerin hilâfına olarak o yıl gi
ren yabancı sermaye tahmin edilenin çok altın
da kalmış, çıkacağı tasavvur edilen kâr aşılmış
tır. E!n son yıllardan bu suretle bir iki rakam
arz edeyim: 1968 de 40 milyon dolar yeni ser
maye girişi Plâna göre umulurken 40 milyon
dolar girmemiş, 13 milyon dolar yeni sermaye
girmiş, buna karşılık aynı yılda 23 milyon do
lar kâr transferi tahmin edilirken, yani 40 mil
yon dolar girecek 23 milyon dolar çıkacak de
nilirken, 13 milyon dolar girmiş, 32 milyon do
lar çıkmış. Yani tahmine g'öre girişlerde büyük
bir eksiklik var, çıkışlarda büyük bir yükseklik
var. Tabiî bunların o yılki dış ödeme dengemi
ze etkisi meydandadır.
Şu iddiayı yaptığımız sanılmasın; 1968 yı
lında transfer edilen 32 milyon dolar elbette o
yıl giren 13 milyon dolârm kârı değildir. Bu
mümkün değildir. Elbette ki, o yıl transfer edi
len kâr kümiülâtif olarak o yıla kadar birikmiş
olan sermayenin kârıdır. Buna şüphe yok. An
cak, Plândaki tahminin ötesine gidilmiş olması
dikkat çekici bir unsurdur. Demek ki Plânda
bu kadar kâr transfer edileceği düşünülmemiş
tir, fazla transfer olmuştur. Daha fazla giriş
tahmin edilmiş, tahmin ettiğimizin çok altında
giriş olmuştur.
1969 da durum benzer bir gidiş gösteriyor.
43 milyon dolar giriş beklenilirken 20 milyon
dolar girmiş, buna karşılık Plânda 27 milyon
dolar kâr transferi tahmin edilmişken 30 milyon
dolar transfer olmuştur. Kâr transferinde tah
min aşılıyor, girişlerde tahminin gerisinde ka
lınıyor. Yani son zamanlarda yapılan mukaye
seler, verilen rakamlar bununla ilgilidir. Tabiî
asıl önemli olan kümülâtlif sermaye miktarına
nisbetle oran nedir, bunun hesaplanmasıdır. Bu
hususta da biraz evvel verdiğim etüt bâzı ger
çekleri ortaya koyuyor.
Yapılmış olan ciddî incelemeden çok daha
önemli bir husus çıkıyor.. Transfer edilebilir
kârların toplam ihracat gelirleri içindeki payı
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îıedir? Türkiye'nin ihracatının yıldan yıla % 5
oranında artacağı var sayımına dayanılarak,
Plândaki birtakım tahminlere dayanılarak ve
bu tahminler 1967 senesinden, yani İkinıci Plân
döneminin başından 1986 senesine kadar uzatı
larak şu sonuca varılmıştır: 1967 de yabancı
sermayenin transfer ettiği kârların, toplam ih
racat gelirimiz içindeki payı % 3 tür. Bu trenıt
devam ederse 1976 da nisbetin % 10 a çıkaca
ğı ve 1986 da, on sene sonra, toplam ihracat
'gelirlerimizin % 35 inin yabancı sermaye kârı
olarak transfere taJbi olacağı hesabedilmiştir.
Bu hesabı yapan zat arz ettiğim gibi Devlet
Plânlama Teşkilâtında iktisadi Plânlama Dai
resi Başkanlığı yapmış olan ve üniversitede öğ
retim üyesi olarak ciddî ismi olan bir insan
dır.
Değerli arkadaşlarım, bu bakımdan kâr
transferi meselesini, «Önemli değildir.» diye
omuz silkip bir tarafa bırakmak mümkün de
ğildir. Bilhassa Türkiye'de birikmiş transfer
hakları bulunduğunu unutmamak lâzımdır.
Petrol şirketleri bakımından ise kâr tr.msfori değil getirilen aynî ve nakdî sermayenin tü
münün dışarıya götürülmesi hakkının bulundu
ğunu da unutmamak lâzımdır. Kâr etmese de,
zarar da etse; getirdiğim sermaye şu kadar mil
yon dolardı, 60 milyon dolardı, 80 milyon do
lardı diye imkân bulduğu takdirde, nakdî fon
bulduğu takdirde o sermayeyi götürmek imkâ
nına sahiptir. Dağıtım şirketleri, rafineri şir
ketleri kurmuşlardır ve öyle sanıyorum ki, bun
lar ayrı ayrı şirketler olmalarına rağmen tatbi
katta girdili, çıktılı, entegre şirketlerdir ve gü
nün birinde Türkiye'de birikmiş nakdî fonları
nı Petrol Kanununun verdiği «Sermayemizi de
dışarıya götüreceğiz.» esasına dayanarak top
tan transfer etmek iddiasiyle memleketimizi
karşı karşıya bırakmaları ihtimali hesaptan
uzak tutulmaması gereken bir ihtimaldir.
Kaldı ki, bu sermaye girişlerinde kontrol
ciddiyeti yoktur. Bilhassa aynî sermayede kon
trol ciddiyeti yoktur. Petrol Dairesinin hali
perişandır. Biraz evvel A. P. Grupu adına ko
nuşmuş olan Sayın Mehmet Ali Oksal arkadaşı
mız ile birlikte Petrol Araştırması Komisyonun
da çalıştık. Petrol Dairesinin dosyalarını bizzat
gidip yerinde incelemek, dolapları açtırıp evrak
talebetmek suretiyle, elli defa yazı ile veya söz
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le istediğimiz rakamları, dosyaları bulamayıp
mahalline gidip inceleme yapıp tesbitlerde bu
lunduk. Arkadaşımızın imzasını taşıyan rapor
da, ittifakla bütün partilere mensup arkadaşla
rımızın imzasını taşıyan raporda, Petrol Daire
sinin kanunun verdiği ögrevlerin hiçbirini yapa
cak durumda olmadığını tesbit ettik. Kesin
olarak yapacak durumda değildir. Petrol şir
ketlerinin, aynî sermayedir, makinadır, malze
medir diye getirdikleri şeyleri şu kadar milyon
dolardır, şu kadar yüzbin dolardır diye bu Dai
reye tescil ettirdikleri bir vakıadır. Fakat ge
len malın değeri kaç dolardır ve kaç dolar ola
rak tescil edilip, (o anda kanun sermayeyi de
transfer hakkını verdiği için) ne kadar transfer
hakkı doğmaktadır, bunun mukayesesini, ger
çek durumla kâğıda geçen durum arasındaki
mukayeseyi ayrıca yapmak lâzımdır.
Bu, sadece Petrol Kanununun tatbikatında
böyle değil. Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanu
nuna göre giren sermayenin önemli bir kısmı
nakdî sermaye değil aynî sermayedir. Eskimiş,
demode olmuş malzeme sökülüp Türkiye'ye gel
mekte? değerinin çok üstünde gösterilmekte ve
ekspertiz işlerinde ihmaller veya yolsuzluklar
sebebiyle çok daha yüksek bir sermaye değeri
ile Türkiye'ye girmiş sayılmaktadır. Bu da yıl
lardan beri bilinen, etütlere girmiş olan bir me
seledir ve yabancı sermaye organizasyonunda
yeniliklere, ıslahata ihtiyacolduğunu açıkça or
taya koymaktadır.
Muhterem arkadaşlarım, yabancı sermaye
konusunun kâr transferi kadar önemli olan bir
başka yönü dış ödeme dengesine olan etkisidir.
İhracata etki bakımından hemen belirtelim ki,
maden gibi hammaddelerin ihracından millî
kalkınma bakımından fayda beklemek yersiz
dir. Yabancı sermaye Türkiye'de yeraltı servet
lerimizi çıkaracak ve bunları ihracedecek, biz
de bununla döviz kazanacağız, kalkınacağız...
Bu suretle kalkınmış tek bir memleket olmadı
ğını iktisat literatürüne dikkatle bakan herkes
görür. Millî sermayenizle yeraltı servetlerinizi
değerlendirirseniz ve hele madenlerinizi müm
kün olduğu ölçüde yarı mamul hale getirip ihracederseniz kalkmabilirsiniz. Bunlar tükenen
kaynaklardır. Tükenen kaynakları kâr trans
feri yapan şirketler vasıtasiyle işletip memleke
tin geleceğini, yarınki günlerini ipotek altına al-
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makta fayda yoktur. Bunlar bilhassa tekel kur
dukları hallerde kendi hammadde ihtiyaçlarını
karşılamak için gelirler veya dünya piyasasın
da fiyatları kontrol etmek için, Türkiye'de bir
başka şirket veya millî sermaye o madeni çıka
rırsa dünyada fiyat tekelini elden kaçırırım en
dişesi ile gelirler ve hammadde ihracatçısı ola
rak yapılan yabancı sermaye yatırımlarının ço
ğunun ardında kendi memleketlerindeki sanayi
için hammadde sağlamak veya fiyat dizginleri
ni elde tutmak gibi bizim menfaatlerimize ay
lan birtakım menfaatler yatar.
imalât sanayiine yabancı sermaye gelmesiy
le mamul ihracı elbette faydalı bir şeydir ve bu
nun bâzı güzel örnekleri Türkiye'de görülmüş
tür. iyi örnekleri vardır, bunu da kabul etmek
lâzımdır. Bu iyi örnekler yanında yabancı ser
maye Türkiye'de çoğu zaman iç tüketime yönel
mektedir. Hattâ iç tüketim eğilimini teşvik et
mektedir. Bazan yaratmaktadır, ihracat garan
tisi istiyerek yabancı sermaye kabulü yoluna
son yıllarda gidilmiştir. Ağzımız birçok tecrü
belerle yandıktan sonra gidilmiştir. Fakat ih
racat garantisi, bazan sözleşmede veya izin,
ruhsat belgesinde kalmış, kontrolü yapılmamış
tır. ihracat şartı konulsa da fiiliyatta bir cid- '
diyet taşımamıştır. Bunun da örnekleri var
dır. Firma ismi vererek teferruata inecek deği
lim. Bâzı arkadaşlarım bunun canlı örneklerini
verdiler ve Devletin arşivlerinde bunları bul
mak mümkündür. Sayın Bakan buna dair bir
çok örnekleri sathi bir araştırma ile bulacak
durumdadır.
ithalât ikamesi konusunda ise yabancı ser
mayenin faydalı etkisi mübalâğa edilmektedir.
Şu bakımdan mübalâğa edilmektedir: Memleke
timizde liberasyon yoktur. Yani her şey ithal
edilecekti, serbestçe ithal ediliyordu, yabancı
sermaye geldi burada bir tesis kurdu ve bu it
halât artık yapılmıyor; hiç değilse bir kısım de
ğerler yerli imalât sayesinde tasarruf ediliyor
denemez. Çünkü birçok ahvalde esasen Türki
ye'ye ithali yasak olan malları üretmek için
gelmektedirler. Tatbikatta yabancı sermayenin
hangi alanlarda en çok gayret gösterdiğine ba
kınız: Kamyon ithalini yasakladığınız zaman o
sahada montaj sanayiine hücum etmişlerdir.
Lâstik ithalinde birtakım güçlükler ortaya çık
tığını görünce Türkiye'de imal ederek pazarı
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tutmak endişesi ile o sahaya hücum etmişlerdir.
Gıda sanayiinde olsun, birtakım buzdolabı gibi
dayanır tüketim mallarının imalinde olsun ya
bancı sermaye Türkiye'de normal şartlar altmtmda liberasyona girmesi düsünülemiyecek olan
bâzı maddeleri iç pazarda tüketim eğilimini ya
ratarak teşvik ederek, artırarak imal etme şık
kını tercih etmişlerdir. Bâzı sahalarda hammad
deyi kendi anateşebbüslerinden bir tekel fir
ması halinde ve çok yüksek fiyatla ithal etmek
için yabancı sermaye yatırımı yapar görünmüş
lerdir. ilâç sanayiinin bâzı dallarında böyledir.
Türkiye'de yapılan şey aslında kimya sanayii
kurulması değildir. Burada ambalaj yapılıyor.
Firmayı, ismi satmalmışız; dünya kadar kâr
transferi yapılıyor üstelik. O hammaddeyi tek <
bir kaynaktan tekel halinde ithal etmek imkâ
nını bir firmaya vermişiz. Türkiye'de imalât
yapılıyor diye ilâcı çok daha ucuz fiyatla getir
mek imkânından veya hammaddeyi rekabet
şartlan içinde ithal imkânından kendimizi mah
rum etmişiz. Bu meseleler biraz derinlemesi
ne, sektör sektör biraz evvel arz ettiğim gibi
incelendiği takdirde görülecektir ki, ithalât ika
mesi bakımından ileri sürülen iddialar da mü
balâğalıdır.
İthalât ikamesi faydası hiç mi olmamıştır?
Elbette olmuştur. Elbette her sanayi kurulu
şunun bir ölçüde ithal ikamesi faydası olduğu
söylenebilir; fakat arz ettiğim mülâhazaların sı
nın içinde. Türkiye'de yerli sermayenin yaptığı
işler vardır, o sahaya yabancı sermaye gelmiş
tir, ithal tekeline benzer bir şey kurmuştur, bü
yük ölçüde kâr transferi yapmıştır. Biraz ev
vel verdiğim buzdolabı misali böyledir. Yerli
sermayenin yaptığını gelip yabancı sermaye
yapmıştır,
Devlet sektörünün ve özel sektörün Türkiye'de yaptığı birtakım işler vardır. Gıda sa
nayii sahasında, yalbancı sermaye gelmiştir; ih
racat için değil,, tamamiyle iç pazara köyleri
me kadar girmek suretiyle, iç tüketimi kamçı
lamak suretiyle o alanda büyük organizasyon,
amJbalâj, satış imkânlariyle, büyük sermaye im
kânlariyle o sahada yerli sanayinin gelişmesini
baltalamıştır.
GayrimaJddi haklar balkımindan sayın öner
ge sahibi ve diğer arkadaşlarımız önemli nek
tara temas ettiler. Arkadaşlanm, çok mülhim
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bir ha*a; tatbikatımızda sanıyorum (Bu konu
ya Hükümetin de dikkatini çekmek isteriz.)
amnaye&inia tümü veya çok önemli bir kısmı
yafoatteıya aidolan kuruluşlar var. Bunlar ken
tli sermayeleriyl© Türkiye'de bir tesis kurmuş
lar, yerli sermaye hiç yok veya çok az; bir
de üstelik kâr transferi yapması bir yana, Tür
kiye'ye ithal izni falan ihtiyacından kurtul
muş olarak Türk pazarında imâl ettiklerini
satma imkânları bir yana, gayriraıaddi hak
nâmı altında «Teknolojiyi Türkiye'ye getirdim,
sattım.» diye kâr üsünlde gayrimaddi hak trans
feri imkânını elde etmiştir.
ıSermayesinin tümü veya önemli bir kısmı
yabancıya aidolan şirketlere de, ayrıca royalty
veya patent hakkı veya teknoloji karşılığı ola
rak gayrimaddi hak transferine imkân verme
nin mantığı ve anlamı olmadığı inancındayız.
Bâzı sahalarda hiç bir teknoloji gelmediği
halde, yalnız firma adı için dünya kadar gayri
maddi hak nâmı altında transfer yapılmaktadır.
Misâlleri verildi, şu devreye veya bu devreye
ait münakaşasını yapmıyorum; fakat aynı tek
nik bir kaç defa ithal edilmiş, mükerrer öde
meler yapılmasına yol açılmıştır.
Piyasada imalâtını yerli firmaya yaptırıp,
izin aldığı malı kenisi imâl etmeyip, yerli kuru
luşa imalât yaptırıp onu kendi fabrikasına taşı
yıp veya taşımadan sadece firmasının damgasını
vurmak suretiyle yapan ve kâr transfer eden
y«Ma«a sermaye kuruluşları vardır. Bu kitapta
öraeği verilmiştir.
Yerli firmaya yaptırıp damga vuran tesisler
yanında Hükümetten izin aldığı malı imal etme
yip o mal yerme izin ruhsat belgesinde bulun
mayan başka mlaHarı imâl eden ve piyasaya sü
ren müesseseler bulunduğu da etüdler netice
sine ortaya çıkmıştır. O halde; bu alanda tam
bir kaatrola ihtiyaç vardır.
Gayrimaddi haklar bakımından Sayın Baran
Tuncer'in, çok ilgi çekici etüdü, 1951 - 1965 dö
nemi için şöyle bir oran veriyor:
Türkiye'ce giren yabancı sermayede aynı
'sermaye oranı yüzde 57,8; nakdi sermaye oranı
yüzde 37,7, gayrimaddi haklar yüzde 4,5 tir.
Burada aynı sermaye oranının yüzde 60 a
yalan oluşuna dikkati çekmek isterim, döviz ola
rak gelmiyor malzeme olarak geliyor. Bunun ne
kadar yüksek fiyatla değerlendirilebildiğine dair
tatbikattan bâzı misâller arz ettim.
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Gayrimaddi hakların oranı, son yıllarda art
maktadır. Bu etüdün yapıldığı tarihten bu ya
na hem oran yüksek gösterilmekte, hem de bu
alandaki transferler artmaktadır. Buna daha
önce konuşan sözcüler temas buyurdular, üze
rinde duracak değilim.
Bir başka konu, yabancı sermayenin çoğu
zaman Türkiye'de yerli kredi kaynaklarına el
uzatmasıdır. Bu da çok etraflı bir incelemiye
muhtaçtır. Yerli kaynaklardan yararlanmada
yabancı semaye kuruluşları millî kuruluşları
mıza nazaran çok daha avantajlı durumdadır
lar. Gerek Devlet Plânlama Teşkilâtının ince
lemeleri ve gerekse ilmî etüdler bunu ortaya
koymuştur. Yerli teşebbüslerin kredi kaynak
lan belli. Meselâ Türkiye Sınai Kalkınma Ban
kasının imkânlarını alınız; bu müessese veya
Türkiye Sanayi Yatırım Bankası, Bankalar Bir
liği şeklinde kurulmuş olan ikinci kuruluş, her
ikisi de yabancı sermayeye kredi verebilmekte
dirler. Yapılmış olan inceleme göstermekte
dir M, yerli sermayeye nazaran yerli kredi kay.
naklarından kullanma bakımından yabancı
sermayeye çok daha fazla imkân tanınmakta
dır. Bu suretle yerli müteşebbislerin kullana
cakları kredi kaynaklan tüketilmekte ve üste
lik millî kaynaklarımızı geniş ölçüde kredi
olarak kullanan bu yabancı sermaye bizim yer
li kaynaklanmızı kullanmak suretiyle kâr
transferi yapmaktadır. O halde, kâr transfe
rinin bir kısmı getirilen dövizin değil; fakat tü
ketilen yerli kaynaklanmızın sonucu olmak
tadır.
Yabancı sermaye alanında bir başka nokta :
Fiilen giren yabancı sermaye, girmesine izin ve
rilen yabancı sermayenin yüzde 40 ı civanndadır. Demek ki, yüzde 60 ı belge alıyor, izin alı
yor; fakat Türkiye'de yatmm yapmıyor. Dünya
ölçüsünde durum nedir diye mesele incelenmiş
tir. Acaba biraz tabiî değil midir, bu düşünüle
bilir. İzin alır sonra vazgeçer. Vazgeçme oranı
vardır. Fakat gelişmeye muhtaç, az gelişmişi
ülkelere yatınm yapan yabancı sermayenin vazgeçme oranı hesaplanmış; aded olarak dünyada
yüzde 75 i aldığı izni kullanıyor, sermaye mik
tarı olarak da yüzde 90 ı. izin alan sermayenin
yüzde 90 ı fiilen giriyor. Türkiye'de izin alan
sermayenin yüzde 40 ı giriyor arkadaşlar. De
mek ki, burada tam bir kontrolsüzlük var. Maa169 —
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İesef bunu yaparken birtakım yabancı firmalar,
«Türkiye'de o sahada yabancı sermaye yatırım
yapacaktır diye düşünsünler, yerli sermaye ya
tırım yapmasın veya başka yabancı müteşebbis
ler bu sahaya gelip el atmasın, biz burada izin
alıp Türkiye'yi kapatalım.» diyerek izin alıyor.
ıSüresi yok. Sekiz sene, on sene o belgenin üs
tünde yatsa hiç kimse dönüp de «niye yatırım
yapmıyorsun?» veya «Bu belgeni iptal ettim»
demiyor. 1066 yılı programında bunun bir süre
ye bağlanacağı, kullanılmıyan izinlerin belli bir
süre sonunda iptal edileceği taahhüdedilmiştir;
fakat uygulanmamıştır. Buna dair - belli bir1
devreyi itham etmek için söylemiyorum - çeşit
li programlarda bu yaraya parmak basıldığını
görürsünüz. Biraz evvel verdiğim rakamlar ha
kikaten Türkiye'deki tatbikatın asla başka ül
kelerin ortalama uygulamasına uymadığını is
pat etmektedir.
Bir başka nokta, yabancı sermayenin tekel
kurmasıdır. Programımızı okurken konuşmamın.
başında arz ettim; yabancı sermayenin belli
alanlarda tekel kurmasını önlemek lâzımdır. Te
kel kurduğu zaman fahiş kârlar elde etmesini
anliyemezsiniz. Türkiye'de buna benzer tekeller
kurulmuştur. Bu sebeple de yabancı sermaye
yerli sermayeye nazaran en kârlı alanları seçti
ği için daha kârlı olarak çalışmaktadır. Biraz;
evvel arz ettiğim şu etütte yerli müesseselerle
yabancı sermaye kuruluşlarının sermaye miktar
larına göre ortalama kârlarının, - Maliye kayıt
larına ve başka kayıtlarına göre hesabı vardır yerli sermaye kuruluşlarının vergi kaçakçılığı
bakımından bazen daha geniş imkânlara sabibolduğu farz ve tahmin edilse bile, yine de bü
tün bu paylar düşüldükten sonra görülüyor ki,
yerli sermayeye nazaran yabancı sermaye Tür
kiye'de çok daha yüksek kârlar sağlamaktadır.
Bir başka nokta, yabancı sermayenin kuru
luş ve dağılış yerleridir. Bunun yüzde 99 u
dörlt ilimizdedir; istanbul, Ankara, izmir, Ko
caeli. Yüzde 80 den fazlası istanbul'dadır. Bu
da, sanayim yurt sathına dağılışı bakımından
üzerinde durulmaya değer bir konudur.
Değerli arkadaşlarım; bu konunun üzerin
de durulmak ve bâzı ıslahat yapılmak gerekti
ği anlaşılıyor.
Sayın önerge sahibi Satırla, konuşmamın
başında da belirttiğim bir noktada beraberiz.
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Bu, bir hayranlık ve husumet konusu değildiı4.
Uygun şartlarla yabancı sermaye ile işbirliği
yapılması başka şeydir, yabancı sermayeye bir
ülkenin mahkûm, edilmesi başka şeydir. Hülâsa,
bu konu hisle değil, akılla ve hesapla ele alına
cak bir konudur.
«Yabancı sermayeye sınırları sımsıkı kapa
yalım mı?» Sorusunu önerge sahibi de sordu ve
bizim konuşmamızın başında, yıllardan beri de
verdiğimiz cevaba benzer bir cevap verdi.
Sermaye yetersizliği olan bir memlekette,
teknoloji aktarmasına muhtacolan bir memle
kette her türlü yabancı sermayeye sınırlarımızı
kapıyalım denmez. Komünist ülkeler bile işbir
liği yapmaya çalışıyor; Renault ile Fiyatla oto
mobil sanayiini geliştirmek için Sovyet Rusya'
nın yaptığı işbirliğini biliyorsunuz. Her türlü
komünist fikirler ötesinde kapitalist ülkelerle,
yabancı sermaye ile işbirliği yapmaya çalıştı
lar; ama gayet dikkatli usuller içinde yaptık
larından, çok ciddî ekonomik hesaplar yaptık
larından da emin olmak lâzımdır.
Değerli arkadaşlarım, milletlerarası olayla
rı yakından inceliyerek, fırsatları değerlendi
rerek, diplomatik tazyiklerin yabancı sermaye
ile beraber gelmesinin mukadder olduğunu bi
lerek ve yabancı sermayeye stratejik alanları
kaptırmıyarak, kilit noktaları kaptırmıyarak,
stratejik madenleri kaptırmıyarak çalışmak lâ
zımdır. Diplomatik baskının yabancı sermaye
ile beraber harekete geçmemesi mümkün değil
dir. Kabul etmek lâzımdır ki, tecrübe bunu gös
teriyor. Bizim tecrübemiz de başka ülkelerin
tecrübesi de bunu gösteriyor; zengin ülkelerin,
yatırımcı ülkelerin diplomasileri sermayelerini
desteklemek için çalışırlar. Parlâmentolarından
sermayelerini desteklemek için sırasında gayet
sert kanunlar çıkarır, zecri tedbirler alırlar ve
siyasi bakımdan, askerî bakımdan muhtacolduğunuz bir anda sizinle yabancı sermaye konu
sunda çok tâli bir meseleyi konuşuyormuş gibi
söz arasında pazarlık yaparlar, mızrak ucu gös
terirler. Bütün bunları bilmek suretiyle yaban
cı sermayeye kilit noktalarını kaptırmadan iş
birliği yapmak şıkları düşünülmelidir.
Petrol Dairesini takviye etmek, Maliye'nin
bu işlerle ilgili servislerini takviye etmek, Ma
den Dairesini takviye etmek ve sanayi yabancı
sermaye yatırımlarını kontrol eden bütün teş-
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kilâtımızın, ekspertizlerde, aynî sermaye giriş
lerinde, kâr transferlerinde daha müessir şekil
de çalışmasını sağlamak lâzımdır.
Hangi alanlara yabancı sermaye girmesine
izin verilebileceği konusunda konuşmamın ba
şında arz ettiğim temel görüşleri tekrarlamaya
lüzum görmüyorum, vaktin darlığı sebebiyle
birkaç dakika içinde toplamak istiyorum.
Türkiye, yalnız bilgiyi satmalına imkânları
nı düşünmelidir. Bunu dikkatle yapan memle
ketler vardır; yani yabancı sermaye getirmek
yerine yabancı sermayeden beklediğimiz tek
nolojiyi satmalmak, sadece onu satmalmak, pa
tenti satmalmak lâzımdır. Bunun için de en iyi
sini, en ilerisini, en ucuzunu, Türkiye'nin şart
larına en uygununu aramak bulmak gerekir.
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırmalar Ku
rumu biraz da bu çalışmaları yapmak için kurul
muştu, bu kurumdan yararlanmak gerekir, Yal
nız, bunu yapan bâzı ülkeler de pişman olmuş
