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1. — Erzurum Milletvekili Fethullah 
Taşkesenlioğlu'nun, 25 Mart 1970 tarihli 
Hürriyet Gazetesinde, insan suni ilkahı ile 
ilgili haber hakkında gündem dışı demeci. 154: 

155 
2. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan 

Avşargil'in, öğretmenlerin boykotu ve bu
nun sonucunda Kayseri'de yapılan idari 
baskılara dair demeci ve Milli Eğitim Ba
kanı Orhan Oğuz'un cevabı. 155:159 

3. — Silâhlı Kuvvetler Yüksek Kurulu
nun kuruluş ve görevlerine ait kanun ta
sarısının geri gönderilmesine dair Başba
kanlık tezkeresi (1/272, 3/241) 159 

4. — Petrol Araştırma Komisyonu Baş
kanlığının, Komisyonun görev süresinin 
7 .4 .1970 gününden itibaren bir ay daha 
uzatılmasına dair tezkeresi (10/2, 3/242) 159: 

160 

Sayfa 
5. — Kayseri Milletvekili Enver Tur

gut'un, İşçi Yardımlaşma Kurumu (İYAK) 
kanun teklifinin havale edildiği komisyon
lardan seçilecek 2 şer üyeden kurulu bir 
Geçici Komisyonda görüşülmesine dair 
önergesi (2/295, 4/60) 160:161 

6. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'
in, çay teşkilâtı kanun teklifini görüşmek 
üzere 3 . 4 . 1970 tarihli 64 ncü Birleşim
de kurulması kabul olunan Geçici Ko
misyona ilgili komisyonlardan 2 şer üye 
yerine 3 er üve alınmasına dair önerge
si (2/36,4/61) 161 

7. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin 
Hakkı Esatoğlu'nun, dış ticaretimizin kal
kınma plânına ve ulusal çıkarlarımıza uy
gun olup olmadığını araştırmak ve mey
dana gelen aksaklıkları tesbit etmek üzere 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/9) 161:177 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 6623 sayılı Türk Havayolları 
Anonim Ortaklığı Kanununun 19 ncu mad
desinin değiştirilmesi ve bu kanuna geçici 
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Sayfa 
bir madde eklenmesi hakkında kanun ta
sarısı ve Maliye,.Ulaştırma ve Plân komis
yonlarından 3 er üyeden kurulu 28 No. lu 
Geçici Komisyon raporu (1/211) (S. Sayı
sı :100) 159,178:179 

2. — 19 . 12 . 1947 tarih ve 5016 sayılı 
Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak ka-

8eyfa 
tılmış olduğumuz Milletlerarası Para Fonu 
Anasözleşmesinde değişiklik yapılmasına 
dair Anlaşmanın uygun bulunduğu hakkın
da kanun tasarısı ve Dışişleri, Maliye ve 
Plân komisyonlarından 3 er üyeden kurulu 
24 No. lu Geçici Komisyon raporu (1/1) 
(S. Sayısı : 99) 159,180:181 

< • > 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı, Araç 
ilçesinde vukua gelen yangın olayına ve halkın 
isteklerine ve 

istanbul Milletvekili Orhan Cemal Fersoy 
da bu sabah İstanbul Üniversitesinde başlıyan 
ve devam eden olaylara dair gündem dışı de
meçte bulundular. 

Sağlık Kuruluşları Araştırma Komisyonu 
Başkanlığının, komisyonun görev süresinin 3 ay 
daha uzatılmasına dair tezkeresi kabul olundu. 

6623 sayılı Türk Havayolları Anonim Ortak
lığı Kanununun 19 ncu maddesinin değiştiril
mesi ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesi 
hakkındaki kanun tasarısı tekrar açık oya su
nuldu ise de, oyların ayrımının birleşim sonun
da açıklanan sonuçlarına göre çoğunluk sağ
lanamadığı, oylamanın gelecek birleşimde tek
rarlanacağı bildirildi. 

Eskişehir Milletvekili İsmet Angı ve 9 arka
daşı ile istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Si
lâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf veteriner 
hekimlere de tazminat verilmesi hakkındaki ka
nun teklifleri öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul olundu. 