lardır, satış hasılatına bağlamışlardır ve nüfus
arttıkça, gelir arttıkça, satış arttıkça bazen
başlangıçta çok cüzi görünen bu transferler
çok büyük rakamlara ulaşmıştır. Bu noktada
dikkatli olmak zarureti vardır.
İzinlerde sürenin mutlaka kesin ve sert şe
kilde uygulanması lâzımdır. İzin alıp yatırım
yapmıyan ve başkalarının teşebbüslerini önliyen firmaların suiistimalinin önüne geçilmeli
dir.
Ciddî yabancı sermayenin Türkiye'ye gel
mesini önliyen ve avantüriye, maceracı serma
yeye daha çok yol açan bir konu var; onbeş
günde karara bağlanacağını kanunun emretti
ği konular yüzelli günde karara bağlanmıyor,
tatbikat böyledir. Buna dair de bu etütde ra
kamlar bulmak mümkündür.
Hulâsa bu konu ile ilgili idarelerin de düzel
tilmesi, organizasyonun bir yerde toplanması
ihtiyacı vardır.
Bu komisyonda Merkez Bankası Genel Mü
dürü vardır, kendi işleri başından aşkındır. Sa
nayi Dairesi Genel Müdürü vardır, Ortak Pa
zar müzakeresine koşar, bir ay yurt dışındadır.
Vekille beraber Ayşe fırını patladığı zaman
oradadır, şuraya buraya koşar. Fakat Yaban
cı Sermaye Komisyonuna bir minde bütün bu
kimseler on dairenin başından gider toplanır
lar, bir daimî bürosu yoktur, daimî sekreterya— 161
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sı yoktur, ciddî bir etüt yoktur; amatörce me
seleye bakan ve başka dairelerin başında bulu
nan insanlar bir araya gelip oylama ile karar
verirler. Böyle bir çalışmanın ciddiyeti olmıyacağı aşikârdır. Yıllarca evvel bu işin bir daimî
sekreteryaya bağlanması, Full - Time çalışan
insanların, tam gün çalışan insanların bu mev
zua eğilmesi lüzumu belirtilmiş, fakat uygula
mada aksaklık olmuştur.
Vergilendirme sorunu bir başka konudur.
Maliye Bakanlığı arşivlerinde dünyanın en
kârlı işlerinden birini yapan rafineri şirketinin
kâr göstermediğine raslarsınız. Türk şirketini
kuruyoruz, Türk rafinerisi kurduk, kuruyoruz,
üç senede yaptığınız yatırım kadar kârı üç yıl
da alıyorsunuz, ama ATAŞ Rafinerisi 1 kuruş
kâr göstermiyor arkadaşlar. Niçin kâr göster
mediği, nasıl kâr göstermediği ve vergi ödemek
ten nasıl sıyrıldığı Maliye Bakanlığı dosyala
rında bulunabilir. Petrol (müzakerelerinde bu
nu tarih ve numara söyliyerek, vesikalar arz
ederek belirttiğimiz için üzerinde duracak de
ğilim, bu da bir başka yönüdür. Tabiî bu kâr
transferi caiz olmıyan bir şirket olduğu için
kâr göstermiyor, ama kâr transferi caiz olan
şirketlerle işbirliği halinde olduğunu bilmek
lâzım, ithalci şirket, başka bir şirket o kârı
transfer ediyor, onun kârı büyüyor.
Kâr transferleri de bir süreye bağlanmalı
dır, yalnız yatırımlar değil, yani kârları birik
tirip biriktirip bir gün Türkiye'nin başına top
tan bunları transfer edeceğiz diye gelmeleri
önlenmelidir.
Kârların yeniden yatırılması konusunda
fazla tavizkâr olmanın faydası yoktur. Kârları
yeniden yatırdığı zaman unutmamak lâzımdır
ki, Türkiye'de elde edilmiş bir kazanç yatırıma
gitmektedir ve bu yeni baştan birtakım trans
fer edilebilir kârların doğmasına yol açmakta
dır, bir döviz girişi olmadan kâr transferi im
kânı doğmaktadır, iktisatçılar, kârların yeni
den yatırılması konusunda çok dikkatli olun
ması gerektiğine dikkati çekmektedirler.
Sözlerimi teknik eleman yetiştirmenin öne
mine ve parasız, bedel ödemeden teknoloji
transferi konusuna bağlıyarak bitirmek istiyo
rum. Japonlar bunu yapmışlar ve böyle kal
kınmışlardır. Dünyanın her yerine, iyi yetişmiş
insanları elde edebilecekleri her müesseseye ka-
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biliyetli gençlerini göndermişlerdir. Bugün de
sanayi tesislerinin içinde çalışırlar ve Japonla
rın meşhur bir sözü vardır: «Biz dünya tekno
lojisinden sadece 24 saat gerideyiz.» Çünkü,
bir yerde yeni birşey keşfedildiği zaman o tek
nolojiyi 24 saat sonra kendi koşullarına göre
adapte edip, uygulama yollarını yetişmiş teknik
elemanlar sayesinde değerlendirebilmektedir
ler. O halde yapılacak şey, teknik eleman yetiş
tirmezsek yabancı sermaye yatırımı ve sairenin hiçbir işe yaramıyacağını bilmektir. Teknik
eleman yetiştirme konusu ise, ayrı bir konudur
ve temenni ederim M, ayrı bir genel görüşme
konusu olsun. Bu, Millî Eğitim Bakanlığımızın
ve TÜBİTAK'ın ele alacağı başlıbaşma bir me
seledir. Sanıyorum ki, yabancı sermayeden bek
lediğimiz başlıca faydayı, yani ileri teknolojiyi
Türkiye'ye getirmek; kafaları, insanı yetiştir
mediğimiz takdirde beyhudedir. Japonlarla ilgi
li iddia mübalâğalıdır, evet; 24 saatte almala
rı mümkün değildir, evet; teknolojinin bir kıs
mı gizlidir, evet; ama zekî, uyanık, yetişmiş
teknik elemanlarla dünyaya yetişmemiz müm
kündür. Bu elemanlar mevcudolmadığı takdir
de etek dolusu döviz transferi, patent, royalty
ve saire karşılığı gayrimaddi hak ödeseniz yi
ne de öğrenmek mümkün değildir, kalkınma,
sonunda gelip insan unsuruna dayanmaktadır.
Değerli arkadaşlarım, Hükümet programın
da, kurulduğumuz günden beri M. G. P. nin
yabancı sermaye konusunda savunduğu bâzı
temel görüşlerin kısmen de olsa yer almış bu
lunduğunu görmekten memnuniyetimizi ifade
ederek sözlerimi tamamlıyorum. Yabancı ser
maye konusunda Hükümet programında yer
alan bu hükümlerin titizlikle uygulanması ve
Türkiye'nin bu konuda yabancı sermayeye mah
kûm değil, yabancı sermayeyi akıllıca kullanan
bir ülke haline süratle gelmesi dileğimizdir. Bu
alandaki çalışmalarında Hükümete basanlar
diliyorum.
Saygılar sunarım. (M. G. P. sıralarından al
kışlar)
BAŞKAN — Genel görüşme hakkında baş
kaca görüşmek istiyen var mı?
RIFKI DANIŞMAN (Erzurum) — Evet,
A. P. ıGruıpu adına söz istiyorum.
BAŞKAN — Yalnız bir arkadaşımız konuş
mak istemektedir, Sayın Bakanımız da çok ki-
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sa konuşacaklarını bildirmişlerdir. Meselenin
müzakeresini sona bağlamak maksadiyle bu ko
nunun devamı süresince birleşimin devamı hu
susunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler..
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
A. P. Grupu adına Saym Rıfkı Danışman,
buyurun.
A. P. GRUPU ADİNA RIFKI DANIŞMAN
(Erzurum) — Muhterem Başkan, değerli arka
daşlarım;
Türkiye'nin çok önemli bir meselesi üzerin
de gayet isabetle verilmiş bir önerge dolayısiyle görüşmekte bulunuyoruz. Şüphesiz ki, bu gö
rüşmelerden tatbikatçılar büyük faydalar te
min edeceklerdir. Bendeniz de vaktin gecikmiş
olmiası dolayısiyle bâzı teknik konulara kısaca
temas ederek, satırbaşlarmı tatbikatçılara ilet
mek arzusundayım.
Daha önce bir arkadaşımız burada çok kesin
bir ifade ile Türkiye'de bir Düyunu Umumiye
doğmuştur, demiştir. Buna değinmek istiyorum.
Osmanlı borçları 1854 yılında başlar, hattâ da
ha önce Kanuni devrine kadar gider. Bu borç
lar, bugün Türkiye,de tatbik edilmekte olan
yabancı sermaye düzeni ile hiçbir yönden ben
zerlik göstermiyen bir tatbikat olmuştur. Bu
gün Türkiye'deki yabancı sermayeyi bir Düyu
nu Umumiye olarak vasıflandırmak ve bunu
bir kapitülâsyon şeklinde ifade etmek büyük
hatalı bir görüş olsa gerektir.
Düyunu Umumiye, devletin açıklarını kapat
mak için firmalardan, şahıslardan alınmış borç
lardır; daha sonra bunlar birtakım yatırımlara
yönelmiştir, ancak bu borçlanmalar birtakım
tahsisatın bu borçlanmUlara karşılık gösterilme
si suretiyle karşılanmıştır. Türkiye'de malî ida
renin yanında ayrıca bir ecnebi malî idaresi te
şekkül etmiş ve birtakım gelirleri tahsil etmiş
ve borçlara karşılık göstermiş, hattâ kendileri
bu tahsil edilen paralardan maaş almışlardır.
Fransız, Holandalı, İngiliz ve diğer borçlu oldu
ğumuz devletlerin mümessilleri Türkiye'deki
muayyen gelirleri idare etmişlerdir. Bu bakım
dan bugünkü tatbikata benzer hiçbir tarafı ol
madığını evvelâ tesbit etmekte fayda vardır.
Değerli arkadaşlarım, yabancı sermaye Tür
kiye ide çok münakaşa edilen ve üzerinde çok
konuşulan bir konudur. Burada konuşan arka
I daşlarımız çok değerli görüşler ileri sürdüler.
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Ben bu ileri sürülen görüşlerin dışmd a bâzı satırbaşlarını bilhassa Sayın Bakana ulaştırmak
suretiyle faydalı olmak niyetindeyim.
Bunlardan birincisi; halihazırdaki 6224 sa
yılı Kanun acaba bugün yeterli midir, bunun
değişmesi gerekir mi? Yani bugün mevcut ka
nuni düzeni değiştirmekte fayda var mıdır?
«Buna kesinlikle bir zaruret vardır.» de
mek mümkün değildir. Anoak, diğer arkadaş
larımızın da ileri sürdükleri gibi, bilhassa kâr
ların sermayeye kalbi ve bunların Türkiye'de
tesislerin genişlemesine tahsis edilmesi ve biraz
evvel Sayın Feyzioğlu'nun da işaret ettiği gibi,
bu karlann yeni kârlar yaratarak yabancı kâr
transferlerini genişletmesi tehlikesi vardır. Bu
na belki bir imkân düşünülebilir. Bu, kanunun
maddei mahsusuyla tesis edilmiştir; belki mev
zuat değişikliğini gerektiren bir husustur.
Türkiye'de yabancı sermayenin başlıca so
runu, görüşümüze göre, tatbikattır. Hangi Hü
kümet devrinden olursa olsun, tatbikatın iyi
yürütülmesi halinde bugünkü mevzuat çerçe
vesinde yabancı sermayeden çok iyi neticeler al
mak mümkün olacaktır. Nitekim, bunun çeşitli
misalleri vardır. Sayın önerge sahibi Satır bu
rada menfi yönde etkiliyen bir misal verdiler.
Bendenizin de tam aksine olarak, bugün gayet
iyi bir şekilde tesis edilmiş ve bugüne kadar iyi
neticeler vermiş, malî yönü ile, ve her yönü ile
gerçekleştirilmiş projelerden bahsetmem müm
kün olacaktır.
Birçok arkadaşımız tatbikatta ihracat taah
hüdünün sözde, belgeler içerisinde kaldığını
ve bunun gerçekleşmediğini ileri sürdüler. Bu,
hakikaten genel mânasiyle doğrudur; ancak,
bugün Türkiye'de ihracat garantisi çeşitli malî
birtakım müeyyidelere bağlanmış projeler mev
cuttur. İhracat garantisini, hattâ projenin mu
ayyen kademelerde, muayyen senelerde gerçek
leştirilmesini, muayyen fiyat seviyesinde mal
satmasını, muayyen seviyede bir maliyet esası
na göre istihsalde bulunmasını garanti eden ve
bunlan gerçekleştirmediği takdirde kârları
transfer edilemiyecek olan, devlet dairelerine,
resmî kuruluşlara mal satması halinde bu ala
caklarını tahsil edemiyecek olan, ayrıca proje
nin muayyen bir miktarı oranında banka mek
tubu ve teminatlar vermek suretiyle bu garan
tilerin malî yönden etkili bir şekilde tesis edil
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diği projeler mevcuttur. Tabiî bir tekâmü
lün sonucu ancak son zamanlarda ele alınmış
tır.
Yabancı sermaye Türkiye'de uzun süreden
beri bulunmasına rağmen, halen bilinmiyen,
teknik yönden bizim tam manasıyla nüfuz ede
mediğimiz ince yönleri mevcuttur. Bunlar tamamiyla tatbikatın işidir. Bunlar bu konuda
yetişmiş teknik elemanın ve ekonomistin proje
leri incelemesine bağlı hususlardır.
Yabancı sermaye projelerinin incelenmesin
de bilhassa göz önünde tutulması lâzımgelen
konulardan birisi Türk personelinin yetiştiril
mesidir. Türk personelinin yetiştirilmesi ve ay
rıca yabancı personelin hangi oranda ve hangi
vasıfta bu projelerde çalıştırılacağı hususudur.
Birçok projelerde bu husus gözden kaçmamak
tadır.
Uzun süre çalıştığım, içinde bulunduğum
bâzı konulardan gayet yakinen bilmekteyim;
Türkiye'de yabancı sermaye projelerinin ince
lenmesi sadece birkaç konuya inhisar etmekte
dir; sermaye meselesine, patent, royalty gibi
birtakım teknik hususlara bakılmaktadır, bir
de teşebbüsün konusuna inhisar ettirilmekte
dir. Bunun ötesinde projelere gayet derin bir
şekilde nüfuz etmek zarureti vardır. Bunlar
arasında; projenin istikbali, yabancı ülkede
imalâtın muayyen ilerlemeleri ve bu ilerlemele
rin Türkiye'de tatbik edilmesi, yabancı ülkeler
deki lâboratuvar buluşlarının Türkiye'ye inti
kal ettirilmesi ve bunun yabancı firmalara taahhüdettirilmesi, personelin yetiştirilmesi, kâr
ların muayyen seviyenin üstüne çıkamıyacağı
gibi kayıtlar, sermayenin başlangıçta, projenin
tam başladığı anda tamamiyle Türkiye'ye nak
den intikal ettirilmesi...
Bizim tatbikatımızda bilhassa yabancı fir
malar, kuracakları şirketlerde Ticaret Kanunu
nun vermiş olduğu yetkiye dayanarak sembo
lik bir sermaye ile işe başlarlar, inkişaf ettikçe,
şirket geliştikçe sermayeyi daha sonra getire
ceklerini taahhüdederler. Halbuki bu süre içe
risinde de şirketler Türkiye ^den elde etmiş ol
dukları imkânları, kârları, Türkiye'de temin
ettikleri kredileri veya yabancı bir ülkeden te
min ettikleri, belki de bizim şartlarımıza uygun
olmıyan krdileri kullanmak suretiyle kâr te
min ederler ve bu kârın sermayeye inkılâbı su-
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retiyle bakiye sermayenin dışardan getirilmesi
ni önlerler. Bu gibi tatbikatın gayet ehliyetli,
'dikkatli, izleyici birtakım kuruluşlar tarafından
takibedilmesi gerekir. İtiraf etmek lâzımdır ki,
Türkiye'de bugün bu hususlar tek elden ve
tam bir ehliyetle yürütülememiştir; bundan
sonra da bu konuya bilhassa reform çalışmala
rı sırasında önemle eğilinmesi gerekmektedir.
Hükümet programında ileri sürülmüş olan
şartlar, hiç şüphesiz ki, hepimizin kabul ettiği
şartlardır. Ancak, yeni Hükümetin programın
da son bir madde olarak ileri sürdüğü, Türki
ye'ye gelecek yabancı sermayenin yabancı his
sesinin yüzde 50 nin altında olacağı şartını
mutlak olarak kabul etmek faydalı olmasa ge
rektir. Bir arkadaşımız da daha önce bu konu
ya temas etmişlerdi; Türkiye'de öyle faydalı
projeler gerçekleştirilebilir M, bu sermayenin
yüzde 50 nin üzerinde bir oranla yabancıya ve
rilmesinde büyük faydalar vardır. Bilhassa gi
rift ve teknolojisi güç, çok sık inkişaf eden tek
nik dallarda yabancıya birtakım mesuliyetlerin
verilmesi ve bu mesuliyetlerle fiyat garantisi,
kalite garantisi, projenin muayyen sürede ger
çekleştirilmesi gilbi şartların yabancı ortaklara
yüklenmesi hususları büyük faydalar sağlıyacaktır. Bu itibarla, yabancı ortak hissesinin
yüzde 50 nin altında olması şartını mutlak ola
rak kabul etmek yerinde olmasa gerektir.
Ayrıca, diğer arkadaşlarımın dokunmadık
ları bir hususa dikkati çekmek istiyorum. Bu
da, Türkiye'de yabancı sermaye ile ortaklaşa
kurulan şirketlerin statüleridir.
Her ne kadar bizim Ticaret Kanunumuz bu
statülerde birtakım norm şekillerin yer alması
lâzımgeldiğini belirtmekte ise de, şirket statü
lerine bizim lehimize birtakım kayıtların ko
nulması, şirketin yürütülmesinde, ileride alaca
ğı itsikamete müessir noktalarda birtakım mü
eyyidelerin vazedilmesi faydalı olur. Meselâ
hisselerin devri, idare heyetinde nisabın ne su
retle teşekkül edeceği, idare heyeti ücretleri,
mukavelenin süresi gibi birtakım ince noktala
ra da ilgili kuruluşların, tatbikatçıların dikkat
etmeleri gerekir. Zira, tatbikatta bu hususlar
genel olarak ihmal edilmektedir ve bundan da
Devlet olarak zarar görmekteyiz.
Muhterem arkadaşlarım;
Genel olarak satırbaşlarıyla kısaca temas et
tiğim hususların Sayın Hükümetimiz tarafın
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dan nazarı dikkate alınmasını ve bilhassa ya
bancı sermayenin izlenmesi projelerinin etüdedilmesi ve tatbikatı sırasında da devamlı kontrola tabi tutulması hususlarına önemle eğilinmesini istirham ederim.
Saygılarımla. (A. P. sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Genel görüşme üzerinde takrir
sahibi arkadaşlarımız ve sayın milletvekilleri
grupları adına konuşmuş bulunmaktadırlar.
Dış Ekonomik ilişkiler Bakanı Sayın özer
Derbil, buyurunuz.
DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER BAKANI
ÖZER DERBİL — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri;
Yabancı sermaye kanunu, petrol kanunu ve
diğer kanunlara göre yapılmış olan yatırım
lar ve bu yatırımlar nedeniyle yapılan kâr ve
diğer transferler konusunda elimizde çeşitli
kaynaklardan sağladığımız adedî bilgiler mev
cuttur. Yabancı sermayenin sektörler itibariyle
değerlendirilip somut sonuçlarının tartışılması,
ek bir inceleme ve süreyi gerektirmektedir.
Diğer yandan, bugün için elimizde bulunan
ve sektörler itibariyle rakamlara dayalı bilgi
ler yanında gelecekte doğabilecek sonuçların
tartışılması da uygun olacaktır. Bu konuda bir
projeksiyon yapmak olanağımız, eldeki incele
meler yönünden çok sınırlı kalmaktadır, özel
likle sektörler ve kuruluşlar itibariyle transfer
edilmemiş ve ileride edilebilecek kârlar, bunun
yanında ihtiyatlar derin bir incelemeyi gerek
tirmektedir. Sağlanan teknolojinin değerlendi
rilebilmesi, ileri sürülen görüşlerde büyük öl
çüde gerçek payına rağmen teknik bir çalışma
yı zorunlu kılmaktadır. Ayrıca, Petrol Kanu
nuyla, sayın konuşmacılar tarafından belirtilen
Yabancı Sermaye Kanunu arasındaki kâr trans
feri yönünden büyük bir anlam ve uygulama
farkı bulunduğunu da belirtmek gerekir.
Filhakika, Hükümet programımızda değinil
diği üzere, yabancı sermaye konusunda bu sı
rada, bu konuşmalar sırasında ileri sürülen gö
rüşler de nazarı itibara alınarak dört ayrı
prensip tesbit edilmiştir. Bunlar: «Başka yol
larla sağlanamıyan üstün teknoloji niteliğini
taşıması, yurt içinde finanse edilemiyen çok
büyük tesisler olması, kurulacak kapasitenin
Ortak Pazar'la rekabet edecek seviyede bulun
ması ve ihracata dönük olması, çoğunluk pay-
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larmm Türklere aidolması şartlariyle destek
lenecektir» kaydı vardır.
Antfak, yukarıdan beri belirttiğimiz, özellik
le sektörler itibariyle elde edilen somut sonuç
ların değerlendirilmesi, derinliğine bir incele
me yapılmasını gerektirmektedir ki, bu konuda
yapılan taleplere ve görüşlere katıldığımızı
arz etmek isterim.
Saygılarımla. (Alkışlar)
BAŞKAN — Genel görüşme kapsamı, Genel
Kurulun bilgilerine arz edilmiş ve Genel Ku
rul bu konuda tenevvür etmiş bulunmaktadır.
Gündemimizde...
KÂMİL KIRIKOĞLU (Adıyaman) — Araş
tırma önergemiz var Sayın Başkan.
BAŞKAN — O önerge usulüne uygun olma
mıştır; Kanunlar Müdür Muavinine söyledim,
onu ayrıca rica edecek efendim.
KEMAL SATIR (Adana) — Sayın Başkan,
sadece üç dakika konuşmak istiyorum, müsaa
de eder misiniz?
BAŞKAN — Buyurunuz efendim.
KEMAL SATIR (Adana) — Sayın Başkan,
değerli arkadaşlarım;
Bundan tahminen birbuçuk sene evvel ver
miş olduğum genel görüşme önergem, iki arka
daşımın araştırma Önergesiyle birleştirilerek
bugün müzakere edildi. Bugün Türk Parlâmen
tosunda müzakeresi yapılan bu büyük konu,
gerçekten en ileri memleketlerin parlâmentolarındaki seviyeyi de aşkın bir olgunlukta ve
memleketseverliğin ifadesini bulan bir tartış
ma konusu oldu.
Ben, Sayın Başkanın ifade buyurdukları
gibi bu önergemizin gereği yapıldı yolundaki
neticesini kabul etmiyorum. Çünkü, önerge
yalnız benim önergem değil. Aynı zamanda bir
araştırmia önergesi de beraber konuşuldu. Bü
tün parti sözcüleri, önerge sahipleri konunun
çeşitli yönlerine değindiler ve burada bütün ha
tipler, eldeki mevcut rakamların tutarsızlığı
konusunda - Hükümet adına konuşan Sayın
Derbil arkadaşımız da dâhil - bir noktada bir
leşmiş bulunuyorlar.
O halde, ben de Meclis araştırmasına katılı
yorum; Sayın Başkanımız lütfeder burada bu
konunun bir Meclis araştırmasına bağlanması
nı sağlıyacak olursa o zaman Hükümete daha
da yardımcı olmuş, olacağız. Neticeler belli ola-
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dak, rakamlar tevhidedilecek, tutarsızlığın ne
reden geldiği anlaşılacak, bu konuda çalışanla
rın vazifelerini yapıp yapmadıkları da ayrıca
belirmiş olacaktır.
Sayın Başkandan istirham ediyorum; Mec
lis araştırması da bugünkü konuşmanın tevhidedilen gündemi içerisinde idi. Bu Meclis araş
tırması da bugünkü konuşma gündeminde bu
lunduğuna göre, verilen önergenin usule uyup
uymadığı konusu, zannediyorum ki, yanlış bir
takdire bağlanmış olacaktır. Madem ki, tevhidedilen önergede Meclis araştırması da vardır,
genel görüşme de vardır, bu konu tevhidedilerek yapılmıştır; o halde, genel görüşme yapıl
mıştır, Meclis araştırmasına ihtiyaoolup olma
dığı da Yüksek Heyetin takdiri ve karariyle
olacaktır. Bu hususun oylanmasını ayrıca istir
ham ediyorum.
BAŞKAN — Efendim, Sayın Satır'm beyan
larına Başkanlık uyamıyacak. Çünkü, gensoru
prosedürü içinde yürütülen bir meselenin, bilâhara araştırma prosedürüne geçirilmesi usulü
ne Başkanlık mutabakat edemiyecektir. Zira,
araştırmalar, genel görüşmeye tebdil edilmiştir
ve onun prosedürü içerisinde muayyen süreler
de görüşülmüştür, araştırmalar Genel Kurulun
bilgilerine arz edilir, sırası geldiğinde görüşü
lür.
O bakımdan, biz sayın...
KEMAL SATIR (Adana) — Sayın Başka
nım, gensoru prosedürüne tabi olduğunu buyur
dunuz. Yüce Meclis bu konuyu 15 gün evvel ka
bul etti. Sizin makamınızda oturan Başkanvekili arkadaşınız, «bunun gensoru prosedürüne
tabi olduğunu, 2 günden evvel, 7 günden son
ra konuşulmaması lâzımgeldiğini» söylediler.
Ama, hâdiseler ve Meclis İçtüzüğünün bu konu
daki boşluğu dolayısiyle bu genel görüşme bir
özellik arz etti. Bu özellik içinde mütalâa bu
yurmanızı rica edeceğim. Çünkü, bu konu gen
soru prosedürüne tabi olarak müzakere edil
miş değildir. Öyle olsaydı..
BAŞKAN — Evet. Genel Kurulun karları
na göre ve teamül teşkil etmemek şartiyle
münhasıran bu olay için, yani ne İçtüzüğe uy
gundur, ne teamüle uygundur, teamül de teşkil
etmiyecektir, münhasıran grup başkanvekillerinin vermiş oldukları takrire uyularak bugün
bir öne alınma suretiyle mesele halledilmiştir.

M. Meclisi

B : 95

5 . 5 . 1971

Şimdi, araştırma olarak mütalâa edemiyeceğiaa, Çünkü bu konuda bilgi alınmıştır. Araş
tırma takriri verilir. Bagkankk, bir genel gö
rüşmeden sonra hemen araştırma takriri verip
yeni bir teamül yaratmaya muktedir değildir.
Ancak takrirde de böyle bir nokta olup Genel
Kurulun oylarına arz etseydik mümkün olabi
lirdi. Şu anda böyle bir şeyi yapmama imkânı
görmüyorum..
Genel görüşme, Genel Kurulun bilgilerine
arz edilmiştir ve Genel Kurul tenevvür etmiş
tir.
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Sayın Kınkoğlu tarafından verilmiş bulu
nan araştırma teklifi alınmıştır. O ayrıdır. İç
tüzüğümüz, «Araştırma, alındığı günün hemen
müteakip birleşiminde Genel Kurula arz edi
lir ve gündemdeki sırasını alır, görüşülür» de
mektedir.
Bu sebeple ve müzakere zamanımız da bit
miş olduğu için 7 Mayıs Cuma günü saat 15,00
te toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum.
Kapanmja saati : 19,31

•
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1. — İstanbul Milletvekili îlhami Sancar'm,
Yeşilköy Çınar oteli ilâve inşaatının kanunsuz
luğu yolunda yapılan şikâyetlerin incelenmesi
nin ne safhada olduğuna dair Başbakandan so
rusu ve İmar ve İskân Bakanı Selâhattin Babüroğlu'nun yazılı cevabı (7/225)
Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından
yazılı olarak cevaplandırılmlasına tavassutunu
zu rica ederim.
Saygılarımla.
2 . 6 . 1970
İstanbul Milletvekili
Îlhami Sanoar
İstanbul, Yeşilköy, Çınar Oteli ilâve inşaa
tının kanunsuzluğu yolunda İmar ve İskân Ba
kanlığına ve İstanbul Belediyesine 25 . 7 . 1969
tarihinde şikâyette bulunulmuştur. Her ilki ma
kam durumu incelediklerini ve neticeyi bildire
cekleri yolunda cevap vermişlerdir. 18.10.1969
tarihinde esas hakkında cevap verilmediğinden
bahisle tekrar şikâyette bulunulmuştur. Her iki
makam bir evvelki cevabı tekrarlamışlar ve
'aradan bugüne kadar gecen zaman içinde ince
leme sonucu müspet veya menfi bir neticeye
vararak olumlu bir cevap vermemişlerdir. Bu
müddet içinde bina da hemen hemen bitirilmiş
tir.

CEVAPLARI

Anayaslamızın 62 nci maddesi: «Vatandaş
lar, kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve
şikâyetleri hakkında, tek başlarına veya top
luca yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Mil
let Meclisine yazı ile başvurma hakkına sahip
tir. Kendileriyle ilgili başvurmaların sonucu
dilekçe sahiplerine yazılı olarak bildirilir.»
âmir hükmünü ifade etmektedir.
Şikâyet dilekçesi icabını müspet menfi yeri
ne getirmekle görevli sorumlulann her türlü
sorumluluktan uzak ve bu Anayasa hükmün
den de habersiz oldukları açıkça ortadadır.
Bu hareketler T. C. Kanunu hükümlerine en
azından 230 maddesi gereğince suç teşkil ettiği
de aşikârdır.
1. — Bahsi geçen şikâyetlerin geçirdiği in
celeme safhaları nedir? Neden bu inşaat bitin
ceye kadar cevap vermek lüzumu hissedilmiş
tir?
2. — Bahsi geçen ilâve inşaatın ruhsatna
mesi, ekleri ve tashihleri var mıdır? Resmî gö* revüler bu inşaat sahası üzerinde hangi tarih
lerde ve ne gibi kontrol yapmışlar ve ne neti
celere varmışlardır?
3. — Bu açık ihmalin sorumluları hakkında
alâkalı merciler her hangi bir kovuşturma yap
mışlar mıdır, yoksa Anayasa ve İmar Kanunu
hükümlerinin açıkça çiğnenmesine seyirci mi
kalmışlardır?.
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Konu : İstanbul Milletvekili Sa
yın ilhami Sancar'ın yazılı ©om
önergesi Hk.
Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : 9 . 6 . 1970 gün ve Kanunlar Müdür
lüğü 7/225-1890-11697 sayılı yazı.
Yeşilköy Çınar Oteli inşaatımın kanunsuzlu
ğuna ıdair istanbul Milletvekili Sayın ilhami
Sancar'ın Başbakanlığa yönelttiği yazılı soru
önergesi aşağıda cevaplandırılmıştır :
Çınar Oteli 1954 yılında onanan plâna gö
re aynı yılda yapılmıştır. Bu inşaatın 1 kat,
1 çatı katı ruhsata aykırı ve kaçak olarak ta
mamlanmıştır.
Bilâhara Yeşifcöy'ün tümünü içine alan plân
lar 1967 yılında bakanlığımızca onanmıştır. Bu
plânlarda otelin mevcut gabarisinin olduğu gi
bi korunması öngörülmüşitür. Böylece plâna ay
kırı olarak yapılmış olan fazla bölümlerle il
gili ruhsat isteminin onaylanmasına engel bir
husus kalmamıştır.
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gmL 69/33-7 temel üstü ruhsatı ile yapılmış
tır. inşaatın Şube Müdürlüğünce rölevesi çı
kartılmış olup ruhsata aykırı bir durum yok
tur.
Onaylı plânlara göre binanın arsa zeminde
kapladığı alan % 33 olarak saptanmıştır. İmar
plânında Çınar Oteline ayrılan alan bu % 33
lük miktarı sağlamaktadır. Ancak, bu alan
içinde mülkiyeti belediyeye aidolan kadastrol
yolun mal sahibince belediyesinden satınalınması bir hukukî meseledir. Bu hususta temas
lar sürdürülmektedir.
imar plânında Çınar Oteli ile 560 ada ara
sında kalan Sümbül sokak denizle irtibatlandınlmaJktadır. Mahallî incelemede yolun sonun
da tesbit edilen çiçek serinin kaldırılması için
belediyesine yazılmıştır.
Yukardaki açıklamamızdan da görüleceği
üzere ilgili merciler kanuni işlemleri yerine ge
tirmişlerdir. Bu nedenle kovuşturmaya sebep
bulunamamıştır.
Arz ederim.
Selâhattin Babüroğlu
imar ve iskân Bakanı
2. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
istanbul iline bağlı Kurtdoğmuş ve Emirli köy
lerinin kamulaştırılmasına dair sorusu ve Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı İhsan Topaloğlu'nun yazdı cevabı (7/395)

6785 sayılı İmar Kanununun 18 nci mad
desine göre inşaat bitmiş ısayılmıyacağından,
izinsiz olarak yapılan ve fakat imar plânı ve
hükümlerine aykırılığı bulunmıyan bina ile il
gili olarak Bakırköy Belediye Şube Müdürlü
ğünce;
a) Mal sahibine 13 . 2 . 1970 gün ve 678
sayı ile tebligat yapılmıştır. Kendisi 15 gün
içinde müracaat etmediği gibi halen de bulun
mamıştır.

Millet Moclisi Yüksek Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Enerji ve
Tabiî Kaynaklar Bakanı tarafından cevaplandı
rılmasını rica ederim.
istanbul Milletvekili
Reşit Ülker

fb) Cumhuriyet Savcılığına 11 . 12 . 1970
gün 5265 sayı ile durum bildirilerek ruhsatsız
bölümlerin boşaltılması istenmiştir.
c) Bu husus 13 . 1 . 1971 tarihinde aynı
»ayı ile tekidedilmıişjtir.
Ayrıca, i. E. T. T. idaresi tarafından ruh
satsız katların elektriği kesilmiştir. Bu katla
ra otelin İşendi jeneratörü ile elektrik verildiği
saptanmıştır.
Bunun ıdışında otele 2 katlı 2 blok eklenmiş
tir. (A ve B blokları.) Bu bloklar 1969 yılın
da 2954 sayı ile onanlı mimari projesine göre
ve Bakırköy Şube Müdürlüğünün 15.7.1970

İstanbul Kartal ilçesine bağlı Kurtdoğmuş ve
Emirli köyleri İstanbul'un su ihtiyacını sağlıyacak Ömerli Baraj sahasında kalmış bulunmak
tadır.
Kamulaştırma oranına ve durumuna göre ve
köylerde geri kalanların iktisaden tutulması ve
geçinmeleri imkânı olmadığı anlaşılmaktadır.
öte yandan kamulaştırmanın tüm olarak yapıl
maması ve kamulaştırma günü ile kamulaştırma
karşılığının ödenme günü arasında çok zaman
olması ve kamulaştırma karşılıklarının genel
olarak geç ödenmesi ve bütün köye birden öden
memesi, köylülerin bir arada hareket ederek ya-
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şantılarını yeniden düzenlemelerine imkân ver
memektedir.
Bu köylülerin korunması bakımından Keban
Barajında yapıldığı gibi konunun köy bütünü
olarak ele alınması, kamulaştırmaların tüm
olarak en kısa zamanda özellikle kış tam bas
tırmadan yapılması düşünülmekte midir?

rek yaşantılarını yeniden düzenlemelerine im
kân vermemektedir.
Bu köylülerin korunması bakımından Keban
Barajında yapıldığı gibi konunun köy bütünü
olarak ele alınması, kamulaştırmaların tüm ola
rak en kısa zamanda özellikle kış tam bastırma
dan yapılması düşünülmekte midir?
Cevap :

T. O.
Enerji ve Tabiî
Kaynaklar Bakanlığı
Enformasyon ve Genel
İlişkiler Müşavirliği
Sayı : 16-71/1-349/252
22836

Ankara, İstanbul nüfusu yüz binden yu
karı olan şehirlerde içme, kullanma ve en
düstri suyu temini hakkındaki (1053) sayılı
Kanun hükümleri gereğinca İstanbul'un Anado
lu yakasının içme suyunu temin ve Riva deresi
taşkınlarını önlemek gayesiyle -Devlet Su işleri
Genel Müdürlüğünce inşasına başlanan Ömerli
Barajı rezervuar sahasında, normal su seviyesi
nin 62.00C M. ve max. su seviyesinin de 65.00' M.
kotuna kadar çıka/bileceği göz önünde tutu
larak, 62.00., M. kotu altında kalan arazi ve
yerleşme yerlerinin tamamının kamulaştırıl
ması, bu kotun üzerindeki sahada da Devlet Su
İşleri lehine irtifak hakkı tesisi kararlaştırılmış
tır.
Bu esasa göre hazırlanan plân gereğince ya
pılacak kamulaştırma istanbul ili, Beykoz il
çesi Muratlı köyü yerleşme yerleri ile arazileri
nin tamamını, Esenceli köyü yerleşme yerleri
dışında kalan arazilerinin % 92 sini, Kartal il
çesi Kurtdoğmuş, Emirli, Paşaköy, Kurna, Bal
lıca ve Şile ilçesi Kömürlük köyleri arazilerinin
de bir kısmını kapsamak üzere toplam olarak
23 080 000 M2, kamulaştırma ve 3 188 110 M2.
irtifak sahasını işgal etmektedir.
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Konu : İstanbul Milletvekili Sa
yın Reşit Ülker'in yazılı soru
önergesi Hk.
Millet Meclisi Başkanlığına
ilgi : Genel Sekreterlik, Kanunlar Müdürlü
ğü 22 . 12 . 1970 tarih ve 2687/10005-7/395 sa
yılı yazı.
İstanbul Milletvekili Sayın Reşit Ülker'in
İstanbul iline Ibağlı Kurtdoğmuş ve Emirli köy
lerinin kamulaştırılmasına mütedair yazılı soru
önergesi cevabı ilişikte sunulmuştur.
Bilgilerinize arz olunur.
Enerji ve Tabiî Kaynaklar
Bakanı
ihsan Topaloğlu
İstanbul Milletvekili Sayın Reşit Ülker'in, is
tanbul iline 'bağlı Kurtdoğmuş ve Emirli köyle
rinin kamulaştırılmasına dair yazılı soru öner
gesine ait cevap
Soru :
istanbul Kartal ilçesine bağlı Kurtdoğmuş
ve Emirli köyleri istanbul'un su ihtiyacını sağlıyacak Ömerli Baraj sahasında kalmış bulun
maktadır.
Kamulaştırma oranına ve durumuna göre bu
köylerde geri kalanların iktisaden tutulması ve
geçinmeleri imkânı olmadığı anlaşılmaktadır.
öte yandan kamulaştırmanın tüm olarak yapıl
maması ve kamulaştırma günü ile kamulaştır
ma karşılığının ödenme günü arasında çok za
man olması ve kamulaştırma karşılıklarının ge
nel olarak geç ödenmesi ve bütün köye birden
ödenmemesi, köylülerin bir arada hareket ede-

Bu işgal sahasına dâhil bulunan Hâzine ara
zileri ile ormanlık sahalar çıkarıldıktan sonra
geriye kalan şahıs arazilerinin kamulaştırma
bedeli olarak hesaplanan 40 000 000 lira, inşa
atın seyrine ve suyun çıkacağı kot ğöz önünde
tutularak yıllara dağıtılmış olup, bu dağıtmaya
göre 1968 yılında 2 355 OOO, 1969 da 10 758 000,
1970 yılında 2 887 000, 1971 yılında 12 000 000
ve 1972 yılında da 12 000 €O0 lira kamulaştır
ma bedeli ödenmesi öngörülmüştür. •
Bu uygulamada önce yerleşme yerlerinin ve
arazilerinin tamamı su altında kalacak olan ve
halen memba batardosu arkasında toplanan su
dan zarar gören Muratlı ile arazilerinin büyük
bir kısmı su altında kalan Esenceli köylerinde
ki şâhıslara ait gayrimenkullerıin kamulaştırma
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işlerine başlanmış ve bilâhara su seviyesi göz
önünde tutularak Kurtdoğmuş ve Emirli köyleri
arazilerinin kamulaştırılmasına geçilmiştir.
Soru önergesinde adı geçen köylerin arazi
ve kamulaştırma durumu incelendiğinde :
a) Kurtdoğmuş köyünde, şahıslara ait
27 938 438 M2, yüzölçümlü tarladan 5 173 761
M2, si, 687 349 M2, yüzölçümlü arsa ve bahçeden
de 193 020 M2, olmak üzere toplam olarak
28 625 787 M2, yüzölçümlü gayrimenkulun %
18,74 sini teşkil eden 5 360 781 ,M2 yüzölçüm
lü kısmının,
b) Emirli köyünde şahıslara ait 0 469 803
M2, yüzölçümlü tarladan 1 077 241 M2, si,
•545 801 M2, yüzölçümlü arsa ve bahçeden
183 960 M2, si ve 376 440 M2, yüzölçümlü çalı
lıktan da 126 660 M2, si olmak üzere toplam ola
rak 0 392 047 M2, yüzölçümlü gayrimenkulun
% 21,71 sini teşkil eden 1 387 961 M2, yüzöl
çümlü kısımlarının kamulaştırılması veya üze
rinde DSÎ lehine (Bedeli mukabilinde) irtifak
hakkı tesisi kararlaştırılmış olduğundan bu sa
halar dışında kalan yerleşme yerleri ile tarla,
bahçe ve arsalar kamulaştırma dışı kalmakta
dır.
Bu itibarla i
1. Yerleşme yerleri ile arsa, tarla ve bahçe
lerinin tahminen % 80 inin baraj rezervuarı dı
şında kalmasr sebebiyle istimlâke talbi tutulmıyan Kartal İlçesi Kurtdoğmuş ve Emirli köyle
rinin geriye kalan tüm sahalarının kamulaştırıl
masına lüzum görülmemektedir.
2. Takdiri Kıymet Komisyonunca günün
rayicine uyularak testoit olunan tarla, arsa, bah
çe, tesis ve ağaç kamulaştırma bedellerinin bu
gayrımenkûllerin Devlet ISu işlerince işgalinden
önce ve tezyidi bedel dâvasına rağmen malikle
rine ödenmesi suretiyle vatandaşlara kolaylık
gösterilmektedir.
3. Ömerli Barajı rezervuarmda Kurtdoğ
muş ve Emirli köylerinden başka, arazilerinin
kısmen kamulaştırılması gereken Paşaköy, Kur-.
na, Ballıca ve Kömürlük köylerinin de bulun
maktadır. Bu durumda, bütçe imkânsızlıkları
g*öz önünde tutularak kamulaştırmanın birden
yapılması ve tüm istimlâk bedellerinin birden
ödenmesi mümkün görülememektedir.
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3. — Afyon Karahisar Milletvekili Rıza Çerçel'in, genel af çıkar ıhnasına dair Başbakandan
sorusu ve Adalet Bakam Ziya öndor'in yazılı
cevabı (7/445)
5 . 1 . 1971
Milleti Meclisi Başkanlığına
Memleketimizde altmış bin civarında olan
mahkûmların,
Cezaevlerimizin
gayrisıhhi
şartlar ve ayrıca genellikle çağdaşlıkla bağdaşamıyan infaz sistemi içinde kısmen çürümekte
ve kısmen moralman dejenere oldukları göz
önünde tutulduğu takdirde insan haklarına de
ğer veren modern bir Devlet olarak bu önemli
konu üzerinde ehemmiyetle durmamız tabiîdir.
Memleketimiz yüzeyinde sayıları 600 ü aşan
cezaevlerimizin modernize edilmesi yolunda sarf
edilmekte olan gayretlerin mahiyeti ne olursa
olsun, malî bakımdan bu konunun bir hamlede
halledilehileceğini kabul etmek mümkün olma
makla beraber mahkûmların ceza hükümlerine
göre, sadece hürriyetlerinden mahrum edilmesi,
onların toplum içinden tecridedilerek aldıkları
ceza süresiyle mukayyet olarak cezaevlerinde
tutulması gereği yanında feci şartlar ve ilkel
infaz sistemi içinde inliyerek çürüyüp gitmele
ri de tevciz edilemez.
Durum bu olunca ve meseleye çözüm şekli
aranırken, insancıl duygulardan da hareket
edildiği takdirde, mahkûmların cezaevlerinde
geçirdikleri tahammülü güç yaşantı şartları mu-.
vacehesinde olduğu kadar, cezanın intibah ve
ıslahda yaptığı etki göz önünde tutularak ge
nel affa gidilmesinde büyük faydalar mülâhaza
eden hukukçulara katılmamak mümkün değil
dir.
Bundan önceki dereceli aftan sonra yeni bir
genel affa gidilmesinin de kamu oyunda iltifat
ve itibar gören bir hüviyette olduğu gözden
kaçmamaktadır.
Bu durum karşısında lütuf ve atıfette gü
zel misallar veren Büyük Millet Meclisimizde
de bu hususun sempati ile karşılanacağı düşü
nülebilir,
Genel bir af çıkarılması hususunda hüküme
timizce ne düşünüldüğünün Başbakan tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasını saygıla
rımla rica ederim.
Afyoui Milletvekili
Rıza Çerçel

M. Meclisi
T. C.
Adalet Bıakanlığı
Cezıa İs. G. Müdürlüğü
Sayı : 12803
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1*6 . 3 . 1971

Konu : Afyon Milletvekilli Rıza
ÇıerçeTiin soru önergesinin ©evaplandırıldığı Hk.
Millet Meclisi Başkanlığma
İlgi : Genel Sekreterlik, Kanunlar Müdür
lüğü ifadeli 16.1.1971 gün ve 7/445-2848/21208
sayılı yazılarıma :
Genel bir af çıkarılması hususunda, Hükü
metçe ne düşünüldüğüne dair, Afyon Milletve
kili Sayın Rıza Çerce! tarafından Sayın Baş
bakana yöneltilen yazılı soru önergesiniin, Sa
yın Bıaşbakan adına tarafımızdan cevaplandı
rılması tensip kılınmış bulunduğundan, bu ko
nudaki önerge cevabı aşağıda arz olunmuştur.
1960 yılından bu yana çıkarılmış bulunan
genel af nllteliğindeki 113 ve 134 Isayılı Af ka
nunlarını takiben, 23 . 2 . 1963 tarihinde 218
sayılı Kanun yürürlüğe girmiş, ahiren Hüjkümet programımızda derpiş edilmiş bulunan Af
Kanunu gerçekleştiınleırek, bâzı ısuç ve cezaların
affına daiir ve yine genel! ıaf niteliğinde bulunan
780 sayılı kanun, 9 . 8 . 1966 tarihinde mevkii
meriyete vazolunmuşitur.
Bu itibarla, kısa bir devre zarfında
umumi affı kapsıyan üç kanun yürürlü
ğe girmiş bulunmıaiıı muvacehesinde, evve
lemirde bir atıfet olarak mülâhaza edil
mesi icabeden affın, sık sık tekrarının fay
dadan ziyade bâzı mahzurlar tevlideceği ve
hususiyle suç işüemıeyi teşvik etmesi yanında,
işlenen suçların karşılıksız jkaldığı yolunda
bir düşüncenin haklı olarak tıahaddüsüne sebe
biyet vereceği, ayrıca ıaf kanunlarının hâdise
mağdurları üzerinde yarattığı olumsuz etki de
dikkate alınarak; bu düşünceler dışında mülâ
haza edilen ve hailen Yüce Meclislere sunuılmuş
bulunan bâzı orman suçlarının affına dair tasa
rı dışında, genel bir affa gidilmesi konusunda
her hangi bir çalışmanın şu an için düşünülme
diğini, Sayın önerge sahihine bildirilmıesin©
delâlet buyurulmaısını saygılarımla arz ©derim.
Ziya Önder
Adalet Bakanı

5 . 5 . 1971

O : 1

4. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner'in,
öğrenci olaylarında öldürülen gençlerin kaç ta
nesinin sağ ve kaç tanesinin sol eğilimli oldu
ğuna dair sorusu ve İçişleri Bakanı Haldun
Menteşoğlu'nun yazılı cevabı (7/446)
Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasının sağlan
masını-(dilerim.
Saygılarımla.
6.1.1971
İçel Milletvekili
Turhan özlgüner
1. İki yıldan beri Türkiye'de devamedegelen öğrenci olaylarında öldürülen 18 gencin
kaç tanesi sol eğilimli ve kaç tanesi sağ eği
limlidir?
2. öldürülen öğrencilerden çokçasmın sol
eğilimli oldukları doğru mudur?
3. İktidarınızın sola karşı sağı beslediği ve
(buna karşıt aşın solun güçlendiği ve bu halde
her iki aşırı ucun sokak savaşında iktidarın
daha çok aşırı sağdan yana göründüğü kamu
oyunda yaygın bir kanaat halindedir. Geç ka
lınmış da olsa, hiç değilse bundan böyle bu ka
yırıcı ve ayırıcı tutumunuzdan döneceğinizi
müjıdeliyebilir misiniz?
T. C.
İçişleri Bakanlığı
Emniyet Genel Müdürlüğü
Şube 1. D. 2
12 . 2 . 1971
'Konu : içel Milletvekili Turhan özner'in, soru önergesi hk.
Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : 16 . 1 . 1971 gün ve Kanunlar j Mü
dürlüğü 2863/21344 sayılı yazınız.
Öğrenci olaylarında öldürülen gençlerin kaç
tanesinin sağ ve kaç tanesinin sol eğilimli ol
duğuna dair İçel Milletvekili Turhan özgüner
tarafından Bakanlığıma yönetilen soru önerge
si incelenmiş ve netice aşağıya dercedilmiş'tir.
1. 1968 yılından bugüne kadar öğrenciler
arasında meydana gelen olaylarda ölen 17 genç
ten 9 u sol, 5 i sağ eğilimlidir. Diğer 3 ünün
temayülleri bilinmemektedir.
2. Bu maddenin cevabı 1 nci maddede açık
lanmıştır.