19 . 12 . 1947 tarih ve 5016 sayılı Kanunun 
verdiği yetkiye dayanılarak katılmış olduğumuz 
Milletlerarası Para Fonu Anasözleşmesinde 
değişiklik yapılmasına dair Anlaşmanın uygun 
bulunduğu hakkındaki kanun tasarısı, öncelik 

ve ivedilikle görüşülerek, maddeleri kabul olun
du ve tümü açık oya sunuldu, Ancak, oyların 
ayrımının birleşim sonunda açıklanan sonuçla
rına göre çoğunluk sağlanamadığı, oylamanın 
gelecek birleşimde tekrarlanacağı bildirildi. 

Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Ra-
gıp Üner'in, Medeni Kanunun 253 ncü maddesi
nin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifinin 
reddine dair olan Adalet Komisyonu raporu, 
yapılan görüşmelerden sonra, kabul olundu 
ve kanun teklifinin reddedilmiş olduğu açık
landı. 

Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Arslan 
Bora ve 5 arkadaşının, 444 sayılı Kanunun bi
rinci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkındaki 
Kanun ile Cumhurbaşkanlığı, geri gönderme 
tezkeresi ve Plân Komisyonu raporunun görü
şülmesi, ilgili Hükümet temsilcisi Genel Kurul
da hazır bulunmadığından, gelecek birleşime 
bırakıldı. 

8 . 4 . 1970 Çarşamba günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 17,30 da son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Ordu 

Fikret Turhangil Memduh Eksi 
Kâtip 

Kayseri 
Şevket Doğan 
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II. — GELE] 
Tasarılar 

1. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1968 büt
çe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı. (1/283) 
(Sayıştay Komisyonuna) 

2. — Sümerbank kuruluş kanunu tasarısı 
(1/284) (Ticaret, Sanayi, Maliye ve Plân ko
misyonlarına) 

Teklifler 

3. — Adana Milletvekili Alpaslan Türkeş'-
in, 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi (2/316) (Millî Savunma ve Adalet komis
yonlarına) 

4. — Adana Milletvekili Alpaslan Tür keş '-
in, T. C. Emekli Sandığı Kanununun 72 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun. teklifi 
(2/317) (Maliye ve Plân komisyonlarına) 

5. — 354 Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
si tarafından verilen Türkiye Cumhuriyeti Ana
yasasının 73 ncü maddesinin değiştirilmesine 
ve Anayasaya geçici bir madde eklenmesine da
ir kanun teklifi (2/318) (Anayasa Komisyonu
na) 

6. — 346 Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
si tarafından verilen Türkiye Cumhuriyeti Ana
yasasının 131 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi (2/319) (Anayasa Komisyo
nuna) 

7. — 308 Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
si tarafından verilen Türkiye Cumhuriyeti Ana-
yayasmın 143, 144, ve 145 nci maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi (2/320) (Ana
yasa Komisyonuna) 

Raporlar 

8. — 150 milyon liralık madenî ufaklık para 
bastırılması hakkındaki Kanunun ikinci madde
sinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve Maliye ve 

KÂĞITLAR 

I Plân komisyonları raporları (1/43) (S. Sayı
sı : 102) 

9. — Tekel Genel Müdürlüğü kuruluş ve 
görevleri hakkındaki 4036 sayılı Kanunun bâzı 
maddeleri ile 4896 sayılı Kanuna bağlı (2) ve 

I 6939 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvellerin 
değiştirilmesi ve 4036 sayılı Kanuna bir madde 

' eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Gümrük 
ve Tekel ve Plân komisyonları raporları 
(1/147) (S. Sayısı : 103) 

10. — 930 sayılı Tasarruf Bonoları ihracı 
hakkındaki Kanunun geçici 1 nci maddesine 
bir fıkra eklenmesi hakkında kanun tasa
rısı ve Plân Komisyonu raporu (1/199) (S. 
Sayısı : 104) 

11. — Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kadro
ları ile merkez kuruluşu ve görevleri hakkındaki 
2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair 
olan 4926 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvellerin
de değişiklik yapılmasına dair 2 . 7 . 1962 tarihli 
ve 58 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve Mil
lî Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/203) 
(S. Sayısı : 105) 

12. — Millî Eğitim Bakanlığı merkez kuru
luş ve görevleri hakkında 2287 sayılı Kanunun 
4, 5, ve 6 nci maddelerinin değiştirilmesi hak
kında kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân 
komisyonları raporları (1/205) (S. Sayısı : 
106) 

13. — Harb okulları kanunu tasarısı ile 
istanbul Milletvekili ilhami Sancar ve 15 arka
daşının, Harb okulları kanunu teklifi ve Millî 
Savunma, Maliye ve Plân komisyonlarından 
üçer üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
(1/160, 2/142) (S. Sayısı : 107) 

14. — 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununa 
ek Kanun ile Cumhurbaşkanlığı geri gönderme 
tezkeresi ve Geçici Komisyon raporu (1/202) 
(S. Sayısı : 16 ya 1 nci ek) 
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BİEİNOî OTURUM 
Açılma 'Saati : 15,00 

BAŞKAN — Baskanvskili Fikret Turhangil. 
KÂTİPLER : Şevket Doğan (Kayseri) -MemduhEkşi (Ordu) 

•» 

BAŞKAN — 66 ncı Birleşimi açıyorum. 

III - YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yokla
ma yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı.) 

/. — Erzurum Milletvekili Fetullah Taşkc-
senlioğlu'nun, 25 Mart 1970 tarihli Hürriyet 
(îazetesinde, insan suni ilkahı ile ilgili haber 
hakkında gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı Saym Taşkesenli-
oğlu, Hürriyet Gazeıtednde çıkan insan ilkahı 
ile ilgili bir konu üzerinde söz istemişlerdir. 
Buyurun (Sayın Taşkesenlioğlu. 

FETULLAH TAŞKESENLİOĞLU (Erzurum) 
— 'Sayın Başkan, sayın 'milletvekillöri; 

25 Mart 1970 (tarih ve 7869 sayılı Hürriyet 
Gazetesinin Ibirinci sayfasının bütün sütunlarını 
kaplryan büyük puntolu yazılarında, kadınların 
ayrı tohumla enjekte 'edilUmeleri hakkındaki 
yazılan ve «Çocuksuz aileleri sevindiren tıp 
olayı.» başlıklı ve Ankara'daki gizli bir insan 
tohumu bankası kurulduğunu ve yine 26 Mart 
1970 ıgünlü Hürriyet 'Gazeltesinde bir kısım tip 
ve Ibilgin zevatın mütalâaları muhakkak ki 
yüksek nazarlarınızdan geçmiştir. 

Saym miikitve'killeri, milâttan binlerce se
ne (evvelinden bugüne kadar aslını ve neslini, 
ımilliyeit ve ananesini ve diğer tarihi kahraman
lığını imuhafaza edegelen bir ımilletin bugün 
'böyle düşük düşünce ve zihniyetlere düşmesi 
için ıçaba gösterenlere, Anneler Derneği Baş
kanı Sayın Halide Aslan'ın dedikleri gibi bu 
(lay yüz kızartıcı bir olaydır.. Evet böyle çir-
!kin (bir olayın, «ne mutlu, Türküm» diyen Türk 
Milletinin Türk ımaitibuatmda yer alması dahi 
şayanı hayrettir. 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. Müzake
relere başlıyoruz. 

Türkiye ̂ de en çok okunan ve ısatılan bu ga
zetenin böyle (bir haberi okuyucularına duyur
masını taJbiî karşılıyorum. Hürriyet Gazetesi 
haher verme (görevini ifa etmiş ise de yine de 
üzücüdür. Hele tarihî durumu ile ıısCâmi eser
lerle ve ıbilgin adamlarla dolu şirin İstanlbu-
lumuzun müftüsü sayılan bir şahsın, münha
sıran mevkiini muhafaza etımek düşüncesiyle 
çekinser 'bir cevap vermesi de, ayrıca Türk Mil
letini ve 'bilhassa kendisinin meslekdaşı bulu
nan din bilginlerini muhakkak ki hayrette bı
raktığından ziyade üzmüş ve nefretlerini mu
cip olmuştur. 

ilmü irfanın ne demek olduğunu bilen bir 
kısım ızevâtm aynı gazeltede gayrimeşru bir du
rum olduğunu ifade 'buyuran mütalâalarına şu 
(büyük 'kürsüden huzurunuzda şükranlarımı arz 
ederken aziz milletimizin ananesi ile bağdaşmı-
yan ıbu tıbbî olayın parlak bir muvaffakiyet 
olduğunu yaldızlı söızlerle ifade edenleer ceva-
'ben de, bu ibasit lolay karşısındaki görüşlerinin 
de İbasit olduğunu kendilerine duyururum. 

ISayın milletvekilleri; Iher türlü öokak kavga
larında - teeddüıbederek söylüyorum ki - «kanı 
bozuk», «kansız», «piç» kelimeleri sarf edildiği 
cümlenin malûmudur. Binaenaleyh, ıbu olay ta
hakkuk ederse, ıgelecek nesiller haliyle bu çir
kin itham ve töhmet altında kalacaktır. 