M. Meclisi

B : 95

3. iktidarın, aşırı uçlar ' arasındaki 'müca
dele ve çatışmalarda aşırı sağdan yana görün
düğü yolundaki iddialar gerçekle bağdaşma
maktadır. Millî bünyemizi tahribetmiye, mü
esses nizamı yıkmaya ve huzuru bozmaya yönel
tilen her türlü hareket ve faaliyetler titizlikle
izlenmekte, tarafsız bir tutum içine alınar ka
nunî tedbirlere rağmen meydana gelen olayla
ra süratle müdahale edilerek sorumluları hak
kımda eğilimlerine göre değil, kanun hükümle
rine göre işlem yapılmakta ve adalete sevk
edilmektedir.
Arz ederim.
içişleri Bakanı
'Haldun Menteşeoğlu
5. — îçel Milletvekili Turhan özgün er'in,
Belediyeler Yardım Fonundan hangi belediyele
rin yardım gördüğüne dair sorusu ve İçişleri
Bakam Haldun Menteşeoğlu'nun yazılı cevabı
(7/447)
Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasının sağlan
masını dilerim.
Saygılarımla.
6 . 1 . 1971
îçel Milletvekili
Turhan özgüner
1970 yılı içerisinde Belediyelere Yardım Fo
nundan 388 belediyeye yardım yapıldığı ve bun
lardan 222 sinin A. P. li, 72 sinin C. H. P. li ve
28 inin de çeşitli partilere ait bulunduğu anla
şılmaktadır. Keza, Müşterek Trafik fonundan
125 belediyeye yardım yapıldığı ve bunlardan
84 ünün A. P. li, 23 ünün C. H. P. li ve 18 inin
de diğer partilere ait bulunduğu anlaşılmakta
dır. Ancak, Türkiye'deki tüm belediyelerin yüz
de kaçının A. P. li, yüzde kaçının C. H, P. li ve
yüzde kaçının da diğer partilerden yana bulun
duğu açıklandıktan sonra kesin bir sonuca va
rabilmek mümkün olabilir. Karma Bütçe Komis
yonunda bu hususu açıklamakta sakınca gör
müş bulunduğunuzdan, aşağıdaki sorularımızın
cevaplandırılmasını bir kere daha rica ediyo
rum :
1. Türkiye'de ne kadar belediye
tur?

mevcut
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2. Türkiye'deki belediyelerin başkan ve
üyeleri itibariyle kaç tanesi A. P. li, kaç tanesi
O. H. P. li, kaç tanesi de diğer partilerden ya
nadır. Bunların tüm belediyelere nazaran nisbetleri nedir?3. 1970 yılında belediyelere çeşitli fonlar
dan yapılan yardımlar yukarda bahis konusu
nisbetlere uymakta mıdır?
4. Belediyelere çeşitli fonlardan yapılan
yardımlar bahis konusu nisbetlere uygun değil
ise, sebebi nedir?
4. Belediyelere yapılan bu yardımların öl
çüleri tâyin edilirken bu belediyelerin siyasi
renklerine ve etiketlerine göre yardım yapıldı
ğı doğru mudur? Özellikle, iktidardan yana
olan belediyelere daha çok yardım yapılmış ol
ması iddiası doğru ise, mahallî secimler öncesin
de kamu oyuna yansıyan (belediyeyi A. P. ka
zanmazsa hiçbir yardım yapılmıyacaktır) şek
lindeki tehdidin uygulanması mı yapılmakta
dır?
T. 0.
İçişleri Bakanlığı
Mahallî id. Gn. Md.
Şb. Md. 2. D. Yardımlar Şb. Md.
625-(71)-702-1/5613

1.3.1971

Konu: İçel Milletvekili
Turhan özgüner "in yazı
lı soru önergesi hakkında
Millet Meclisi Başkanlığına
ilgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlü
ğü ifadeli 16 . 1 . 1971 gün ve 7/447 - 2864 21343 sayılı yazıları.
Belediyelere Bakanlığımız aracılığı ile ya
pılmakta olan yardımlardan hangi belediyele
rin faydalandırılmış olduğuna dair Sayın içel
Milletvekili Turhan Özgüner tarafından verilen
yazılı soru önergesi incelenmiş ve tevcih edilen
sorular aşağıda cevaplandırılmıştır :
1. Türkiye'de 1303 belediye mevcuttur.
2. Mevcut belediye başkanı ve meclis üye
lerinin 1968 Mahallî İdare Genel Seçimlerinin
ve sonradan kurulanların da kuruluşu takiben
yapılan seçimlerinin sonuçlarına nazaran mensuboldukları siyasi partilere göre dağılışı ve bu
dağılışın tüm belediyelere göre oranı şöyledir :
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Mensup olduğu
siyasi parti

Belediye Başkanı
sayısı

A. P.
C. H. P.
G. P.
M. P.
Y. T. P.
M. H. P.
T. i. P.
B. P.
Bağımsız
Boş
Belli olmıyan
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Tüm belediyelere
göre oranı

730
311
26
11
9
7
1

%
%
%
%
%
%
%

201
5

% 15,42
% 0,3
% 0,15

Belediye Meclisi
üye sayısı

56,02
23,86
1,95
0,8
0,6
0,5
0,07

A.P.
O.H.P.
G.P.
M.P.
M.H.P.
Y.T.P.
Bağımsız

222
72
O
5
4
1
75
388

%
%
%
%
%
%
%
%
%

6 838

1 005
670
186
264
118
64
354

52
34
5
3
1
1,8
0,7
0,3
1,9

19 901

3. a) 1970 yılı içinde İçişleri Bakanlığı
Bütçesi (34 450). «Belediyelere yardim» ödene
ğinden teklif ettiği projeye göre yardım alan
388 belediyenin başkanlarının 1968 mahallî
idare genel seçimlerinin ve sonradan kurulanla
rın: da kuruluşu takiben yapılan seçimlerinin
sonuçlarına nazaran anensuboMuğu siyasi par
tiye göre dağılımı ve yardım gören tüm be
lediyelere göre oram şöyledir :
Yardım gören
(belediye sayısı

Tüm belediyelere
göre oranı

10 397

1 303

Mensulbolduğu
siyasi parti
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Mensuıbolduğu
siyasi parti
A.P.
C.H.P.
M.H.P.
G.P.
Bağımsız

Tahsis alan
[belediye sayısı
83
23
1
1
17
125

% oranı
%
%
%
%

57,3
18,5
2,3
1,3

% ı
%
%

0,3
19,3

100

b) 1970 yılı içinde bakanlığımız emrine
verilip, «Müşterek Trafik Fonu Tahsis Yönet
meliği» nin 6 ncı maddesi uyarınca teşkil olu
nan komisyon tarafından (125) belediyeye dağı
tılan tahsislerin, belediye başkanının mensu
lbolduğu siyasi partiye göre dağılımı ve tahsis
alan belediyelere gıöre oranı şöyledir :

% oram
% 66,4
% 18,4
% 0,8
% 0,8
% 13,6
100

4. Soru önerigesine konu fonlar;
13 . 10 . 1966 gün ve 12425 sayılı Resmî Ga
zetede yayınlanan «Müşterek Trafik Fonu Tah
sis Yönetmeliği» ile 26 . 4 . 1967 gün ve 12583
sayılı Resmî Gazetede yayınlanan «İçişleri
Bakanlığı Bütçesinin Belediyelere Yardımı
Tertibine Konan ödeneğin Dağıtım Esaslarını
Gösterir Yönetmelik» esaslarına göre dağıtıimaktadır.
Bu yönetmelikler uyarınca yapılmış ve te
kemmül ettirilmiş istekler, müracaat sırasına
göre ele alınıp sonuçlandmlmakta; bu dağı
tımlarda müracaat sahibi belediye ilgililerinin
siyasi mensubiyeti her hangi bir rol oynamamaktadır.
Arz ederim.
Haldun Menteşeoğlu
İçişleri Bakanı
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6'. — İzmir Milletvekili Şeref Bakşık'm,
İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Bademli bucağı
Mescitti köyü muhtarının belediye başkanını
dövdüğü iddiasma dair sorusu ve İçişleri Ba
kanı Haldun Menteşeoğlu'nun yazılı cevabı
(7/448)
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına
İçişleri Bakanlığına hitaben hazırladığım
aşağıdaki yazılı sorumun cevaplandırılması için
gereğini saygiyle rica ederim.
İZmir Milletvekili
Şeref Bakşık
ıSayın içişleri Bakanı
İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Bademli Budemli Bucağı halkı, yılın yaz ve g\xz ayların
da bağ ve bahçelerine göç etmek zorunluğundadırlar. Bu süredeki dinî ihtiyaçlarını karşı
layabilmek amaciyle, bundan 30 yıl önce Mes
citti Köyü içinde ama sınırda bir mescit ya
pılmıştır. Mescit arasının Bademli Bucağı hal
kınca sağlandığı öne sürülmektedir ve 30 vıl
dan beri Bademli Bucağının bağ ve bahçeye
ıgöç etmiş halkı, ibadetlerini bu mescitte yap
maktadırlar.
Fakat Mescitti Köyü muhtarı Şakir Ceylan,
7 Ağustos 1970 günü 200 civarındaki Bademli
halkının Cuma Namazını kılmalarını öfke ile
önlemiş ve Cami kapısını kilitlemiştir. Bu yüz
den esef verici olayların cereyan etmesine kıl
payı kalmıştır.
Olay sinirleri germiş, Bucak halkı ile köy
muhtarı arasında esef verici olaylar çıkması
tehlikesi belirmiştir. Bademli halkını sakin
leştirmek için hiçbir çabayı esingemiyen Bademli'nin ciddî, serinkanlı ve sıorumluluk duy
gusu güçlü Belediye Başkanı, uyuşmazlığın en
uzlaşıcı noktada düğümlenmesi için idare yet
kililerine gerekli başvurmalarını çeşitli defalar
yapmış, fakat Adalet Partili olan köy muhtarı
nın ve onun da etkisi altında bıraktığı ilçe
A. P. örgütü yetkilileri, Devlet otoritesi tem
silcilerini iş görmez hale getirebilmişlerdir.
Bademli halkı buna rağmen sabırlı davran
mış, ikinci bir mescit yaptırarak dinî ihtiyaç
larını burada karşılamayı ve olayların vahimleşmemesini başarmışlardır.
©öyle olduğu halde, Mescitti köyü muhtarı
rahat durmamış, eski Mescitli'nin mescidine
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bir fakirin barındırılmak istenmesi gibi insanî
bir çabaya ölçüsüz bir öfke ile karşılık gös
termiş ve bütün bu marifetleri idare yetkilile
rine yansıtıldığı ve bir izmir Gazetesinde ya
yın konusu yapıldığı için A. P. ilçe yetkilileri
yolu ile ve bizzat kendisi, uzlaştırıcı ve köy
halkının fevri davranışlarını hep dizginleme
yi kendisine görev edinmiş Belediye Başkanını
sürekli ve yakışıksız tehditlere mâruz bırak
mıştır.
Muhtar, ödemiş Şehir Salonunda 21.11.1970
günü İzmir Valisinin başkanlığında yapılan
bir gftrev toplantısında da tehditlerini ileriye
götürmüş ve toplantının yapıldığı binanın önü
ne bir ara çıkıldığında Belediye Başkanını döv
müştür.
Olayın idari yönü ile ilgili olarak resmi ma
kamlara gerekli başvurmalar yapılmış, fakat
Ödemiş'de artan partizanca tutum izmir Vali
liğini de etkilediğinden haksızlığı bu kadar
açık kaba bir hareketin sorumlusu hakkında
çabuk sonuç alıcı bir tutuma girilmemiştir.
Olay daha ayrıntılı anlatılabilse, esef verici
ve Devlet otoritesinin partizan etki altındaki
âciz durumu, bütün çıplaklığı ile gözler önüne
»erilebilir. özel durumlarını koruyabilmek
amaciyle ilgili idare yetkililerinin Devlet otori
tesini zaafa uğratmış olan ve ileride esef verici
halk çatışmasına yol açabilme tehlikesini dahi
taşıyan bu olay hakkında Sayın içişleri Baka
nının ne düşündüğünü öğrenmek istiyorum.
Açıklama yapılmasını saygiyle rica ediyorum.
İzmir Milletvekili
Şeref Bakşık
T, C.
İçişleri Bakanlığı
Emniyet G-enel Müdürlüğü
Şube : Asayiş A - 63141 - 56
Sayı : 28468

17.2 .1971

Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : 16 . 1 . 1971 gün ve G-enel Sekreter
lik 7/448, 2865/2U357 sayılı yazı.
İzmir Milletvekili Sayın Şeref Bakşık'ın
ödemiş İlçesi Bademli Bucağı Belediye Başka
nının Mescitti Köyü Muhtarı Şahin Ceylân ta
rafından tehdit ve darbedidiği hakkındaki ya
zıttı soru önergesi incelendi :
Adı geçenler arasındaki anlaşmazlığın Ba
demli Bucağı ile Mescitti köyü hududunda bu-
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lunan bir binanın önce mescit ve daha sonra da
ikametgâh olarak kullanılmasından ve bu yerin
Bademli bucağına mı, yoksa Mescitli köyüne mi
ait bulunduğunu tâyin edememekten illeri gel
diği anlaşılmıştır.
Bu konuda da 5917 sayılı Kanuna göre ya
pılan müracaat üzerine yaptırılan tahkikat so
nucu mezkûr binanın Mescitli köyüne aidolduğu
anlaşılmışsa da; geçim sıkıntısı içerisinde ve
yardıma muhtaç durumda olan bir vatandaşın
ailesi ile birlikte evlerinin yıkılması üzerine,
ikamet etmek maksadiyle binaya yerleştikleri
sonucuna varıldığından ikametlerine müsaade
edilmiş olup men'i müdahale karan infaz olun
mamıştır.
21 . 11 . 1970 tarihinde Bademli Bucağı Be
lediye Başkanı Mustafa Başer'e Mescitli köyü
muhtarı tarafından hakaret olunduğu iddia
edilmiş, adı geçen hakkında düzenlenen tahki
kat evrakı adlî makama tevdi olunmuştur. Dâ
vaya halen ödemiş Sulh Ceza Mahkemesince
bakılmaktadır. Henüz karara bağlanmamıştır.
Yazılı soru önergesinde idare ve zabıtaya
yöneltilen iddiaların vâridolmadığı, bilâkis gö
revlerini titizlikle yerine getirdikleri,
Bahis konusu olaylar siyasi mahiyet arz et
memesine rağmen, belediye başkanının C. H. P.
li, muhtarın da A. P. li olması nedeniyle olaya
siyasi mahiyet verilmek istendiği,
Hâdiseleri yaratanların, siyasi düşünce ve
kanaatlerine bakılmaksızın, mahiyetlerine göre
idare ve zabıta makamlarınca olaylara zama
nında el konulduğu ve kanunların uygulandığı
sabit olmuştur.
İzmir ili hudutları dâhilinde Devlet otoritesinin tam ve hâkim olduğunu, idare ve zabıta
âmir ve memurlarının görev ve sorumlulukları
nı müdrik olarak hizmete devam ettiklerini,
Devlet otoritesini ve kanun hâkimiyetini za'fa
düşürecek tutum ve davranışlara müsamaha ve
müsaade olunmadığını arz ederim.
Haldun Menteşeoğflu
içişleri Bakanı
7. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, taşra
gazetelerinde yayınlanan ilânların ücretine ve bu
gazetelere tesis ve donatım kredileri verilmesine
dair sorusu ve Maliye Bakanı Mesut Erez'in ya
zılı cevabı (7/449)
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29 . 11 . 1970
Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun, Maliye Bakanlığı tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasını aracı
lığınıza saygı ile sunarım.
Uşak Milletvekili
Âdili Turan
Türkiye'de 800 civarında taşra gazetesi ya
yınlanmaktadır. Bunların içinde çok zayıflan
olduğu gibi; çevresinin gözvi, kulağı ve beyni
durumunda olanlan da vardır.
Basın - İlân Kurumunca hazırlanıp Resmî
Gazetede yayınlanan ilân ücretleri kararnamesi
ile taşra basınına büyük darbe indirilmiştir.
Esasen ilân ücretinin 15 liradan 17 liraya çıka
rılması, her ne kadar zam görüntüsünde ise de,
yazının on puntodan sekiz puntoya düşürülmesi,
bu zammı fazlasiyle götürmektedir.
Bu durum karşısında taşra gazetelerinde es
kiden olduğu gibi :
1. İlânların 8 puntodan tekrar 10 puntoyla
yazılmasının,
2. Santiminin 20 liraya çıkarılmasının,
3. Gazete kâğıdının kilosunun 30O kuruş
tan eski fiyatı olan 240 kuruşa indirilmesinin,
4. Aynca taşra gazetelerinin tesis ve dona
tım kredilerinin verilmesinin,
Uygun olacağı inancındayım. Bu konuda ne
ler düşünüldüğünün ve her hangi bir hazırlığın
bulunup bulunmadığının açıklanması...
T. C.
Maliye Bakanlığı
Teftiş Kurulu Başaknlığı
Sayı : 6

28 . 1 . 1971

Millet Meclisi Başaknlığına
İlgi : Kanunlar Müdürlüğü ifadesiyle alınan
16 . 1 . 1971 günlü ve 7/449-2871/21356 sayılı
yazınız.
Taşra gazetelerinde yayımlanan ilânlann üc
retine ve bu gazetelere kredi verilmesine dair
Uşak Milletvekili Âdil Turan tarafından verilen
yazılı soru önergesine cevabımız, ilişikte iki nüs
ha olarak sunulmuştur.
Keyfiyet saygı ile arz olunur.
Maliye Bakanı
Mesut Erez
1. 7/1194 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile
1 . 9 . 1970 tarihinde yürürlüğe konulan yeni
resrnî ilân tarifesinde resmî ilânlann dizilme-
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sinde öngörülen (sekiz punto harf) esası, sade
ce resmî ilânların ölçülmesinde birlik sağlamak
ve bu konuda yıllardan beri süregelen şikâyet
ve ihtilâflaı ı önlemek gayesine matuf olup daha
büyük harflerle resmî ilân yayımlanmasını yasaklamamakta ve bu bakımdan sekiz punto hu
rufata sahip bulunmıyan taşra gazetelerini yeni
harf temin etmek zorunda bırakmamaktadır.
Şöyle-ki: Eski usul cari olduğu zamanda bil
farz 50 kelimelik bir ilân, büyük punto kulla
nan taşra gazetelerinde 10 santimetrelik bir yer
tutuyorsa aynı metin 8 punto kullanan İstanbul
ve Ankara gazetesinde yayımlandığında 7 san
timetrelik bir yer tutmakta ve santimetre
'başına belli bedel ödendiği takdirde 50 kelime
lik 1wr üân taşra gazetesinde, İstanbul gazete
sinden daha pahalı bir ücret ödenmek suretiyle
yayımlanabilmekte idi. Yapılan hesaplara gö
re taşra gazetelerine sırf bu sebepten ötürü
ödenmiş olan ilân bedelleri % 40 daha pahalıya
gelmekte idi.
Bahis konusu sakıncayı önlemek üzere mün
hasıran ilânın santimetre olarak uzunluğunu
ölçmek ve aynı ilân için taşra ve İstanbul gaze
telerine aynı bedeli ödemek amaciyle 7/1194 sa
yılı kararda sekiz punto esası bir ölçü olarak
kabul edilmiştir.
ilân bedelinin bu şekilde objektif bir kısta
sa bağlanmasından sonra ilgili gazete metni di
lediği punto ile basmakta serbest olduğundan
kendisine her hangi bir külfet yüklenmesinin
veya yasaklama getirilmesinin bahis konusu ol
madığı aşikârdır.
2. İlânlarda santimin 20 liraya çıkarılması
hakkındaki mütalâaya gelince,
a) 2 . 9 . 1969 tarihli ve 6/12341 sayılı Ka
rarnameyle yürürlüğe konulan resmî ilân tari
fesinde günlük satışı ortalaması 10 000 e kadar
olan gazeteler için santimetre fiyatı 10 liradan
15 liraya;
b) 7/1194 sayılı Kararname ile yürürlüğe
konulan tarifeye nazaran
— Günlük satış ortalaması 1 500 den az ga
zetelerde santimetre fiyatı 17 liraya,
— Günlük satış ortalaması, 1 500 - 10 000
arasındaki gazeteler için santimetre fiyatı 20 li
raya;
Yükseltilmiştir.
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Bir yılda % 70 ve % 100 oranını bulan mez
kûr zamların yeterli olduğu düşünülmektedir.
3. Gazete kâğıdının kilo fiyatı imalâtçı ku
ruluşların maliyetleriyle alâkalı olduğundan
zararına satış bahis konusu edilmemek gerekti
ğinin sayın soru sahibince de takdir buyrulacağmdan emin bulunmaktayım.
4. Birinci soruya arz edilen cevapta taşra
gazetelerinin yeni tesis kurmak zorunda bulun
madıkları kesinlikle ifade edildiğine göre, taşra
gazetelerinin bu nedenle kredi ihtiyacı hissetmiyecekleri kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.
8. — Edirne Milletvekili Cevat Sayın'ın, İs
tanbul Valisinin, sağlık personelinin yapmı§ ol
duğu direniş karşısındaki tutum ve davranışına
dair sorusu ve İçişleri Bakanı Haldun Menteşeoğlu'nun yazılı cevabı. (7/450)
7 . 1 . 1971
Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı ile
rica ederim.
Edirne Milletvekili
Cevat Sayın
Soru : Personel Kanunu sebebiyle haksızlık
lara uğradıklarını ileri sürerek ihtar direnişine
geçen istanbul sağlık personelinin bu tutumları
karşısında istanbul Valisinin hastane başhekim
lerine telefon açarak, «Direnişten vazgeçilsin.
Komandolar sabahtan beri bana telefon ediyor
lar. Basacaklar sizi.» diye bir nevi baskıda bu
lunduğu haberleri gazetelerde hayret okudum.
istanbul gibi bir büyük ilde Devleti temsil
eden en büyük bir mülkiye âmiri, kanuni hak
larını kullanan sağlık personelini, kanun dışı
olduğu bilinen komanda tâbir edilen baskı güç
leri ile âdeta tahdidetmesi vahîm bir davranış
tır.
Devletin kanunları vardır. Devletin otoritesi
vardır. Vali, Devlet otoritesinin temsilcisi ve
uygulayıcısıdır. Gerçek bu iken İstanbul Valisi
nin Devlet otoritesi dışında kanunsuz güçleri
çare olarak düşünmesi, Devlet otoritesinin ne
hallere getirildiğinin hazin bir örneğidir.
istanbul Valisinin bu davranışı hakkında ne
düşünülmektedir.
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T. C.
İçişleri Bakanlığı
Öz. İş. Gn. Md.
Şb. Md. Değ. ve Atama Şb.
Md. 531/281, 2709
Konu : İstanbul Valisi Vefa
Poyrazla ilgili Edirne Millet
vekili Cevat Sayın tarafından
verilen soru önergesi hakkında.
13 . 2 . 1970
Millet Meclisi Başkanlığına
ilgi : 16 . 1 . 1971 gün ve 7/450/2874/21415
sayılı yazınız:
Edirne Milletvekili Sayın Cevat tarafından
verilen İstanbul Valisi Vefa Poyrazla ilgili so
ru önergesine ait cevabımız aşağıda açıklan
mıştır.
istanbul Valisinin, sağlık personelinin yap
mış olduğu direniş karşısındaki tutum ve dav
ranışlarına karşı Hürriyet Gazetesinin 7.1.1971
günlü nüshasında yayınlanan «direniş yapan
doktorlara, vali komandolar sizi basacak dedi»
başlıklı yazı kupürü hakkında mahallinde yapı
lan soruşturmada; istanbul Valisinin, Haydar
paşa Numune Hastanesinin Başhekimini halk
hizmetlerinin görülmesini aksatan böyle bir di
renişe kanunen hakları olmadığı yolunda ikaz
da bulunduğu, «Komandolar basar» diye bir söz
ve cümle kullanmadığı; ayrıca Hürriyet Gaze
tesinin 9 . 1 . 1971 günlü nüshasında da İstan
bul Valisinin böyle bir beyanda bulunmadığı
tekzip, yazısından anlaşılmıştır.
Bu itibarla vali hakkında yapılacak bir iş
lem olmadığını arz ederim.
Haldun Menteşeoğlu
içişleri Bakanı
9. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un,
tütün mubayaasının erken yapılmasına dair so
rusu ve Gümrük ve Tekel Bakanı Ahmet İhsan
Birincioğlu'nun yazılı cevabı. (7/452)
Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Sayın Gümrük ve Tekel
Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masına aracılığınızı saygı ile rica ederim.
1 . 11 . 1970
Amasya Milletvekili
Vehbi Meşhur
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1. Kaderini, geçimini tütüne bağlıyan ve
tek dayanağı tütün mahsulü olan tütün müs
tahsili bu sene geçmiş senelere göre mubayaanın
erken açılmasını istemektedir. Tütün müstahsi
linin daha fazla mağdur olmamaları dikkate
alınarak mubayaanın erken açılması düşünül
mekte midir?
2. Düşünülmekte ise bölgeler itibarı ile
tarihleri tesbit edilmiş midir?
3. Dev hıziyle yükselen hayat pahalılığına
karşı, geçen seneler fiyatlarına göre tütün fi
yatlarında bir artış olacak mıdır? Olacaksa
bölgeler itibarı ile taban ve tavan fiyat miktar
ları nedir?
T. O.
Gümrük ve Tekel Bakanlığı
Tetkik ve Murakabe
Heyeti Reisliği
Sayı : 786

27 . 2 . 1971

Konu : Amasya Milletvekili
Vehbi Meşhur'un yazılı soru
önergesi.
Millet Meclisi Başkanlığına
ilgi : Genel Sekreterlik (Kanunlar Müdür
lüğü) 21 . 1 . 1971 gün ve 7/452 - 2898/21460
sayılı yazıları.
Tütün satış piyasalarının erken açılması ve
fiyatların artırılması konusunda, Amasya Mil
letvekili Vehbi Meşhur tarafından verilen
1 . 1 . 1971 günlü yazılı soru önergesinin ceva
bı, iki nüsha olarak ilişikte sunulmuştur.
Gereğini müsaadelerinize arz ederim.
Ahmet İhsan Birincioğlu
Gümrük ve Tekel Bakanı
Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, tü
tün piyasaları ve fiyatlariyle ilgili 1 . 1 . 1971
günlü yazılı soru önergesi cevabıdır.
1. Ekici tütün piyasaları, ekiciyi korumak,
amaciyle, bölgelerin özellikleri göz önünde bu
lundurularak, her yıl Hükümetçe tesbit ve ilân
edilen tarihlerde açılmaktadır.
Piyasa açılış tarihlerinin tesbitinde, üretim
yapılan bölgelerin iklim ve coğrafî şartlan, tü
tünlerin özellikleri, ekici tütünlerinin satışa ha
zır hale getirilmiş olması (denkleme ve amba
laj), yerli ve yabancı alıcıların ellerindeki stok
ları tasfiye edip gerekli finansmanı sağlamış bu-
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lunmaları, depolama ve personel imkânlariyle I rek içmesuyuna kavuşmaları için Hükümet ola
rak ne gibi tedbirler düşünülmektedir?
rakip ülkelerin durumları ve dış pazar şartları
gibi çeşitli faktörler göz önünde bulundurul
4. Hangi tarihte halkımızın istifadesine
arz edilecektir?
maktadır. .
Bu sene ekici tütünleri satış piyasalarının
T. C.
erken açılmasına çalışılmaktadır.
İmar ve iskân Bakanlığı
8 . 4 . 1971
2. Karadeniz, Marmara ve Doğu bölgesi
özel Kalem Müdürlüğü
ekici tütünleri satış piyasalarının açılış tarih
Sayı : 1232
leri henüz kesin olarak tesbit edilmemiştir. Bu
nunla beraber, Doğu ve Güney - Doğu bölge
Konu : Amasya Milletvekili Sa
sine dâhil yerlerden iklim ve yol durumu müsait
yın Vehbi Meşhur'un yazılı so
hale gelenlerin de önümüzdeki günlerde muru önergesi Hak.
bayalara başlanacaktır.
Millet Meclisi Başkanlığına
3. 1970 yılı mahsulü tütün fiyatlarına, ge
İlgi : 21 . 1 . 1971 gün ve 7/453-2899-21459
çen seneye nazaran, ekicisini tatmin edecek mâ
sayılı yazı.
kul bir seviyede artış yapılacaktır,
Amasya iline bağlı Suluca ilçesine ait 20 kö
Arz ederim.
ye içmesuyu getirilmesine dair Amasya Millet
Ahmet İhsan Birincioğlu
vekili Sayın Vehbi Meşhur'un yazılı soru öner
Gümrük ve Tekel Bakanı
gesinin Bakanlığımızla ilgili 1 nci maddesi aşa
10. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un,
ğıda cevaplandırılmıştır:
Amasya iline bağlı Suluca ilçesine ait 20 köye
Amasya Suluca (Suluova) ilçe merkezinin
içmesuyu getirilmesine dair sorusu ve îmar ve
içmesuyu tesisleri İller Bankasının 1968 yılı ek
İskân Bakam Selâhattin Babüroğlu ile Köy İş
programı ile ele alınmış ve mütaahhit Çetin
leri Bakam Cevdet Aykan'ın yazık cevapları.
Örsmen'e ihale edilerek 6 . 7 . 1968 tarihinde
(7/453)
sözleşmesi yapılmıştır.
' Millet Meclisi Başkanlığına
Ancak, başlangıçta yararlanılması öngörülen
Aşağıdaki sorumun Sayın İmar ve İskân Ba
membalar üzerinde köylerin hak iddia etmesi,
kanı ile Sayın Köy İşleri Bakanı tarafından ya bilâhara mütaahhidin yetersizliği nedenleriyle
zılı olarak cevaplandırılmalarına aracılığınızı
gecikmeler olmuş ve neticede işin biran evvel
saygı ile rica ederim.
ikmal edilebilmesini teminen, sözleşmenin mü28 . 12 . 1970 taahhide yüklediği bilûmum vecibeler baki kal
Amasya Milletvekili
mak kayıt ve şartiyle, inşaata İller Bankasınca
Vehbi Meşhur
el konulmuş ve iş mütaahhit nam ve hesabına
iller
Bankasınca yürütülmeye başlanılmıştır.
1. Amasya ilinin Suluca ilçesine ait içme
suyu hangi safhadadır? İlçe merkez halkının
hizmetine ne zaman girecektir?
2. Suluca ilçesine bağlı 20 köyün ihtiyacı
na cevap verecek Ayrancı grup köyleri içmesuyunun inşaatı senelerdir bir türlü ikmâl edi
lememiştir. İkmâl edilememe sebebi nedir? Bu
suyun proje tutarı kaç liradır? Başlangıcından
bu yana isimleri belirtilmek sureti ile kaç mütaahhit değiştirmiştir? Mütaahhitlerin uzun yıl
lardır ihmallerine karşı ilgililerce ne gibi mü
eyyideler uygulanmıştır?
3. Bilhassa yaz aylarında Kerbelâ misali ya
nan suluova köyleri halkımızın, adı geçen grup
köyleri içmesuyu inşaatının biran evvel bitirile-

Bu arada projede öngörülmüş olanların dı
şında, bâzı başka membalardan da yararlanıl
ması zarureti hâsıl ,ohnuş ve bunlarla ilgili te
sislerin yapımı da İller Bankasınca emaneten
ele alınmıştır.
Suluova ilçe merkezi içmesuyu kaptaj ve
isale tesisleri, 1971 yılı sonuna" kadar ikmâl edi
lerek kasabaya suyun akıtılması temin edilecek
ve kasaba içi dağıtım hatları da gelecek yıl ta
mamlanarak tesislerin tümü 1972 yılında halkın
hizmetine girmiş olacaktır.
Arz ederim.
Selâhattin Babüroğlu
İmar ve İskân Bakanı
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5 . 4 . 1971

Konu : Amasya
Vehbi Meşhur'un
önergesi.

Milletvekili
yazılı soru

Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : 21 . 1 . 1971 gün ve 7-453/2899-21459
sayılı yazı. •
Amasya Milletvekili Sayın Vehbi Meşhur ta
rafından Başkanlığınıza sunulup bir örneği Ba
kanlığıma tevdi buyurulan «Amasya ili Sulu
ca (Suluova) ilçesine bağlı 20 köy ihtiyacını
karşıhyacak olan Ayrancı grup köyleri inşaatı
nın ikmâli» ne dair 28 . 12 . 1970 tarihli önerge
sinin ceva,bı ilişikte sunulmuştur.
Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim.
Cevdet Aykan
Köy işleri Bakanı
Amasya Milletvekili Sayın Vehbi Meşhur'un
«Amasya ilinin Suluova ilçesine bağlı 20 köy ih
tiyacını karşılıyacak olan Ayrancı grup köy
leri içmesuyu inşaatının ikmâli» ne dair Mil
let Meclisi Başkanlığının 21 . 1 . 1971 gün ve
Genel
Sekreterlik
Kanunlar
Müdürlüğü
7-453/2899-21459 sayılı yazılarına ekli olarak
alman ve Köy işleri Bakanı tarafından yazılı
olarak cevaplandırılması istenilen 28 . 12 . 1970
günlü önergesinin cevabıdır.
1. Amasya ili Suluova ilçesinin nüfusu ha
len 3 000 in üstünde bulunduğundan ilçenin iç
mesuyu işi Bakanlığımın görevleri dışında bu
lunmaktadır.
2. Amasya ilinin Suluova ilçesine bağlı Ay
rancı grupuna 25 köy dâhil olup grupun ke
şif bedeli 2 000 000 Tl. ve nakid halk katılımı
101 000 Tl. dır.
Grupun içmesuyu işi 30 . 12 . 1966 yılında
ihale edilmiş olup, başlangıcından bu yana süre
uzatımlarında mütaahhit hatalı görüldüğünden
12 000 Tl. gecikme cezası kesilmiştir.
Grupa dâhil köylerin içmesuyu inşaatının
devamı sırasında menbalardan birisinin suyu ku
ruduğundan yeni menba bulunması amacı ile
projede değişiklik yapılması zarureti hâsıl ol
muş. ve bu sebeple mütaahhide yeniden süre
uzatımı verilmiştir.
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Bu durumda inşaatın yapımı bir süre gecik
miş bulunmaktadır.
3. Grupa dâhil 25 köyün içmesuyu işi 1970
bütçe yılında tamamlanmış olup köylerin sıhhi
ve yeterli içmesuyu inşaası karşılanmış bulun
maktadır.
1971 yılı içinde de inşatm katî kabulü yapı
lacaktır.
11. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un,
Amasya iline bağlı Merzifon ve Suluova ilçele
rinde Hükümet konağı yaptırılmasına dair soru
su Bayındırlık Bakanı Turgut Gülez ile Maliye
Bakanı Mesut Erez'in yazılı cevapları (7/454)
Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Sayın Maliye ve Bayın
dırlık Bakanı tarafından cevaplarının yazılı
olarak tarafıma bildirilmesine aracılığınızı say
gı ile rica ederim.
28 . 12 . 1970
Amasya Milletvekili
Vehbi Meşhur
1. Oldukça yoğun bir nüfusa sahip ve git
tikçe gelişmekte olan Amasya ilinin Merzifon ve
Suluova ilçelerinde Hükümet binası olmadığın
dan Devlet daireleri Belediye ve şahıslara ait
binalarda bulunduğundan her iki ilçe halkımız
işlerini takip ve tanzimde hayli müşkülat çek
mektedir.
2. Üçüncü Beş Yıllık Plân hazırlık çalışma
larının yapıldığı bu günlerde senelerdir ihmâl
ve talihsizliğe uğrıyan Merzifon ve Suluova il
çelerimize birer Hükümet binasının yapılması
düşünülmekte midir?
3. Düşünülmekte ise Üçüncü Beş Yıllık
Plânda Hükümet olarak hangi senenin progra
mına almayı uygun görüyorsunuz?
T. O.
Bayındırlık Bakanlığı
12 . 2 . 1971
Yapı ve imar İşleri Reisliği
Daire : Reis Mua. Md.
Sayı : 3-3/B-11/66
Konu : Amasya Milletvekili Veh
bi Meşhur'un yazılı soru
önergesi
Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : 21 . 1 1971 gün ve Genel Sekreterlik
Kanunlar Müdürlüğü ifadeli 7/454/2900/21458
sayılı yazılarınız.
Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur tarafın-
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dan Maliye Bakanı ile Bakanlığıma tevcih edil
miş bulunan, «Amasya ilinin Merzifon ve Sulu
ova ilçelerine Hükümet Konağı yaptırılması»
hakkındaki yazılı soru önergesi incelenmiştir.
Malûmları olduğu üzere, Yatırım Program
lan ilgili yatırımcı bakanlıklarca hazırlanmak
ta ve Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafından
programa alındığı takdirde, yapımı Bakanlığı
mızca tahakkuk ettirilmektedir.
Bu bakımdan, keyfiyet Bakanlığımızca Ma
liye Bakanlığına ayrıca intikal ettirilmiş bu
lunmaktadır.
Halen geçerli olan tatbikat ve mer'i mevzuat
muvacehesinde, Merzifon ve Suluova ilçeleri
ne Hükümet Konağı inşa edilmesi yönünden
Bakanlığımca şimdilik yapılacak bir işlem bu
lunmamaktadır.
Saygı ile arz ederim.
Turgut Y. GÜİ3Z
Bayındırlık Bakanı
T. 0.
Maliye Bakanlığı
22 . 2 . 1971
Millî Emlâk Genel Müdürlüğü
Sayı : 3132-52
Şube : 3 Ks. I Md. 3180
Konu : Yazılı soru önergesi Hk.
Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlü
ğü 21 . 1 . 1971 tarih 2900/21458-7/454 sayılı
yazıları.
Amasya İline bağlı Merzifon ve Suluova il
çelerinde Hükümet Konağı yaptırılmasına dair
Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur tarafından
verilen yazılı soru önergesine verilen cevabın
2 nüshası ilişik olarak takdim, kılınmıştır.
Gereğine müsaadeleri saygı ^le arz olunur.
Maliye Bakanı
Mesut Erez
T. C.
Maliye Bakanlığı
Millî Emlâk Gene.s. iviüdürlüğü
Amasya İli Merzifon ve Suluova ilçelerinde
Hükümet Konağı inşa ettirilmesi hakkında
Amasya Milletvekili Sayın Vehbi Meşhur tara
fından yazık olarak cevaplandırılması isteği ile
Millet Meclisi Başkanlığına verilen 28 .12 . 1970
tarihli soru önergesinde;
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1. Oldukça yoğun bir nüfusa sahip ve
gittikçe gelişmekte olan Amasya İlinin Merzi
fon ve Suluova ilçelerinde Hükümet binası ol
madığından Devlet daireleri belediye ve şa
hıslara ait binalarda bulunduğundan her iki ilçe
halkımız işlerini takip ve tanzimde hayli müşkilât çekmektedir.
2. Üçüncü Beş Yıllık Plân hazırlık çalış
ın alarmın yapıldığı bu günlerde senelerdir ih
mal ve talihsizliğe uğrıyan Merzifon ve Suluova
ilçelerimize birer Hükümet Konağı binasının
yapılması düşünülmekte midir?
3. Düşünülmekte ise Üçüncü Beş Yıllık
Plânda Hükümet Konağı olarak hangi senenin
programına almayı uygun görüyorsunuz:
Önerge cevabı :
Amasya - Merzifon ilçesinde Hükümet Ko
nağı inşası işi Devlet Plânlama Teşkilâtına ve
rilmiş bulunan ikinci Beş Yıllık uzun vadeli
yatırım program teklifimizin 1972 bölümünde
yer almıştır.
Aynı ilin Suluova ilçesi genel ihtiyaç prog
ramımıza dâhil bulunmakta ise de öncelik sıra
sına göre inşası üçüncü beş yıllık dönem içinde
tahakkuk ettirilebilecektir.
1972 yılı program teklifimize alman. Merzi
fon ilçesi bu yıl yeni inşaat işleri için ayrıla
cak yatırım programının aynen tatbikini sağlıyacak miktarda bulunduğu takdirde, aynı yıl
içinde inşaatına başlanacaktır.
Yatırımların yıllık kesin miktarları her yıl
sektörler itibariyle tesbit ve Yüksek Plânlama
Kurulu kararı ile tasdikinden sonra dağıtımı
yapılarak bütçelere aktarıldığından devam eden
inşaat işlerinin yeri ve program yılında ayrıla
cak yatırım miktarının şimdiden kesin olarak
tâyini mümkün bulunmadığından gerek Merzi
fon ve gerek Suluova ilçeleri Hükümet konak
lan inşaatının gireceği yatırım program yılının
kesinlikle tesbiti mümkün bulunmamaktadır.
Merzifon Hükümet Konağı sahası kamulaştırılarak Hazine mülkiyetine geçirilmiş tip pro
jeleri hazırlanmıştır, ilk imkânda yatırım prog
ramına alınacak ve inşaata başlanacaktır.
Bilgilerinizi rica ederim.
Mesut Erez
Maliye Bakanı
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12. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un,
Taşova bölgesinin Yeşilırmak üzerindeki Durucasu köprüsünün onarılmasına dair sorusu ve
Köy İşleri Bakanı Turhan Kapanlı'nın yazılı
cevabı (7/455)
Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Sayın Köy işleri Baka
nı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması
na aracılığınızı saygı ile rica ederim.
1 . 1 . 1971
Amasya Milletvekili
Vehbi Meşhur
1. Son büyük selde Taşova bölgesinin Yeşelıraıak üzerindeki Durucasu köprüsü orta
ikinci ayakla birlikte üzerinin tabla betonu
çökerek işlemez hale gelmiştir.
2. Tekke ve Esençay bucaklarına giden yol
üzerindeki bu köprünün yıkılan bir ayağı ile
tabla betonu yapıldığı takdinde, arazilerinin
çoğunluğu karşı tarafta olan Durucasu köyü hal
kı ile bölge halkı büyük istifade görecektir.
3. Karayollarınca YSE Müdürlüğü emrine
devredildiği söylenilen bu köprü hakkında her
Ihangi bir proje veya çalışma yapılmış mıdır?.
Köprünün çöken kısımlarının yapılarak hizme
te açılması müdkün müdür? 1971 yılı inşaat
porgrammida yer alması düşünülmekte mildir.?
T. C.
Köy İşleri Bakanlığı
Müsteşarlık
Sayı : 663-02497
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Amasya Milletvekili Sayın VeM)i Meşhur'un
«Taşova bölgesi Yeşilırmak üzerindeki Duru
casu köprüsünün onarılması» hakkında Millet
Meclisi Başkanlığının 21.1.1971 gün ve Genel
Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 7-455/290121457 sayılı yazılarına ekli olarak gönderilen
ve Köy işleri Bakanı tarafından yazılı olarak
cevaplandırılması
istenilen 1.1.1971 tarihli
önergeleri cevabıdır.
Amasya - Taşova ilçesi DurucaJsu köyü karşısınaki bir köprü yapılması konusu, Amasya
Valiliğine tetkik ettirilmiş; Yeşilırmak üzerin
deki Durucasu köprüsü kenar ayaklarının sağ
lam olduğu ve yayalar ile hafif vasıtaların ge
çişini sağlamak üzere bir geçit köprüsü haline
getirilmesinin mümkün olaJbileceği anla/şılmıştır. .
Bütçe imkânları nislbetinde söz konusu köp
rü onarımının 1971 programına alınmasına ça
lışılacaktır.
13. — Amasya Miletvekili Vehbi Meşhur'un,
Amasya ili ile Merzifon ilcesine bir otomatik
telefon santrali yapılmasına dair sorusu ve
Ulaştırma Bakanı Orhan Tuğrul'un yazılı ceva
bı (7/456)
Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki souraıun Sayın Ulaştırma Bakanı
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına
aracılığınızı saygı ile rica ederim.

2 . 3 . 1971
Konu : Amasya Milletvekili Vehbi
Meşhur'un yazılı soru önergesi.
Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : 21 .. 1 . 1971 gün ve Genel Sekreterlik
Kanunlar Müdürlüğü 7-455/2901-21457 sayılı
yazı.
Amasya Milletvekili Sayın Vehbi Meşhur
tarafından Başkanlığınıza sunulup, bir örneği
Bakanlığıma tevdi buyurulan «Amasya ili Taş
ova ilçesinin Yeşilırmak üzerindeki Kurucasu
köprüsünün onarılması» na dair 1.1.1971 ta
rihli yazı önergesinin cevabı ilişikte sunul
muştur.
Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim.
Turhan Kapanlı
Köy İşleri Bakanı

28 . 12 . 1970
Amasya Milletvekili
Vehibi Meşhur
1. Amasya ilinin ve Merzifon ilçesinin te
lefon şebekelerinin ıslaihı ile bu il ve ilçemize
otomatik birer santralin konulması hususunda
sayın Bakanlığınızın görüşü nedir.?
2. PTT binaları olmadığından ihtiyaçları
icarla karşılanan; Taşova ve Göyüncek ilçeleri
ile PTT binası olmıyan ilçelerimize sıhhatli bi
rer PTT binasının yapılması için hazırlık ça
lışmalarının yapıldığı bu günlerde Üçüncü
Beş Yıllık Plânda yer alması düşünülmekte
midir.?
3. Düşünülmekte ise hangi yıllar progra
mında yer alacaklarıdır.
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27 . 3 . 1971

Konu : Amasya ve Merfizon
matik santral kurulması Hk.

oto

Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi - 21 . 1 . 1971 gün ve Genel Sekreterlik
Kanunlar Müdürlüğü 7/456-2902/21454 sayılı
yazmış.
Amaısya ili ile Merzifon ilçesine tor otoma
tik telefon santrali yapılmasına dair Amasya
Millıejtvekili Vehbi Meşhur tarafından verilen
yazılı ısoru önergesi haklkında gerekli inceleme
yaptırılmıştır.
1. Amasya merkezinin 800 hatlık LB san
tralı, Ocak 1971 sonu itibariyle dolu ve 137
aded bekliyen 'talebi bulunmaktadır. Abonesi
1 000 den fazla olan ve yakın bir gelecekte
1 000 in üzerine çıkacıalk santıallann otomatik
santrallıa değiştirilmesi hususu, 3 ncü beş yıl
lık program hazırlıklarına gerekli yatırım im
kânlarının temini ile birlikte tetkik edilmek
tedir. Bu durumda Amasya santralinin oto
matiğe tebdili emsalleri meyanında tetkik edi
lecek tîı\
Merzifon merkezinin ise 500 hatlık LB san
tralı Ocak 1971 sonu itibariyle dolu ve bekle
yen talep de bulunmamaktadır. Bu durumda,
yukarda izah edüen kebeplerden, Merzifon mer
kezi santralının otomatik hale getirilmesi, bu
gün için müm|kün görülmemektedir.
1971 yılı iç şebeke iş programı tasarısına
alınan şehir içi telefon şebekeleri linşıa ve tadil
leri içlin öngörülen yatırım miktarlarının, Dev
let Plânlama Teşkilâtınca kısılması nedeniyle,
bu yıl ancak mukavelesi gereğince teslis edile
cek otomatik santrallara ait şebekeler yapılabi
lecektir. Bu durumda Amasya ve Merzifon
merkezlerinin telefon şebekelerinin genişletil-mesü, şimdilik mümkün olamamaktadır.
2. PTT İdaresine tahsis edilen yatırım im
kânları muvacehesinde, ancak otomatik telefon
I

santralları için lüzumlu binalardan zaruri olan
ları inşa edilebildiğinden, Taşova ve Gröynüoek'de yeni birer PTT binası inşası, ileri yıllar-
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da hâsıl olacak yatırım imkânlarına göre ele
alınabilecektir.
Arz ederim.
O. Tuğrul
Ulaştırma Bakanı
14. — Amasya Milletvekili Vehbi Me§hur'un, pancar müstahsiline paralarının zamanında
ödenmesine dair sorusu ve (Sanayi ve Ticaret
Bahanı Ayhan Çilingii'oğlu'nun yazılı cevabı
(7/457)
Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Sayın Sanayi Bakanı
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına
aracılığınızı saygiyle rica ederim.
1 , 1 . 1971
Amasya Milletvekili
Vehlbi Meşhur
Büyük emek ve masraflarla elde edilen
pancar mahsulünün müstahsili, seçim bölgem
Amasyadaki intihalarımda darlık ve sıkıntı
içinde kıvranmaktadır. Müstahsilin tahammül
edilmez bu müşkülâttan kurtarılması için pan
car teslimatı biten bölgelere derhal tam tediye
yapılması düşünülmekte midir?
Düşünülmekte ise ekicinin merakla bekledi
ği pancar paralarının tam olarak ödenmesi
hangi ayda mümkün olacaktır?
T. C.
Sanayi Bakanlığı
Müsteşarlık Yazı tşleri Bürosu
Sayı : 9/137

26 . 4 . 1071

Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : 21 . 1 . 1971 tarih ve Kanunlar
Müdürlüğü 7/457 - 2903/21455 sayılı yazınız :
Pancar müstahsılma paralarının zamanında
ödenmesine dair Amasya Milletvekili Vehbi
Meşhur tarafından verilen yazılı soru önerge
sine karşı cevabımız ilişik olarak sunulmuştur.
Saygılarımla arz ederim.
Ayhan Çilinıgiroğlu
Sanayi ve Ticaret Bakanı
Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un yazılı
soru önergesine Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
cevabıdır.
Malûmları olduğu üzere, 1964 yılından beri
14,08 kuruş olan pancar mubayaa fiyatına 1970
kampanyasından itibaren 6 kuruş civarında zam
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yapılarak 20 kuruşa yükseltilmiştir. Bu suretle,
bütün şeker fabrikaları sahalarında, ekicilere
ödenmesi gereken pancar bedelleri yekûnu bir
hayli arttığı gibi, 1970 yılında bir önceki yıla
nazaran daha fazla miktarda pancar üretilmesi
de ödenecek bedel tutarının yükselmesine sebebolmuştur.
1970 kampanyası pancar bedelleri için 1969
yılma nazaran 378,1 milyon lira daha fazla öde
me yapılması gerekmiştir. Buna rağmen, tediye
de fazla gecikmemek için bütün malî imkânlar
pancar bedeli ödemelerine tahsis edilmek surePancar miktarı
Ton
1970 yılında
1969
»

590 882
486 665
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tiyle 850,7 milyon lira tutarındaki pancar be
dellerinin 16 Mart 1971 tarihine kadar 831,5
milyon lirası (% 97,74 ü) ödenmiş ve 16 şeker
fabrikasmdaki tediyeler tamamlanmıştır. Sade
ce, pancar tesellümü Şubat ayına kadar devam
eden Adapazarı Şeker Fabrikası ekicilerine 19,2
milyon liralık borç kalmış olup tediyeye devam
edilmektedir. (Adapazarı Fabrikasının pancar
bedelleri toplamı 98,1 milyon liradır.)
Amasya Şeker Fabrikası pancar sahalarında
1969 ve 1970 yıllarında üretilen pancar miktar
ları ile bedelleri toplamı aşağıda gösterilmiştir.
Pancar fiyatı
kuruş

Pancar bedeli
Milyon
TL.

20,00
14,08

49,655

104 217

Burada görüldüğü gibi, Amasya Şeker Fab
rikası pancar ekicilerine 1970 yılı pancar bedeli
olarak 1969 yılma nazaran 49,6 milyon lira da
ha fazla ödenmesi gerekmiştir. Amasya Fabri
kası tediyeleri 16 Mart 1971\ tarihine kadar ta
mamlanmıştır.
|
'
15. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un,
Amasya ili Taşova ilçesine bağlı Duttuk - Dev I
re yolunun yapılmasına dair sorusu ve Köy İşleri
Bakanı Turhan Kapanlı'nın yazılı cevabı (7/458) ı
j
Millet Meclisi Başkanlığına
i
Aşağıdaki sorumun Sayın Köy İşleri Baka
nı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına
aracılığınızı sayg ile rica ederim.
1 . 1 . 1971
Amasya Milletvekili
Vehbi Meşhur
Amasya ilinin Taşova ilçesine bağlı 80 ha
neli Devre köyünün, geçimi çok dar olan halkı
na 20 - 25 bin liraya mal olan Dutluk- Devre
arası yol güzergâhı YSE Müdürlüğü teknik ele
manlarınca tesbit edilerek Devre köyüne kadar
açılmıştı. Dutluk Güngörmüş arası yolun çakıl
ve kumu serildiği halde yolun tüm masrafını
karşılıyan Devre köyünün Güngörmüşle arası

118,177
68,522

senelerdir ihmal edilmekte bu köyün halkı mağ
dur olmaktadır.
Yetkililerce bâzı yerlere menfez yapılıp büz
konulduktan sonra sanat yapılarının yapılacağı
ifade ediılmişse de, son olarak da bâzı yerlerde
kaymalar olduğundan bahisle Devre köyünün
yoluna bir türlü el atılmamaktadır?
'Başka hiçbir yerden güzergâh tesbiti
imkânı olmıyan Devre halkı kış ve çamurlu aylarda büyük müşkülât çekmektedirler.
Bütün imkân ve olanaklarını seferber ederek
YSE yetkililerince tesbit edilen yola harcıyan,
uzun zamandır sürüncemede bırakılan Devre
köyünün, bu yolu hakkında ne gibi tedbirler dü
şünülmektedir.
T. O.
Köy İşleri Bakanlığı
Müsteşarlık
tSayı : 686
ıSayı : 686/02558

3.3.1971

Konu : Amasya Milletvekili Vehbi
Meşhur'un yazılı soru önergesi.
Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : 21 . 1 . 1971 gün ve Gn. Sek. Kanun
lar Md. lüğü 7 - 458/2904/21456 sayılı yazı.
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Amasya Milletvekili Sayın Vehbi Meşhur ta
rafından Başkanlığınıza sunulup bir örneği Ba
kanlığıma tevdi buyurulan «Amasya ili Taşova
ilçesine bağlı Devre - Güngönnüş yolunun yapı
mına» dair 1 . 1 . 1971 tarihli yazılı önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur.
Keyfiyeti bingilerinize arz ©derim.
Cevdet Aykan
Köy îşleri Bakanı
Amasya Milletvekili Sayın Vehbi Meşhur'un
«Taşova ilçesine bağlı Devre - Güngörmtiş yolu
nun yapımı» na dair MiDlet Meclisi Başkanlığının
21 . 11 . 1971 gün ve Gn. Sek. Kanunlar Md.
lüğü 7-458/2904-21456 sayılı fazıllarına ekli
olarak alınan ve Köy îşleri Bakanı tarafından
yazılı olarak cevaplanidınlması istenilen 1.1.1971
tarihli önergesinin cevabıdır.
D. Y. Ilt - Dutluk - Devre yolu 12 Km, olup,
bunun 0 - 5 Km. si 1968 yılında tesviye ve sanat
yapıları ikmâl edilmiş ve yolun devamı bulunan
güzergâh üzerinde vukua gelen mevzii kayma
lar dolayısiyle bu yol üzerindeki çalışmalar bir
netice vermemiştir.
Bu itibarla 5 - 12 Km. arasındaki güzergâh
tamamiyle değiştirilmek suretiyle yeniden ele
alınması derpiş edildiğinden 1971 yılı il progra
mına alınarak, mezlrûr yolun trafiğe açılması
temin edilecektir.
16. — Amasya Milletvekili Vehbi MeşJıur'un,
Amasya iline bağlı bâzı üçe ve köylerin 1971
yılında hangilerinin elektriğe kavuşturulacağı
na dair sorusu ve Köy îşleri Bakanı Turhan
Kapanlı'nın yazılı cevabı (7/460)
Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun »ayın Köy İşleri Bakanı
tarafından yazılı olarak cevaplanldırılmıasıına
delâletlerinizi saygı ile rica ederim.
1 . 1 . 1971
Amasya Milletvekili
Vehbi Meşhur
1. Amasya ili ve ilçelerinde 1971 yılı için
de yapılması plânlanmış ve icra programına
alınmış elektriğe kavuşturulacak köylerle etü
de alınan köylerimiz hangileridir?
2. Merkez ilçeye bağlı Ovasaray, Yenice
köyleri ile Doğantepe bucak merkezi ellişer bi
nin üzerinde para yatırdıkları halde bugüne
kadar ışığa kavuşamadıklarının sebebi nedir?
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1971 yıHı programında yer alacak mıdır?
3. 1909 seçim yılında Amasya i l köyleri
ne elektrik getirileceği va'di ile kaymakamlar '
ve bucak müdürleri önderliğinde kurulan bir
liklere dâhil köylerden, (1 000) ile (5 000)
lira arasında değişen para toplanmıştır. Bu
toplanan paraların miktarı nedir? Nenede
bloke edilmiştir? Her bucak bölgesinde kuru
lan bu birlik köylerinin elektriğe kavuşturul
maları için ne düşünülmektedir?
T. C.
Köy İşleri Bakanlığı
3 . 3 . 1971
Müsteşarlık
Sayı i 687
Konu: Amasya Milletvekili Veh
bi Meşhur'un yazılı soru öner
gesi.
Millet Meclisi Başkanlığına
ilgi : 21 . 1 . 1971 gün ve Genel 'Sekreterlik
Kanunlar Müdürlüğü 7460/2906-21446 sayılı
yazı.
Amasya Milletvekili Sayın Vehbi Meşhur
tarafından Başkanlığınıza sunulup, bir örneği
bakanlığıma tevdi buyurulan «Amasya iline
bağlı bâzı ilçe ve köylerin hangilerinin 1971
yılında elektriğe kavuşturulacağş» na dair
1 . 1 . 1971 tarihli yazılı soru önergesinin ce
vabı ilişikte sunulmuştur.
Keyfiyeti bilgilerinez arız ederim.
Köy işleri Bakanı
Turhan1 Kapanlı
Amasya Milletvekili Sayın Vehbi Meşhur'un
«Amasya iline bağlı bâzı ilçe ve köylerden han
gilerinin 1971 yılımda elektriğe kavuşfaırulacağı» na dair Millet Meclisi Başkanlığının1
21 . 1 . 1971 gün ve Genel Sekreterlik Kanun
lar Müdürlüğü 7-460/2906.21446 sayılı yazıları
na ekli olarak alman ve Köy İşleri Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılması iste
nilen 1 . 1 . 1971 tarihli önergesinin cevabıdır:
1. Amasya i l ve ilçelerinde 1971 yılımda
yapılması plânlanmış ve icra programına alın
mış olup, elektriğe kavuşturulacaklarla, etüde
alınmış olan köyler (Ek: 1 Nîo. lu) listede gös
terilmiştir.
2. Merkez ilçeye bağlı Kapıkaya, Yenice,
Ovasaray ve Boğantepe köylerinin elektrik te
sislerinin yapımı için TEK Köy Elektrifikas
yonu Böl^e^'ne emaneten yapılmak üzere emir
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verilmiş ise de; malzeme noksanlığı nedeniyle
inşaata başlanamamıştır.

Köyün adı
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3. Bugüne kadar para yattıran köylerin
isim vıe yatırdıkları para miktirları (Ek1: 2
No. lu) listede giderilmiştir. Bu ıköylerin ha
ricinde başkaca para yatıran koy butamadığı
ve bu paraların Etibanık Ankara Merkez Şu
besi 5126 Nb. (hı hesabına yatırılmış olduğu ya
pılan tetkikten anlaşıtoııştır.
Köy Elektrifikasyonu
Etüd - Proje programında olan köyler
Köyün adı
ilçesi
Bekdemir
Gozlek
Oluşköy
Musaköy
Aydoğdu
Bağlıca
Zara
İlyas
Mahmutlar
Kaleköy
Keşlife
Tatar
ıSarıyar
Eskikızılca
K. Kızılca
Sarımeşe
Uygur
Karaali
Hafieli
Ezinepazar
Yolyanı
Kadıkaya
Konuralan
Saray
Tuzsuz
Şerefler
Mürbükü
Oemibükü
Cılkıdır
Bahçesent
Yolüstü

Merkez
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Göynücek
»
»
»
»
»
»
Merzifon
»

O :1
ilçesi

Merzifon
Kayadüzü
Ortaova
»
Gtökçebağ
»
Çavundur
»
Sarı
»
Yakacıık
»
Hırka
»
Bugüne kadar para yatıran köylerin flisted
Köyün adı Kapıkaya, ilçesi Merkez, katılımı
40 000, yatırdığı 40 000, Borcu yok.
Köyün adı Ovaisaray, ilçesi Merkez, katılımı
79 000, yatırdığı 75 150, borcu 3 850.
Köyün adı Yenice, ilçesi Merkez, katılımı
yok, yatırdığı 93 300, borcu yok.
Köyün adı Doğantepe, ilçesi Merkez, katılımı
77 000, yatırdığı 76 982, borcu 18.
17. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un,
Amasya iline 'bağlı Yenice ilçesinin selden ko
runmasına dair sorusu ve İmar ve İskân Bakam
Selâhattin Babüroğlu'nun yazılı cevabı (7/461)
Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Sayın İmar ve îtskân Ba
kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına aracılığınızı saygı ile rica ederim.
1 . 1 . 1971
Amasya Milletvekili
Vehbi Meşhur
Amasya merkez ilcesine bağlı 2 300 nüfuslu
Yenice köyünü ikiye ayıran sel deresinde şid
detli yağmur yağdığında meydana gelen seller
den bu köyümüz büyük zarara uğramaktadır.
Bâzı maJhallerde kaymalar olduğunun ilgililer
ce tesbit edildiği içjindir ki, her yağmurun ya
ğışında yenice halkı büyük korku ve heyecan ge
çirmektedir.
Adı geçen bu köyümüzün sel deresinin ıslahı
ile devamdı kayma yapıp büyük tehlikeler arz
ettiği ifade edilen mahallenin nakli için her hane
ği bir tedbir alınmış mıdır?
Bu konuda bir çalışma yapılmış mıdır?
Yapılmışsa hangi safhadadır? Ve hangi se
nenin programımda yer alması düşünülmekte
dir?.
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T. C.
İmar ve İskân Bakanlığı
9 . 4 . 1971
Özel Kalem Müdürlüğü
Sayı: 15/10
Konu; Amasya Milletvekili
USaym Vehbi Meşhur'un ya
zılı sbru önengesi Hk.
Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi: 21 . 1 . 1971 giin ve Kanunlar Müdür
lüğü 7/461 - 2907/21447 sayılı yazı.
Amasya iline bağlı Yenice ilçesinin su bas
kınlarımdan korunmasına dair Amasiya Millet
vekili Vöhlbi Meşhur tarafından verilen yazılı
Soru önergesi aşağıda cevapüaııdınlmîştır;
Yenice köyündeki toprak kaymaisı olayı, Ba
kanlığımız jeiologlarmca 23 . 7 . 1909 günün
de incelenmiş bulunmaktadır.
inceleme tarihinde köyün yukarı mahallesi
nin üst kesimlerindeki olayın sadece Fikriye
D öner'e ait hanede hasar yaptığı saptanmış, bu
yönden 7269 ve 1051 sayılı Kanun kapsamına
girmediğinden genel hayata etkili görülmemiş
tir.
Muhtemel su baskını olayının Enerji ve Ta
bir Kaynaklar Bakanlığınca incelenmesi isten
miştir.
Bu inceleme sonucuna göre gerekli işlerin
yapılmasına başlanacaktır.
Arz ederim.
Selâhattin Babüroğlu
İmar ve iskân Bakanı
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Bu, her iki ilçemizde de ihtiyaca cevap vere
cek arsalar 4 - 5 sene evveli belediyelerden sa
tın alınıp yeterli aröaları mevcudlolduğuna giöre,
Adı 'g>eçen ilçelerimize birer banka binasının ya
pılması düşünülmekte midir?
Hangi senenin programında yer alması müm
kün olacaktır
Bu hususta Bakanlığınızın görüşü nedir?

T. £.
'Ticareti Bakanlığı
25 Şubat 197İ
İçticaret Genel
Müdürlüğü
Şube1 remzi ve No.
4 (140.2)-3470
Banka ve( Kredi
•Konu : Amasya Milletvekili Vehbi
Meşhur'un yazılı soru önergesi hak
kında.
Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : Kanunlar Müdürlüğü ifadeli 21.1.1971
gün ve 7/406-2912/^1449 sayılı yazınız.
Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, T.C.
Ziraat Bankası Göynücek ve Taşova şubesi hiz
met binaları yapımının hangi yıl programında
yer alacağına dair yazılı soru önergesi ilgisine
binaen adı geçen Banka Genel Müdürlüğüne in
celettirilmiştir.

18. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un,
Amasya iline bağlı Göynücek ve Taşova ilçele
rinde Ziraat Bankası binasının yapılmasına dair
sorusu ve Ticaret Bakanı Gürhan Titrek'in ya
zılı cevabı (7/466)

Alman 10 . 2 . 1971 tarihli 151/39661 sayılı
yazıda; yürürlükte bulunan mevzuat uyarınca
yatırımcı kuruluşlarca yıllık yatırım programla
rının bir evvelki yılda hazırlanıp Devlet Plân
lama Teşkilâtına tevdi edildiği, bu Teşkilâtça
uygun görülen yatırım programlarının Bakan
lar Kurulu onayından sonra uygulama safhasına
intikal ettiği,

Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki soruimun ISaym Ticaret Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına ara
cılığını saygı ile rica ederim.
1 . 1 . 1971
Amasiya Milletvekili
Vehlbi Meşhur

Buna göre 1970 ve 1971 yatırım programları
nın hazırlanıp Devlet Plânlama Teşkilâtına inti
kal ettirildiği, fakat, her iki yılda da program
larda teklif edilen yeni projelere gerekli yatırım
harcamaları tefrik edilmemesi nedeni ile söz
konusu projelerin programlarında yer alama-ı
dığı,

Amasiya iline bağlı Göynücek ve Taşova ilçe
lerimizde Ziraat Bankası binasının yapılamadığı
için ihtiyaçları saunalara ait binaliarda icarla kar
şılanmaktadır.

Bu sebeple, önergede belirtilen Taşova Şu
beleri hizmet binası projesinin 1971 yılı yatı
rım programlarına alındığı halde yukarda izah
edilen sebeplerle programdan çıkarıldığı,
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Göynücek şubeleri hizmet binası projesinin
de hazırlanan beş yılhk taslak programlarının
1972 yılı diliminde yer aldığı,
Ancak, bankalarının 1970 ve 1971 yılları
programlarında yer alan projelerin mezkûr yıl
larda ele alınamaması nedeni ile müteakip yıllık
programlarına intikal ettirilmesi icabettiğinden,
Taşova Şubeleri hizmet binası inşaatının 1972
yılı yatırım programlarına, Göynücek şubeleri
hizmet binası inşaatının da 1973 yılı yatırım
programlarına alınmasının düşünüldüğü,
'Bildirilmiştir.
Keyfiyet bilgilerine arz olunur.
Gürhan Titrek
Ticaret Bakanı
19. — Amasya MilletveMli Vehbi, Meşhur'un, Amasya iline bağlı Taşova ilçesinde polis
teşkilâtının kurulmasına dair sorusu ve İçişleri
Bakanı Haldun Menteşeoğlu'nun yazılı cevabı
(7/467)
Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Sayın İçişleri Bakanı
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına
aracılığınızı saygiyle rica ederim. 28 . 12 . 1970
Amasya Milletvekili
Vehbi Meşhur
1. Mal ve can güvenliği bakımından her
zaman endişe verici, zaman zaman büyük hâ
diselere ve cinayetlere sahne olan toplam nü
fusu 60 000 nin üzerinde bulunan Amasya
ilinin Taşova ilçesinde huzur ve güvenliğin
sağlanması bakımından bir Polis teşkilâtının
kurulması düşünülmekte midir?

-I
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2. Amasya ili asayiş raporlarının tetkikin
den de anlaşılacağı üzere, asayişi çok bozuk
olan bu ilçede bir Astsubay tarafından idare
edilen ilçe Jandarma Komutanlığına daha tec
rübeli bir Jandarma Subayının tâyini konusun
da Bakanlığınız görüşü nedir?
T. C.
İçişleri Bakanlığı
Emniyet Genel Müdürlüğü
Daire : 3.
Şube : 3. A/4.
'Konu : Taşova İlçesinde
teşkilâtı kurulması Hk.

Polis

Millet Meclisi Başkanlığına
ilgi : 21 . 1 . 1971 gün ve Genel Sekreter
lik Kanunlar Müdürlüğü 7/467 - 2913 - 21451
sayılı yazınız :
Taşova ilçesinde polis teşkilâtı kurulmasına
dâir Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un
28 . 12 . 1970 tarihli önergesi incelendi :
1. Taşova'da Emniyet Teşkilâtı kurulması
işi ele alınmıştır. Adı geçen ilçede müsait bir
bina bulunması için Amasya Valiliğine gereken
talimat verilmiştir.
Bina ve personel ihtiyaçları sağlanır sağ
lanmaz 1971 yılında Taşova'da Emniyet Teş
kilâtı kurulması işi intacedilecektir.
2. — ilçelere Jandarma Subayı tâyini hu
susu belli bir programla sağlanmaya çalışıl
maktadır, subay mevcudu imkân verdiğinde
Taşiova ilçe Jandarma Komutanlığına subay
tâyini cihetine gidilecektir.
Bilgilerinize arz ederm.
Haldun Meriteşeoğlu
İçişleri Bakanı

•m»&<1^
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A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL
KURULA SUNUŞLARI
1. _ İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm,
tarihî eser kaçakçılığının önlenmesi amaciyle
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi
(10/15)
2. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, ruhsatsız silâh edinmek ihtiyacının mey
dana getirdiği sonuçları tesbit etmek amaciyle
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair
önergesi
(10/16)
3. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'nın, Meksika buğdayının Türk ekonomisinde
meydana getirdiği tesirleri tesbit etmek ama
ciyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi.
(10/17)
4. — Konya Milletvekili
Vefa Tanır'ın,
Hazine topraklarının dağıtımı konusundaki
aksaklıkları, gecikmeleri ve şikâyetleri aydın
latmak ve alınması gerekli tedbirleri tesbit
etmek amaciyle Anayasanın 88 nci maddesi
uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasına dair
önergesi (10/18)
5. — Siirt Milletvekili Mehmet Ncbil Ok
tay'ın, Doğu ve Güney - Doğu bölgelerimizin
kalkındırılması ve yaşama seviyesinin yükseltil
mesi için alınması gerekli tedbirleri tesbit et
mek maksadiyle bir Meclis araştırması yapılma
sına dair önergesi (10/19)
'6. — Adana Milletvekili Ali Rıza Güllüoğlu'nun, pamuk üretiminin ihyası, teşviki ve iste
nilen seviyeye ulaştırılması için alınması gerek
li tedbirleri tesbit etmek maksadiyle Anayasanın
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/5)
7. — ıSakarya Milletvekili Hayrettin Uysal
ve 5 arkadaşının arsa ve bina spekülâsyonunu

önlemek, alınması gerekli tedbirleri tesbit et
mek ve bilgi edinmek maksadiyle Anayasanın
88 nei maddesi uyarınca bir Meclis araştırması
yapılmasına dair önergesi. (10/20)
8. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın,
Türkiye'de yapıldığı iddia olunan vergi kaçak
çılığını tesbit ve önlenmesi için alınacak ted
birlere ışık tutmak maksadiyle Anayasanın
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/7)
9. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal
Palaoğlu'nun, korunmaya muhtaç çocuklar, ma
lûller ve yaşlılar konusunda gerçekleri ve alın
ması gerekli tedbirleri tesbit etmek için Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması yapılmasına dadr önergesi. (10/21)
Milletvekili Celâl Kargılı'nın,
v 10. — İçel
Türkiye'deki kredi dağılımındaki aksaklığın
önlenmesi ve kredi düzensizliğine engel olun
ması bakımından gerekli tedbirlerin alınması
maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir genel görüşme açılmasına dair önerge
si (8/8)
11. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, ta
rım ürünlerinin değerlendirilmesi ve üreticinin
kazancının üreticiye bırakılması için alınması
gerekli tedbirleri tesbit etmek maksadiyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/9)
12. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm,
orman köylüsünün içinde bulunduğu ekonomik
çıkmaza bir çare bulmak ve orman içindeki bu
köylerin kalkmamama sebebini tesbit maksadiy
le Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi
(10/22)
13. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın,
yabancı memleketlere çalışmaya giden ve ya
bancı memleketlerde bulunan hekim, teknisyen
ve bilim adamlarının yurda dönmelerini temin
için alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek
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maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca
bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/23)
14. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın,
banka ve özel sektör ikramiyelerinin dağıtı
mında meydana gelen aksaklıkların giderilmesi
ve bu konuda yararlı tedbirlerin alınması bakı
mından Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi.
(8/11)
15. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın,
Türkiye'de gaye dışı kullanılan ziraat arazisi ile
ilgili meseleleri araştırmak, bunun memleket
ekonomisine ve tarımına verdiği kayıpları tesbit etmek, «Arazi kullanma planlanması» nı ger
çekleştirmek için ilgili tedbirleri ve çözüm yol
larını bulmak üzere Anayasanın 88 nci madde
si uyarınca bir Meclis Araştırması yapılmasına
dair önergesi (10/24)
16. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm,
Türkiye'de kurulmuş bulunan yabancı uyruklu
okulların kuruluş amaç ve nedenlerinin günü
müz koşulları içerisinde yeniden incelenmesi ve
düzenlenmesi maksadiyle Anayasanın 88 nci
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması yapıl
masına dair önergesi. (10/25)
17. — Trabzon. Milletvekili Ahmet Şener'in,
çay üretimi, haşatı, alım yerleri, fabrikasyonu,
depolanması ve satışı ile personel istihdam poli
tikası hususlarında bilgi edinmek ve alınması ge
rekli tedbirleri tesbit etmek maksadiyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis
Araştırması yapılmasına dair önergesi (10/26)
18. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga ile Nail Ath'nın, Marmara Zeytin Tanm sa
tış Kooperatifleri Birliği yöneticilerinin tutum
ve davranışları sonucu meydana geldiği iddia
edilen zararları tesbit ve gereken tedbirleri al
mak üzere Anayasanın 88 nei maddesi uyarınca
bir Meclis Araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/27)

20. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve iki arkadaşının, çeşitli mahsullerin taban
fiyatlarının tesbit ve ilânında vuku bulan ge
cikmeleri önlemek ve alınması gerekli tedbir
leri tesbit etmek üzere Anayasanra 88 nci mad
desi gereğince bir Genel Görüşme yapılmasına
dair önergesi
(8/12)
21. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın,
Deniz Ticaret Filomuzun ve Deniz Ticareti
mizin bugünkü
durumundan kurtarılmasına
millî ekonomiye yararlı katkıda
bulunacak
şekilde organize edilmesine yardımcı olacak ted
birleri tesbit etmek maksadiyle Anayasanın 88
nci maddesi uyarınca bir Genel Görüşme yapıl
masına dair önergesi (8/13)
22. — İçel Milletvekili
Celâl Kargılı'nın,
Tarım alanında kontrollü ve plânlı bir Tarım
plânlamasının Türkiye'de de tatbik edilmesini
sağlamak ve alınması gereken tedbirleri tesbit
etmek maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi
uyarınca bir Genel görüşme yapılmasına dair
önergesi (8/14)
23. •— M-asnis'a Milletvekili Mustafa Ok ille
Denizli Milletvekili İlhan Açıkalın'm Haş^
haş ekimi ile Afyon istihsalinin sınırlan
dırılmasına süratle gidilmesinin ekonomik ve
sosyal gerçeklere uygun olup olmadığı, bu sı
nırlamanın yapılmasında başka ülkelerin bir',
baskıda bulunup bulunmadığını tesbit etmek
maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi gere
ğince bir Meclis Araştırması yapılmasına dair
önergesi (30/31)
24. — Malatya Milletvekili Mustafa Kaf
tan'in, Türkiye'de Afyon ekiminin kısmen veya
tamamen yasaklanmasında, geçimini bu yoldan
sağlıyan ekicilerin uğrayacağı zararı tesbit et
mek maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi ge
reğince bir Meclis araştırması yapılmasına dair
önergesi (10/30)

'25. — Erzurum Milletvekili IGıyasettin Karaca'nm; Hınıs ilçesi, Kızılahmet köyü halkının
karşı karşıya bulunduğu heyelandan korunma
sı ve yerleşme mmtakasmın tesbit edilmesi mak-.
s adıyla Anayasanın 88 nci maddesi gereğince
19. — Manisa Milletvekili Muammer Erten
bir
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi
ile Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'm, ta
(10/29)
rım ürünlerinin satış fiyatlariyle ilgili alınması ı
26. — Ordu Milletvekili Memıduh Ekşi'niıı,
lüzumlu tedbirleri tesbit etmek üzere Anayasa- I
Fındık mahsulünün değeri pahasına pazarlannın 88 nci maddesi uyarınca bir MecJis Araştı rmıası yapılmasına dair önergesi (10/28)
( ması ve üreticinin emeği karşılığını alabilmesi-
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ni temin için Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/32)
27. — İçel Milletvekili 'Celâl Kargılı'nm,
mahrumiyet bölgelerinde bulunan köylerin ve
köylülerin kurulacak «Köy merkezlerinde» yer
leştirilmesi hakkında gereken incelemeleri yap
mak maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair
önergesi (8/15)
28. — Nevşehir MiileitveıkiiM1 ıSalâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun, Devlet Plânlama Teşkilâtının
bugünkü yönetici kadrosunun çalışmaları, kişi
likleri ve Plânlama Dairesinin genel tutumu
hakkında bir Meclis Araştırması açılmasına dair
önergesi (10/33)
'29. — Sinop Milletvekili Hillmi Işıgüzar'un,
Gima T. A. Ş. Müessesesinin 1966 malî yılı bi
lançosu ibra edilmediği ve müessesenin usulsüz
ve müessese aleyhine mubayaalar yaptığı iddiasiyle, inceleme yapmak üzere Anayasanın
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına dair önergesi (10/34)
,30. — İçel MMeîtvdkiilli Celâl Kangilı'nın,
Türkiye turizmine içten ve dıştan yapılan olum
suz etkileri ve tarihî eser kaçakçılığını önle
mek, turizm kredilerinin dağılmasmdaki aksak
lıkların neler olduğunu tesbit etmek maksadjyla Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir ge
nel görüşme açılmasına dair önergesi (8/16)
31. — İçel Milletvıe'kiilii Celâl Kartgılı'nm,
Millî Eğitim sistemimizdeki aksaklıkların ve
sorunlarımızın neler olduğu hakmda bilgi edin
mek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir genel görüşme açılmasına dair önergesi
(8/17)
32. — İçel M ü e t v ı e » Celâl Kargıilı'nın,
Türkiye'deki ilâç sanayii ve sağlık sorunumuz
hakkında bilgi edinmek maksadıyla Anayasanın
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/18)
33. — İçel Milletvekilli Celâl Kargıilı'nın,
Millî kültür ve sanatımızın, kendi hüviyetinde
gelişip zenginleşmesini sağlamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi (8/19)
34. — İçel Miılletvetkiili Celâl Kargılı'nm,
Genel sağlık sigortasının memleketimizde tatbik
edilebilmesini sağlamak amacıyla Anayasanın 88

nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/20)
35. — İçel MıffletoveküHi Celâl Kargılı'nm,
Tarım îş Kanununun biran evvel çıkmasını sağ
lamak amacıyla Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi (8/21)
36. — İçel M;iilleitvekiil Celâl Kargılı'nm,
Toprak reformunun biran evvel gerçekleşmesini
sağlamak amacıyla Anayasanın 88 nci maddesi
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair
önergesi (8/22)
37. — Sakarya Milletvekilli Hayrettin 'Uysal
ve iki arkadaşının, tonaj uygulamasının tatbik
edilmemesinin nedenleri konusunda bilgi edin
mek maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair
önergesi (8/23)
38. — İçe'l Milletvekili Celâl Kamgılı'nın,
üniversite reformunun biran evvel gerçekleşmesi
ve alınacak tedbir ve çarelerin neler olduğu
konusunda bilgi edinmek maksadıyla Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme
açılmasına dair önergesi (8/24)
39. — Antalya Mileflveflcli İhsan Atıaöv'ün,
Orta - Doğu Teknik Üniversitesinde son zaman
larda meydana gelen kanunsuz hareketlerin ne
denlerini tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına dair Önergesi (10/35)
40. — İçel Milletvekili Celâl Kaırgıll'nın,
TÖS e ve bu sendikaya üye olan bâzı öğretmen
lere karşı girişilen hareketlerin kimler tarafın
dan yönetildiği ve amaçlarının ne olduğunu tes
bit etmek maksadıyla Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına
dair önergesi (10/36)
41. — Kastamıonu Milletvekili MeHrmet iSeydibeyoğlu'nun, devalüasyondan önce Merkez
Bankasından hangi bankaların kredi aldığını
ve bu kredilerin kimlere dağıtıldığını tesbit et
mek maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi
uyarımca bir Meclis Araştırması açılmasına dair
önergesi (10/37)
42. — Sakarya MiHlertVeklilli llayıreıtltin Uy
sal ile Barbaros Turgut Boztepc'nin, Hükü
met tarafından uygulanan devalüasyon kara
rının önceden haber alınmasında hangi kuru
luş ve şahısların büyük faydalar sağladığı ve

desi uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na dair önergesi (10/46)
50. — İçel Milletvdki'U Celâl Kar/gılı'ııın,
Kamu İktisadi Kuruluşlarının içinde bulun
43. — Afyon Karahisar ıMiı Ll etive kii] i 'Sül'ey- dukları çıkmazın nedenlerini ortaya çıkarmak
ve inkişafını sağlamak amacıyla alınması ge
rnan Mutki'min, Devalüasyon kararından sonra
rekli tedbirleri tesbit etmek maksadıyla Ana
tarım ürünlerinin maliyetine eklenen zamlar
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis
sebebiyle .üretimin istenen ölçüde gelişip gearaştırması açılmasına dair önergesi (10/47)
lişmiyeceğinin tesbiti İçin Anayasanın 88 nci
•51. — İçel Milletvekili 'Celâl 'Kargılı'nın,
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
boraks madeninin millî çıkarımız paralelinde iş
masına dair önergesi (10/39)
letilmesinde ve değerlendirilmesini sağlamak
44. — Konya Mıilletveikillli Vefıa Tanır'ın,
için alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek
Türk Parasının kıymetinin ayarlanmasiyle ilgili
maksadıyla Anayasama 88 nci maddesi uya
kararın resmen ilânından önce duyulduğu idrınca bir Meclis araştırması açılmasına dair
diasiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca
©nergesi (10/48)
bir Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi
52. — İçel MdiMıeıtveklili Colâl Kargılı'inin,
(İ0/40)
Türk Müziğinin içine düşürüldüğü bugünkü du
rumdan kurtarılması için alınması lâzımgelen
45. —• Sakarya Miılleit vekilli Hayret tin Uy
tedbir ve çârelerin tesbit edilmesi amaciyla
sal ile Barbaros Turgut Boatepe'nin, yurt dı
şında bulunan bir Ermeni vatandaşın Türkiye' Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına dair önergesi (10/49)
deki bütün ilişkilerinin meydana çıkarılmasını
temin maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi
53. — İçel Mülllleıttvıeıkiılli Celâl Kargılı'mim,
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair
üreticinin mahsulünü değer pahasına satabil
önergesi (10/41)
mesi, halkın ve köylünün zaruri ihtiyaçlarını
46. — Konya Milletvekili Vefa 'Tanır'ın,
gerçek fiyatlar üzerinden
satınalınabilmesini
Türk Parasının dış değerinin yeniden ve sütemin maksadıyla kooperatifçiliğin hızla kurul
latle düşmesini önlemek için alınması gereken
ması ve gelişmesini sağhyaeak tedbirlerin neler
tedbirleri tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci
olduğunu tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına dair önergesi (10/43)
masına dair önergesi. (10/50)
haberin önceden verilmesinde kimlerin kusurlu
bulunduğunu tesbit etmek maksadıyla Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına dair önergesi (10/38)

47. — İçel Milletvekilli ' C e f â Karlgıiı'nıın,
Türkiye'deki topyekûn ve aydın işsizliğin ne
denlerini tesbit etmek ve bu soruna bir çare
getirmek amacıyla Anayasanın 88 nci maddesi
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair
önergesi (10/44)
48. — İçel Mlillileitveıkili Cefâıl Kaırigılı'nın,
rüşvet ve adam kayırma olaylarının önlenme
si için alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek
maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair
önergesi (10/45)
49. — İçel Milletvekilli Celâl 'Kargılının,
Türkiye'de tarıma elverişli arazilerin, yeraltı
ve yerüstü kaynaklardan yararlanarak biran
önce sulama imkânlarına kavuşturulması için
bulunacak çareleri ve alınacak tedbirleri tes
bit etmek maksadıyla Anayasanın 88 nci mad

64. — lıçıeıl Milletvekili Celâli Kargılı'nm,
tatbik edilmekte olan orman politikasının olum
lu neticeler vermediği iddiasiyle, yeniden or
manların korunması için alınması gerekli ted
bir ve çarelerin neler olduğunu tesbit etmek
maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi gereğin
ce bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi (10/51)
55. — İçel ıMüLMvieikiM Celâl Kargılı 'ura,
lıkçılığm ve diğer su ürünlerinin değerlendiril
mesi, korunması ve çoğaltılması için alınacak
tedbirlerin neler olduğunu tesbit etmek maksa
dıyla Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi.
(10/52)
56. — tçeıl iMiHıetvekdili Celâl Ka.rgıılı'nın,
yurt dışında çalışmakta olan işçilerin sosyal ve
ekonomik sorunlarının neler olduğunu tesbit

-
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etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın- | etmek konusunda Anayasanın 88 nci maddesi
ca bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair
gesi. (10/53)
önergesi. (10/61)
57. — İçel İMilMvekıili Celâl Kargılı'nun,
65. — DBumsa Millfetvekiili Kaısum Önadım'un,
tüm el sanatlarımızın geliştirilmesi ve değerlen
TRT Kurumunun yayınlarının düzenlenmesi, ıslah
dirilmesi maksadıyla alınması gereken tedbirleri
edilmesiyle diğer oluşumları tesbit etmek ve ge
tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi J reken tedbirleri almak maksadıyla Anayasanın
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması
önergesi. (10/54)
açılmasına dair önergesi. (10/62)
58. — İçel 'Milliotvekillji Celâl Kargılı'nın,
-"66. — Maraş Müleıtfvefcüli İbrahim Özıtürk'ün,
Türk dilinin zenginleştirilmesi, yabancı kelime
İstanbul Kültür Sarayında meydana gelen yan
lerden arınması maksadıyla alınması gerekli
gının sebepleriyle sorumlularını tesbit etmek
tedbirlerin neler olduğunu tesbit etmek üzere
üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/55)
(10/63)
59. — İçel MMl'eltvelkâli Celâl Kargılı'nın,
67. — iSakarya MJJlldtvekilii Hayrcıtıtıin Uysal
hayvansal ürünlerimizin değerlendirilmesi ve
ile İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, gençliğin
korunması için alınması gerekli tedbirleri tesbit
gerçek durumunu, gençlik olaylarını, yaralan
etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uya
maların,
ölümlerin nedenleri ile Hükümet hak
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair
kındaki
iddiaların
ne derece doğru olduğunu
önergesi (10/56)
tesbit etmek maksadıyla Anayasanın 88 nci
60. — İçel Milletvekili Celâli Kargılı'mın,
maddesi uyarınca bir genel görüfme açılmasına
millî kabiliyet ve değerlerimizin en iyi bir şe
dair önergesi (8/29)
kilde desteklenmesi, teşvik edilmesi ve korun
•68. — ıSiiıvıas ıMillletvefkıiıli Vahit Bozatlı'nın,
ması yönünden alınması gereken tedbirleri tes
bütün yurttaşlara ilköğrenimin sağlanması ve
bit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uya
bu konuda alınmış olan tedbirlerin tatbiki ko
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair
nusunda bilgi edinmek maksadiyle Anayasanın
önergesi (10/57)
'88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması
61. — Adana Miillıeitvefcili AM Rıza G-üIllüoğaçılmasına dair önergesi (10/68)
lu'nun, Türkiye'de millî bir motor ve aktarma
69. — ISajmjsuın Mjilllıeitveıkıili Kâmuran Evliyasanayiinin kurulması için şartların neler oldu
oğlu'nun, son öğrenci olayları karşısında hü
ğunu tesbit etmek amaciyle Anayasanın 88 nci
kümetin alacağı ve almayı düşündüğü tedbirle
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açıl
re ışık tutmak maksadiyle Anayasanın 88 nci
masına dair önergesi. (10/58)
maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına
dair önergesi. (8/26)
ı62. — îçel Mıüleıfcvelkilii Celâl Kargılı'mın,
Türk sporunun sorunlarının, inkişâfı için ted
70. — Mıaıraış IMileltvekilıi İbrahim Öatürk'ün,
birlerin neler olduğunu tesbit etmek amaciyla
yabancı memleketlerden alınan dış borçlar ile iç
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
borçlar konusunda bilgi edinmek maksadiyle
lis araştırması açılmasına dair önergesi (10/59)
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/65)
63. — İçel Millieıtvökili Celâl Kargılı'nın,
71. — ıSivais MiillıeıfaveMM Vahlit ıBozaltlı'nın,
Tapulama ve Kadastro işlerinin süratle yürütül
vsayişsizlik
konusunda icranın ihmallerini,
mesi ve neticelendirilmesi konusunda alınacak
noksanlarını, ve sorumlu olduğu konuları tes
tedbir ve çareleri tesbit etmek üzere Anayasa
bit etmek maksadiyle Anayasanın 88 nci mad
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştır
desi uyarınca bir genel görüşme açılmasına da
ması açılmasına dair önergesi. (10/60)
ir önergesi. (8/27)
•64, — [Manâsıa MMletvelkili Musttıafa Ok'un,
72. — İçel Milletvekili 'Turhaın Özgüner ve
Türkiye'de stratejik üsler ve silâhlar ile bu si
iki arkadaşının, İmar ve İskân Bakanlığı İmar
lâhlar açısından İncirlik üssünün kumanda iliş
kileri bakımından yarattığı tehlikeleri tesbit | Genel Müdürlüğü tarafından İçel iline bağlı
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Gülnar ilçesi sınırları
düşünülen gecekondu
mütaahhidc ihalesinde
diasiylc Anayasanın 88
bir Meclis Araştırması
gesi. (10/66)

içerisinde yapılması
önleme bölgesinin bir
yolsuzluk yapıldığı idnci maddesi uyarınca
yapılmasınla dair öner

73. — ıManaiş Milletvielkild (İbrahim öztürk'ün, üç yıl içinde öldürülen üniversiteli gençler
konusunda bilgi edinmek maksadiyle Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir genel 'görüş
me açılmasına air önergesi. (8/28)
74. — İstanbul Milletvekili Eşr'ef Derinçıay'ın, Halic'in temizlenmesi ve turistik bir yer
haline getirilmesi için gerekli tedbir ve çalış
maların neler olduğunu tesbit etmek üzere Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis
Araştırmacı açılmasına dair önergesi. (10/67)
75. — Kayseri (Millıeıtveıkiili Turhan Feyaioğlu'nun, Resmî Gazetede yayımlanan «1971 yılı
programı» adlı resmî belgede, iktisadi Devlet
Teşekküllerinin özel kuruluş ve şahıslarla or
taklık veya iştirak şeklinde giriştikleri teşeb
büsler hakkında bilgi edinmek maksadiylle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına dair önergesi (10/69)
76. — Manas Müılettvelkiti İbrahim Öztürk'ün,
son günlerde meydana ıge'len olaylarda kullanı
lan patlayıcı maddelerin temin edilişinde iç ve
dış örgütlerin etkili olup olmadığını tesbit et
mek ımaksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair
önergesi (10/70)
77. —• Anlkana Mdıltletıvelkillli ıSuıma Turtal ile
Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, son günler
de meydana gelen, emniyet ve asayişi ihlâl 'eden
kanlı olaylar nedeniyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına
dair önergesi (8/30)
78. — Miaraiş Milletvekili İbrahim özitürk'ün, Türkiye'deki işsizliğin artış sebepleriyle ön
leme çarelerinin neler olduğunu ve işsizliğin or
tadan kaldırılabilmesi için hangi kesimlerde re
form yapılması gerektiğini tesbit etımek ama
cıyla Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir
Genel Görüşme 'açılmasına dair önergesi (8/31)
79. — İçel Milletvekilli «Celâl Kargılı'nın,
Türkiye'deki gençlik hareketlerinin nedenleri
ni teslbit ötmek ve 'bunların çözüm yollarının
neler olduğu konusunda bilgi 'edinmek maksa-

diyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir
Genel Görüşme açılmasına dair önergesi (8/32)
80. — İMaraış Milletvekili İbrahim öztürk'
ün, 12 Mart 1971 günü Genelkurmay Balka
nı ve Kuvvet Kumandanlarının vermiş olduğu
muhtıranın ışığı altında siyasi partilerin ve
Parlâmentonun nasıl bir tutum T<s davranış içi
ne girmesi gerektiği konusunda bilgi edinmek
maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir genel görüşme açılmasına dair önergesi.
(8/33)
81. — Konya Milletvekili Özer Ölçmen'in,
halen yurt dışında hayatlarını kazanmak zoruna
da olan Türk vatandaşları ile ailelerinin sosyal
ve ekonomik sorumlarınım neler olduğunu tesbit
etmek maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair
önergesi (10/71)
82. —• Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'nun, Anayasa Mahkemesi kararı üzerine
9 Temmuz 1971 tarihinde öğretim çalışmaları
na son vermesi gereken özel yüksek okulların
bir çözüme bağlanabilmesi için Anayasanın
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi. (8/35)
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK
İŞLER
II

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL
GÖRÜŞME
1. — Adana Milletvekili Kemal Satır, Kon
ya Milletvekili Orhan Okay ve Maraş Milletve
kili İbrahim öztürk'ün, bugüne kadar uygulan
makta olan yabancı sermaye politikasının so
mut sonuçlarını değerlendirmek, yabancı serma
ye yatırımlarının doğal 'kaynaklarımız üzerin
de çeşitli alanlarda meydana getirdiği fayda
ve zararları tesbit etmek ve Türkiye'nin bugü
ne kadar uyguladığı yabancı sermaye politika
sı hakkında bilgi edinmek maksadiyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel görüş
me açılmasına dair önergeleri. (8/2, 8/34, 8/36)
2. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, ya
pılan kaçakçılığın yurt ekonomisinde meydana
getirdiği tesirleri tesbit etmek amaciyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/4)
3. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
27 Ekim 1969 tarihli Günaydın Gazetesinde ya-

yımlanan mektuba dair Adalet ve İçişleri bakan
larından sözlü sorusu (6/7)
4. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün,
10 Kasım 1969 tarihinde yayımlanan televizyon
programına ve yapılan açık oturuma dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/10)
£>. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpınar'm, Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından
sağlığa zararlı ilâç mubayaa edilip edilmediğine
dair Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/12)
6. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpınar'm, sağlığa zararlı ilâçlara dair Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/13)
7. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın, Tekirdağ'a bağlı Hayrabolu ilçesinde da
ğıtılan tohumluk buğdaya dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/14)
8. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın, Çorlu'da öğrenim yapmakta olan ve inşa
halinde bulunan Erkek Sanat Enstitülerine dair
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/15)
9. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Oktay'
ın, Siirt'e doktor teminine ve sosyalizasyon ek
siklerinin giderilmesine dair Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/16)
10. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün,
657 sayılı Kanunun uygulanmasına ve kamu
hizmetleri için alman personel ile bunların is
tihdamlarına dair Başbakandan sözlü sorusu
(6/17)
11. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm,
Türkiye'ye iade edilecek Rumlara dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/18)
12. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'mn, Bursa'nm su ihtiyacının giderilmesine dair
imar ve iskân Bakanından sözlü sorusu (6/19)
13. — Siirt Milletvekili Adil Yaşa'nm, Baş
bakan tarafından açıklanan Hükümet progra
mındaki yatırımlara dair Başbakandan sözlü
sorusu (6/22)
14. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'in, vatani hizmet tertibinden maaş alacaklar
için yapılan çalışmalara dair Maliye ve Millî
Savunma bakanlarından sözlü sorusu (6/23)
15. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'm, Sakarya'nın Akyazı - Dokurcun bucağı
arasındaki yolun asfaltlanmasına dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/24)

16. — Adana Milletvekili Ali Rıza Güllüıoğlu'nüm, çiftçilerin yeteri kadar zirai krediye ka
vuşmaları için bir Kooperatifler Bankasının
burulmasına ve traktör plasmanı politikasına
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/25)
17. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın, Barış gönüllüsü olarak Türkiye'ye gönderillen Amerükalılıara dair İçişleri Bakanım
dan sözlü sorusu (6/26)
18. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal
Palaoğlu'nun, Sivas sınırlan dahilindeki Bozkurt köprüsünün inşasına d*»ir Bayındırlık
Bakanından sözlü sorusu (6/27)
19. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un,
izmir'in Seferihisar ilçesinde yapılan NATO
tatbikatında zarara uğrıyan köylülere dair
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu. (6/29)
20. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un,
izmir'e bağlı Seferihisar - Doğanbey karayolu
nun ne zaman yapılacağına dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü sorusu (6/30)
21. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un,
izmir süt fabrikasına dair Tarım Bakanından
»özlü sorusu (6/31)
22. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un,
izmir'e bağlı Bergama - Kınık ilçelerinden ge
çen Bakırçay'ın meydana getirdiği taşkınlara
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından
sözlü soı usu (6/32)
23. —• izmir Milletvekili Burhanettin Asutay'ın, 931 sayılı Kanunun tatbikatına dair
Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/33)
24. — Ankara Milletvekili Orhan Birgit'in,
Günaydın Gazetesinin Ankara bürosuna yapı
lan tecavüze dair tçişleri Bakanından sözlü
sorusu (6/35)
25. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nm,
Ege tütün piyasasının ne zaman açılacağına ve
mahsullerin değerlendirilmesine dair Gümrük
ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/36)
2G. — izmir Milletvekili Talât Orhon'un, İz
mir Ticaret gazetesinde yayımlanan «Mesuliye
ti kim yüklenecek» başlıklı makaleye dair Baş
bakan ve Ticaret bakanlarından sözlü sorusu
(6/37)
27. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, UşakEşme ilçesinde 10 Kasım günü meydana gelen
olaylara dair Millî Eğitim ve içişleri bakanla
rından sözlü sorusu (6/38)

— 8
28.. — Afyon Milletvekili Hamdi Hamamcıoğlu'nun, Bber ve Akşehir göllerinin meydana
getirdiği taşkınların önlenmesine dair Enerji
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu
(6/39)
29. — izmir Milletvekili Kemal Önder'in,
Ege tütün piyasasının açılmasına ve mahsulün
değerlendirilmesine dair Gümrük ve Tekel Ba
kanından sözlü sorusu (6/40)
30. — Sinop Milletvdkili Tevfik Fikret Övet'in, Sinop ili orman ve dağ köylerinin kalkındı
rılmasına ve ayrılan ödenek miktarına dair
Orman ve Köy İşleri bakanlarından sözlü so
rusu (6/41)
31. — ıSamsun Milletvekili Kâmran Evliyaoğlu'nun, öğretmen okullarına dair Millî Eğitim
Bakanından sözlü sorusu (6/42)
32. — ıSinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm,
Sinop'a bağlı bâzı köylerin içme suya ve yol
ihtiyacına dair Köy İşleri Bakanından sözlü so
rusu (6/44)
33. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm,
PTT dağıtıcılarına ve hat bakıcılarına dair
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/45)
34. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm,
Sinop'un Boyabat ilçesi ceza evine dair Adalet
Bakanından sözlü sorusu (6/46)
35. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün,
Günaydın Gazetesinin Ankara bürosuna yapı
lan tecavüze ve Yazı İşleri Müdürünün eşine
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/47)

40. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu'nun, yurdumuzda kurulması düşünülen
üniversitelere dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/54)
41. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'm,
gümrüklerde bekliyen ithal mallarına dair Ma
liye ve Gümrük ve Tekel bakanlarından sözlü
sorusu (6/55)
42. — l&tanibul Milletvekili Eşref D;eriniçay'ın, Cumhuriyet savcılarının durumuna dair
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/56)
43. — İçel Milletvekilli Turhan özıgüner'in,
sel felâketine uğrıyan Çukurova'daki köylere
dair İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu
(6/57)
44. —• İçel Milletvekili Çetin Yıimaz'm,
Millî Eğitim Bakanlığınca yayımlanan «Bin
temel eser» e dair Mülî Eğitim Bakanından
sözlü sorusu (6/58)
45. — Samsun Milletvekili Ilyas Kılıç'm, Sam
sun'da açılmak üzere olan gübre fabrikasına
alınacak işçilere dair Çalışma Bakanından sözlü
sorusu (6/59)
•46. — Ankara Milletvekili Gsıman Soğukpınar'ın, halk sağlığı bakımından sakıncalı olan
bâzı tarım ilâçlarına dair Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanmdan sözlü sorusu (6/60)
47. —• Ankara Milletvekili Osman (SoğukpiJ
nar'm, halk sağlığı bakımından sakıncalı olan
bâzı tarım ilâçlarına dair Tarım Bakanmdan
sözlü soruşu (6/61)

36. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm,
Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı bâzı köylerin
yollarının yapımına dair Köy İşleri Bakanından
sözlü sorusu (6/49)
37. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'fin, Kalkınma Plânında yer alan, «İdareyi yeni
den düzenleme» konusundaki uygulamaya ve
yapılan çalışmalara dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/51)

48. — ISinop Milletvekilli Hilmi İşigüzar'ıın,
326 sayılı Kanunun tatbikatından mağdur olan
eğitmenlere dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/62)
49. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın ,11gın ilçesi Diğrek köyünün orman içinden başka
bir mınıtakaya nakline dair Köy İşleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/63)

38. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu'nun, Sivas'ta bir Ticaret Borsası kurul
masının düşünülüp düşünülmediğine dair Tica
ret Bakanından sözlü sorusu (6/52)
39. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu'nun, Sivas'ın bâz* köylerinin yollarının
yapılmasına dair Köy İşleri Bakanından sözlü.
sorusu (6/53)

i50. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Ha
zinenin mülkiyet ve tasarrufu altında bulunan
ziraete elverişli topraklara dair Maliye Bakanm
dan sözlü sorusu (6/64)
51. — Konya 'Milletvekili Vefa Tanır'ın Ak
şehir ve Beyşehir gölleri için yapılan çalışmala
ra dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından
sözlü sorusu (6/65)

~52. — İçel M4M^ert7v«tldli Çetin Yılmaz'm, Igei'iin Gülnar ilçesinin ihtiyaçlarına dair Başba
k a n d a n söÜü Borusu. (6/66)
Ö3v "=*- 'Sinop Müüetvekiüi Killimi tşıgöizıar'ım,
'Ourtt&iıriyet Savcılarının tâyin ve nakillerine
<da\»> Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/67)
64. — Ondu Milletvekili Alta Topaloğlu'nun,
Hastaş ve iştiraklerine dair Başbakandan sözlü
sorusu (6/74)
05. — Maraş Milletvekili İbrahim özıtünk'ün,
Maraş Devlet Hastanelerinde ne kadar uzman
hekimin vazife gördüğüne dair Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/75)
'56. — Maraş Milletvekili İbrahim öztüjrk'ün,
Maraş'ı Kayseri ve An dirin'a bağlıyacak olan
yolun yapımına dair Bayındırlık Bakanından
sözlü sorusu (6/76)
57. — Maraş Milletvekili İbrtaJhim öztürkHin,
Maraş'ın diğer bölgelerle bağlantısını sağlıyacak Büyük Nacar Köprüsünün yapımına dair
Bayındırlık ve Köy îşleri Bakanlarından sözlü
suOTiiısu (6/77)
58. ^* İçel Milletvekilli Turhan özgüner'in,
JtitaKfbttl Yıldız Mimarluk ve Mühendislik Aka'denfclsinde meydana galen olaylara dair İçişleri
feakanından sözlü sorusu. (6/78)
6-9. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Seydibeyoğlu'nun, Kastamonu Orman Başmüdürlü
ğüne dair Orman Bakanından sözlü sorusu (6/79)
60. — İçel Milletvekili Celâl Kangıh'nm,
öldürülen üniversite öğrencilerinin kaofcülerinin bulunmasına dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/80)
61. — Kastamonu. Milletvekili Mehmet &eydibe/oğlu'nun, Kastamonu^da bir kâğıt fabrikasının kurulup kurulmıyacağına dair Başbakan
dan sözlü sorusu. (6/81)
62. — (Kastamonu Milletvekilli Mehmet Seydibeyoğlu'nun, Kastamonu
Abdurrahmanpaşa
Lisesinde boş geçen derslere dair Millî Eğitim
Bakanından sözlü sorusu. (6/82)
63. — Antalya Milletvekili Ömer Buıyrukçu'nun, Elmalı hudutları içindeki Karagöl'ün mey
dana getirdiği taşkınların önlenmesine dah
Enerji ve Tabiî Kaynaklan* Bakanından sözlü
*toıusu. (6/84)
64. — Ordu MSİletıvekili Ferda Güley'in,
Ordu ilinin sosyalizasyon programı dışında
tutunma sebebine dair Sağlık ve Sosyal Yar

dım Bakanından söslü sorusu (6/85)
65. — Sinop Milletvekili Hilmi îşıgüzar'ın,
Sinop'ta bir Orman Başmüdürlüğünün kurul
ması hakkında a s dtsjürnildüğüne dair Orman
Bakanından söslü sorusu (6/86)
66. — Sinop Milletvekili Hilmi Işigıüzar'ın
Eskişehir'de yaptırılan sosyal konutların tev
ziine dair İmar vs İskân Bakanından sözlü so
rusu (6/87)
67. —» E m i n » » HMlettvekili Gıyasettin Karaea'nın, Brsurum - İspir flçesinde bir vatan
daşa İstiklâl Madalyası verilmesi işlemine
dair Millî Savusuna Bakanından sözlü sorusu
(6/88)
68. - » O r d u MÜ*tr>drili Ferda Güley'in,
Spor - Toto gelirleriyle yaptırılan spor tesis
lerinden halkın da istifade ettirilmesine dair
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü sorusu (6/89)
69. — Aydın MiUeıt/vekill M, Kemal Yıkmaz'm, boş geçen d t r t saatlerine vs öğretmen boy
kotu dolayısiyk »çığa alınan
öğretmenlere
dair Millî E ğ i t i » Bakanından sözlü sorusu
(6/90)
70. — Afyon Karaâisar Milletvekili Süleyman Mutlu'nun Montaj Sanayiine dair Sana
yi Bakanından «»özlü sorusu (6/91)
71. — Konya Milletvekili Vefa Tanar'ın, Il
gın'ın kurtulan Haremi Gölü arazdsine dair
Maliye ve Köy İtleri bakanlarından sözlü so
rusu (6/92)
72. — Konya Milletvekilli Vefa Tanır'ın, Ak
şehir Gölünün genişlemesiyle hasara uğrıyan
köylere ve yapılan yardımlara dair İmar ve
İskân ve Köy İşleri bakanlarından sözlü soru
su (6/93)
73. — Konya Milletfvefc$Iİ Vetfia Tanır'ın, H->
gm depolaması v*e atlandı sulama projesinin ne
zaman bitirileceğine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Balkanından sözlü sorusu. (6/94)
74. — fi&vas Millettlvekili Muıstöaıfa Kemal
Palaoğlu'nun, Etibanka bağlı bâzı tesislerin
büyük sermaye çevrelerine devredilme sebe
bine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanmian sözlü sorusu (6/95)
75. —- TJs.a'k 'Milletvekili Adil Turan'm, İlk.
öğretimde vazife gören öğretmenlere de ek MQ*
ret ödenmesine dair Millî Eğitim Bakanından
sözlü sorusu. (6/96)
(Millet Meclisi 95 nci Birleşim)
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76. — Zonguldak Milleltvekiili Ahmet Güner'- I Ortak Grup toplantısında yapılan konuşmaya
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/108)
in, belediyelerin durumuna ve yapılan yardım
88. — Adana Milletvekili Turgut Topaloğlara dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/97)
lu'nun, tarım ilâçlarına dair Tarım Bakanından
77. — Antalya MiMyekili HaSanı M& Gülsözlü sorusu (6/109)
can'ın, Antalya'da bir adliye binasının yapılma
sına dair Adalet Bakanından sözlü sorusu.
89. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül(6/98)
can'ın; Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yeni bir
78. — Antalya Mi^eıtivekili Hasan Ali GülHükümet konağı yapılmasına dair Maliye ve
caıı'ın, Antalya'ya kurulmadı düşünülen kâğıt
İçişleri bakanlarından sözlü sorusu (6/1İ0)
fabrikasına dair Başbakandan sözlü sorusu.
90. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gülean'ın, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yapıl
(6/99)
ması düşünülen baraja ve Söğüt golünün kuru
79. — Istanfbul Milletvekliıla Eşref Derinçay'tulmasına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
ın, zararlı faaliyetlerinden dolayı budut dışı
nından sözlü sorusu (6/111)
edilenlere dair içişleri ve Dışişleri Baikanlarından sözlü sorusu (6/100)
91. — Antalya Milletvekili Hasan Ali GiUean'ın Elmalı ilçesine bağlı Sinekçibeli - Sütle80. — Afyon KaraJhiöar M i ü e t ^ e ^ Haondi
ğen köyü yolunun tamir ve ıslahına dair Bayın
H&mamoıoğiu'nua, tüooar r e küçük esnafa re- I
dırlık Bakanından sözlü soruşa (6/112)
rilen kredilerin faiz hadlerine dair Tioartt Ba
kanından sözlü sorusu (6/101)
92. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'm,
81. — Anitalya MilJleı&vekdli Hasan Ali Gül- I Uşak'a bir fabrika kurulup kurulamıyacağma
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/113)
can'in, Antalya'nın Çakırlar ilçesin© bağlı bâxı
93. — Uşak Milletvekili Adil Turan'm, ilk
köylerin sel felâketinden korunmağına dair
ve
orta dereceli okullarda okutulan ders kitap
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından «özlü
larına
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so^
sorusu (6/102)
rusu (6/114).
82. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpınar'ın, Fen Fakültesinde ödenek yokluğundan I
94. — Ankara Milletvekili İbrahim Oüceoğlâboratuvar çalışmalarının aksadığının doğru I
lu'nun, Kalecik sulama projesinin ne zaman
olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından
tamamlanacağına dair Enerji ve Tabiî Kay
sözlü sorusu (6/103)
I
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/115)
83. — Niğde Mıiılleıtvıefcilli Meıvlüt Oçakeıoğ95. —? Zonguldak Milletvekili Hüseyin B.aylu'nun, Niğde'ye bağlı Aksaray ilçesinin Hükü
türk'ün, Kömür tahsis belgelerinin veriliş şek
met binası ihtiyacına dair Bayındırlık Bakanın
line dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/104)
I daa 8Ö*lü ••rusu (6/116)
84. — Ankara Milletvekili İbrahim Cüceoğ96. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin,
lu'nun, Almanya'da çalışan Türk işçilerinin
Karadeniz Bölgesinde üretilen. patates ürünü
eğitim çağındaki çocuklarına dair Çalışma ve
mün değerlendirilmesine dair Ticaret BakanınMillî Eğitim babanlarından «Özlü sorusu (6/105)
dan sözlü sorusu (6/117)
85. — Maraş Milletvekilli İbrahim öztürk'97. — İstanbul Milletvekili Reşit. Ülker'in,
ün, Türkiye p e t M politikası tesbiti işinin bir
bir gazetede yayınlanan «Diyanet İşleri Başkanı
Amerikan firmasına para karşılığı verilmesinin
fetva verdi» başlıklı yazjya dair Devlet Baka
doğru* olup olmadığına dâir Enerji ve Tabiî Kay
nından sözlü sorusu. (6/118)
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/106)
I
86. — Maraş Milletvekilli İbrahim öztürk'*
98. — Çorum Milletvekili Cahit Angı'nm,
ün, Maraş Belediyesi tarafından başlatılan, ge
5 Şubat 1970 tarihli Ulus Gazetesinde «Çoruma
cekondu ıslah ve önleme fâaliyetinin ne safhada I un Gökçam köyü nasıl cezalandırıldı» başlıklı
'olduğuna dair imar ve İskân Bakanından sözlü
vazıya d/ir Başbakandan sözlü sorusu (6/119)
sorusu (6/107)
99. — Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolak87. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm,
oğlu'nun, Güney - Doğu illerini birbirine bağ]ıpaso ihtilâfı üzerine, Başbakan tarafından, A; P. II yan yollarda, kaçakçılığın men ve takibi için
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arama yapan resnı? kişilere dair içişleri Baka I
110. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
nından sözlü sorusu (6/120)
raca'nın, Horasan ilçesi Okçular köyünün içme
suyuna kavuşturulmasına dair Köy İşleri Ba
100. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'kanından sözlü sorusu (6/132)
ın, 1 Ocak 1968 den beri Devlet Demiryolları
111. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in,
Genel Müdürlüğünce satılan arsalara dair UlaşI Yüiksek Denetleme Kurulundan uzaklaştırılacak
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/121)
kimseler için Danıştay tarafından verilen ka
101. _ Ordu Milletvekilli Ferda Güley'in Fen
rara rağmen yürütmenin durdurulun aması sebe
Fakültesinde meydana gelen olaylara dair, İç
bine
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/133)
işleri ve Millî Eğitim Bakanından sözlü soru
112.
— Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka^
su. (6/122)
raca'nm, Hınıs'ta meydana gelen depremden
102. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan G-özarar görenlerin yurt dışına gitmelerine öncelik
ğüş'ün, Başbakanın kardeşi tarafından alman
tanınmasına dair Çalışma Bakanından sözlü so
200 ton pik demire dair Sanayi Bakanından
rusu (6/134)
sözlü sorusu. (6/123)
113. — Trabzon
Milletvekilli Ali
Rıza
103. — Sivas iMlletvekiM Ekrem Kangal'ın,
Uzuner'in, Trabzon ilinin bir sanayi bölgesi ha
Sivas'ta bir DSİ Bölge Müdürlüğü kurulmasına
line getirilmesi için Devlet Plânlama Teşkilâtı
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından
tarafından alman tedbirlere dair başbakan, Sa
sözlü sorusu (6/124)
nayi ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakanların
dan sözlü sorusu (6/135)
104. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın,
114. — Tokat Milletvekili Reşit Önder'in,
Hürriyet Gazetesinde yayımlanan «çocuksuz
Tokat ilinin sağlık hizmetleri bakımından püot
aileleri sevindiren tıp olayı» başlıklı yazıya
bölge haline konulup konuimıyacağına dair
dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından söz
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
lü sorusu (6/125)
rusu (6/136)
105. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka115. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan
raca'nm, Erzurum'un Hınıs ilçesine bir lise bi
AvşargiHn,
Kayseri İmam - Hatip Okulunda
nası yaptırılmasına ve öğretmen ihtiyacının kar
Atatürk
aleyhine
girişilen hareketlerin doğn
şılanmasına dair Millî Eğitim Bakanından söz
olup
olmadığına
dair
Millî Eğitim Bakanından
lü sorusu (6/127)
sözlü sorusu (6/137)
106. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
116. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'm,
raca 'nın, Erzurum'un Araş bucağına bir orta
Uşak'a bağlı Kula - Eşme arasındaki yolun asokul yaptırılmasına ve Hükümetçe yardım ya
faitlanmasındaki teknik hatalara dair Bayındır
pılıp yapılmıyacağına dair Millî Eğitim Baka
lık Bakanından sözlü sorusu (6/138)
nından sözlü sorusu (6/128)
117. — Konya Milletvekilli İrfan Baran'm,
107. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
Konya
Ereğlisi'nde bir şahsa kanunsuz ve usul
raca'nın, Aşkale ilçesi köylerinin istifadesi için
süz
olarak
bâzı menfaatler sağlandığı iddiasına
de bir tren istasyonu yapılmasına dair Ulaştır
dair Tarım ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakan
ma Bakanından sözlü sorusu (6/129)
larından sözlü sorusu (6/139)
108. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka118. — Konya Milletvekili İrfan Baran'm,
raca'nın, ilçe ve köylerdeki vekil imamların
yuiTİtitaşların cian v>e m&i güvemMOderkıkı sağ
asil kadroya alınmasına ve imam, müezzin ihti
lanması için Hükümet tarafından alman ted
yacının karşılanması için ne düşünüldüğüne
birlere dair Başbakandan sözlü sorusu (6/140)
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/130)
119. — Konya Milletvekili İrfan Baran'm,
Konya ovasının sulanması ve taşkınlardan ko
109. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
runmasına dair Başbakandan sözlü sor ısu
raca'nm, Hınıs ilçesi Kavar köyüne bir ilkokul
(6/141)
ile köyü ilçeye bağlıyan yolun yaptırılmasına
dair Millî Eğitim ve Köy İşeri Bakanlarından
120. — Ankara Milletvekili Şinasi Özdensözlü sorusu (6/131)
oğlu'nun, THY nın, Fransa'nın «Akdeniz Ku-

lübü» yle yaptığı anlaşmaya dair Ulaştırma
Bakanından sözlü soru (6/142)
121. — Amasya Milletvekili Vehbi MeşIıur'un, 1961, 1^64 ve 1969 yıllarında pancar
istihsali ile şeıkeır 'istihsaline, pancar fiyatları
nın arıtırı 1 masına dair Sanayi Bakanından söz
lü sorusu (6/144)
122. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca'nın Hınıs'ın Güvenlik köyü arazilerinin
su taşkınlarından korunmasına ve selden zarar
gören arazilerin ıslahına dair Köy İşleri, Enerji
ve Tabiî Kaynaklar ve İmar ve İskan bakan
lıklarından sözlü sorusu (6/145)
12:5. — Manisa Milletvekili Voli Bakırlı'nın,
îmar ve İskân Bakanlığı tarafından ihalesi yap
tırılan prefabrik evlere dair İmar ve İskân Ba
kanından sözlü sorusu (6/146)
124. — Ankara. Milletvekili İbrahim Sıtkı Hatipoğlu'nun Suriye'de hak ve mıenfaıatlıeri zara
r a uğrıyan vatandaşlarımızla ilgili olarak alı
nan kararların tatbikine dair Dışişleri ve Ma
liye bakanlarından sözlü sorusu (6/147)
125. — Adıyaman Milletvekili Yusuf Ziya
Yılmaz'ın, Antalya'da çıkan İleri Gazetesinde ya
yınlanan «A. P. 11 Kurulu Ankara'da müspet
çalışmalar yaptı» başlıklı yazıya dair Köy İş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/148)
126. — Aınlkara Milletvekilli Stiıniasi Özdcnoğlu'nun, spor karşılaşmalarında aldığımız mağ
lûbiyetlerin sebebine dair Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü sorusu (6/149)
127. — Öoruim Milıletvelkili Cahit Amgı'nın,
Ankara'daki Çorum Yüksek öğrenim Talebe
Yurdunun basılma olayına dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/150)
128. — Oıidu Milletvekili Mıemduh Ekşi'nin,
Amerika Adalet Bakanının Türkiye^deki haş
haş ekimi ile ilgili beyanına dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/151)
129. — Ankara Milletvekilli lOsaman Soğukpınar'm, Gediz deprem felâketine uğrıyan vatan
daşlara yapılan aynî ve nakdî yardımların mik
tarına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/155)
130. — ıSkıorp IMiılÜetvekilli Hiüimıi îg^üsaar'ın,
New - York'ta Turizm ve Tanıtıma Bakanlığına
bağlı turizm bürosu olup olmadığına dair Tu
rizm ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu
(6/154)

131. — Sakarya Mifctivekliıli Hayrettin Uysal'ın, sınır dışı edilen bir İranlı öğrenciye dair
Başbakaın ve İçişleri Bakanından sözlü sorusu
(6/155)
132. — Ankara Milletvekili Suma Tuıral'ın,
basında çıkan yüksek öğretmen .okullarının (ka
patılacağı haberine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/156)
193. — İstanlbıiJİ Milletvekili Tumguıt TopaJİoğlu'nun, hiçbir resmî görevi olınıyan bir şah
sa, Kıbrıs buhranı sırasında, Türk - Yunan
hükümetleri arasında arabuluculuk görevi ve
rilip verilmediğine dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/157)
134. — fefcanftml Milletvekili ibrahim Abak'ın, devalüasyon kararını bir şahsın
önceden
öğrenip öğrenmediğine dair Başbakandan sözlü
sorusu (6/158)
135. — Maniiisıa Milletvekili Veli Bıaıkırlı'Din, Muğla'nın Milas ilçesi Ziraat
Bankasın
dan usulsüz olarak kredi verilen şahıslara dair
Başbakandan sözlü sorusu (6/159)
136. — Antalya MiletviekiH Ömer Buyruk
çu 'nun, Türkiye'de mevcut askerlik daire ve
şubelerinden hangi il ve ilçe merkezlerindekilerin lağvedileceğine dair Millî Savunma Ba
kanından sözlü sorusu (6/160)
137. — Trabzon Milleıtlvebiliı Ali Rıiza Uzu^
oer'in, Avusturalya'da çalışan işçilere dair Çahşma Bakanından sözlü sorusu (6/161)
138. — Anikaıra Milletvekili Oenıgilzhan Yorulmaz'm, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler
Federasyonunun 10 ve 11 Kasım tarihlerinde
yapacakları boykota dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/162)
139. — Anlkara MilılelttvekilJi Oslmıan ıSoğuikpınar'm, DSİ Genel Müdürlüğüne bağlı 13 ncü
Bölge Müdürlüğü Prefabrik Kanalct Fabrika
sında çalışan bâzı işçilerin ücretlerine dair
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü
sorusu (6/163 x
140. — Ankara Millletvıekili Osman ISoğukpınar'm, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne
bağlı Bölge Müdürlüklerinde çalışan ve ücret
lerini alamıyan işçilere dair Enerji ve Tabiî
Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/164)
141. — Erzurum MitblieltVdkiil Selçuk Eırverdi'nin, Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörünün
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yapmış olduğu açış konuşmasına dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/165)
142. — Erzurum Milletvekili (Selçuk Erverdi'nin, Maliye Bakanlığının yüksek zirai eğitim
projelerinden «Doğu - Anadolu sığırcılarını ge
liştirme projesine» dair Maliye ve Tarım bakan
larından sözlü sorusu (6/166)
14İ3. — Ankara Milletvekilli Osman Soğukpınar'm, Cumhuriyet Gazetesinde neşredilen, if
tar yemeği veren bir ilkokul müdürü hakkında
ki yazıya dair Başbakandan sözlü sorusu (6/167)
144. — 'Samsun Milletvekili İllyas Kılıç'un, is
tanbul Kültür Sarayında görev alan personele
ve yangın sebebine .dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/168)
M5, — istanbul Milletvekili Turiguıt Topaloğlu'nun, istanbul Kültür Sarayının yanma se
bebine ve bir tedbir alınıp alınmadığına dair
Başbakandan sözlü sorusu (6/169)
146. — Tffıafbz'on Milletvekili Metanet Arslantürk'ün, istanbul Kültür Sarayına nakledi
len tarihî eserlere ve yangın sebebine dair Millî
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/170)
147. — Kayseri Milletvekili Tulfan Doğan
Avşargil'iın, 11 Ekim 1967 yılından bu yan?
Kayseri Millî Eğitim örgütünde y a p ı t ı nakil
ve tâyinlere dair Millî Eğitim Bakanından sözlü
sorusu (6/171)
148. — Istanlbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
Ankara Belediye Başkanı yardımcısının bir tö
rendeki tutum ve davranışına dair ^çişleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/172)
149. — Malatya Milletvekili Mustafa Kaftan'ın, Gümrük ve Tekel Bakanı tarafından bir
sahne sanatçısına tabanca çekildiği iddiasına
dair Başbakan ve Gümrük ve Tekel Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/173)
150. — Malatya Milletvekilli Mustafa Kaftan'm, Eğitim programlarında Atatürk ve dev
rimlerine daha fazla yer verilmesine dair Millî
Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/174)
151. — İçel Milletvekili 'Turnan özigüner'in,
1969 - 1970 yıllarında Gümrük ve Tekel Ba
kanlığınca, içel'in üzüm yetiştirilen bölgele
rinden ne miktar mubayaa yapıldığına dair
Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu.
(6/175)

152. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
Kolera aşısı yapılmasına tatil günleri de de
vam edilmesine dair Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanından sözlü sorusu. (6/176)
153. — Uşalk Milletvekilli Âdil Turan'ın, öğ
retmenlere yapılan saldırıların önlenmesi için
ne gibi tedbirler alındığına dair Başbakandan
sözlü sorusu (6/177)
154. — Samsun Milletvekili lUyaıs Kıluç'ıın, Ka
radeniz Bölgesinin Lâdik Ovasmdaki gölün ku
rutulması için bir çalışma olup olmadığına dair
Enerji, ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü
sorusu (6/178)
195. — TraJbzıoo Milletvekili Alü Rıza Uzuner'in, ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında,
teknik okulların sanat enstitülerine dayalı ola
rak tedrisata devam edip etmiyeceğine dair
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/179)
lı56. — Ankara Milletvekili Osimıan Soğukpı^
nar'm, Orta - Doğu Teknik Üniversitesinde
5 . 3 . 1971 günü meydana gelen silâhlı çatış
mada Ankara Belediye Başkanvekilinin tutum
ve davranışına dair içişleri Bakanından sözlü
sorusu (6/180)
157. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
istanbul ili Kasımpaşa Lisesi Müdürünün yap
mış olduğu yolsuzluklara dair Millî Eğitini Ba
kanımdan sözlü soııısu (6/181)
III
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER
IV
A • SAKLARINDA İVEDİLİK KARARI
VERİLEN İŞLER
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
1. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve iki arkadaşının, petrolle ilgili 8957 numa
ralı Kararnamenin meydana g'etirdiği tesir
leri tesbit etmek üzere bir Meclis araştırması
yapılmasına dair önergesi ve Meclis Araştırma
Komisyonu raporu. (10/2) (S. Sayısı : 156)
(Dağıtma tarihi : 16 . 5 . 1970)
V
IKI DEFA GÖRÜŞÜLECEK IŞLER
A - IKINCI GÖRÜŞMESI YAPILACAK
İŞLER
B - BIRINCI GÖRÜŞMESI YAPILACAK
İŞLER
(Millet Meclisi 95 nci Birleşim)