!Saym milletvekilleri; muasır medeniyet ca
miasında yaşıyan, mazhut tarihi ile yer almış 
Türk Milletinin daha (başka vazifeleri, yüksel
in''e ve kuvvetlenmeleri yok mu? Böyle çirkin 

IV - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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bir lolayın, parlak kelimelerle sanki medenî bir 
buluışmuşcasma teşhirini istiyen doktora da 
üzüntülerimi bildiririm. 

'Sayın milletvekilleri gazete bunu medeni
yetin garip bir olayı olarak (takdim ediyor. 
Tıptta belki bir ilerleme (sayılabilir, fakat ne
silleri belirsiz etmekte, nesepleri değiştirmekte, 
veraseti türlü müşkülâta mâruz bırakmakta, ha
ne ve aile aihenklerini bozmakta, müslüman 
Türk Milletinin arasında birleşme ve bağdaşma 
durumunu yok etmekte ve nihayet millî mu
kaddesatının harsına en kuvvetli bir darbe olu
şuna hiç şüphe olunur mu? Binaenaleyh, bu gi
bi tıbbî ve fenni hâdiseler memlekete ve millete 
fayda değil, bilâkis daimi felâkettir. 

Sayın milletvekilleri, sözlerimin başlangıcın
dan sonuna kadar izahına çalıştığım bu çir
kin ve utanç verici olay daha geniş çapta ya
yılmadan, dedikodulara ve büyük huzursuzluk
lara sebebiyet vermeden Parlâmentonun titizlik
le bu konu üzerine eğileceğini ümidederim. 

Müslüman Türk Milletinin. Devlet müessese
si içinde çalışacajk «İnsan tohumu bankası» de
nilen bu müessese aziz Türk Milleti nezdinde 
kara bir leke olacaktır. Hukukî yönü ne olur
sa olsun, Parlâmento bu işe, dur demelidir. 
Aksi halde bu nâmesini olayın mânevi, vebali ve 
ilerdeki tarihî mesuliyeti bugünkü Parlâmento 
üzerinde de kalacaktır. 

Takdir Yüce Heyetindir. Saygılarımı arz 
ederim. (Alkışlar) 

2. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Av-
şargü'in, öğretmenlerin boykotu ve bunun sonu
cunda Kay seri'de yapılan idari baskılara dair 
demeci ve Millî Eğitim Bakanı Orhan Oğuz'un 
cevabı. 

BAŞKAN — Öğretmen boykotları dolayı-
siyle Kayseri'de idarenin baskısı ile ilgili gün
dem dışı Sayın Tufan Doğan Avşargil söz iste
mişlerdir. Buyurunuz. 

TUFAN DOĞAN AVŞARGÎL (Kayseri) — 
Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 

Türkiye öğretmenlerinin büyük çoğunlu
ğunu bünyesinde toplayan Türkiye Öğret
menler Sendiîkası ve Türkiye İlkokul Öğret
menleri Sendikası 15 ile 18 Aralık 1969 gün
lerinde dört gün süren bir boykot yapmış ve 
nedenlerini de izah etmiş idi. 

'Türk kamu oyunun ilgi ile izlediği, basını
mızın büyük bir anlayışla üzerine eğildiği bu 
hak arama biçimi, Yüce Mecliste de tartışıl
mış, Hükümetin bu konudaki tutum ve davra
nışı yerilmiş idi. Ama aradan bunca zaman 
geçmiş olmasına rağmen, boy|kot ile ilgili hak
sız işlemler bilhassa Kayseri'de yürütülmeye 
devam edilmektedir. Asıl görevi Türkiye Cum
huriyetinin eğitim amaçlarına, lâyik ve devrim
ci toplum düşenine bağlı olarak genç kuşakları 
eğitmek, Türkiye'nin içinde bulunduğu sosyal 
ve iktisadi gerçekleri özgür bir ülkenin insa
nına yakışır şekilde değerlendirmekten ibaret 
olan öğretmene karşı Kayseri'de yürütülen sa
vaş gerçekten üzücüdür. 

T. B. M. M. kürsüsünden sayın milletvejkil-
lerine ve Türk kamu oyuna, Devletin Kayseri'-
deki baş sorumlusu olan valinin öğretmenler 
aleyhine giriştiği haksız kavgasını arz etmek 
üzere söz almış bulunyorum. 

Sayın milletvekilleri; Türkiye az gelişmiş, 
geri kalmış bir üljkedir. Bu bakımdan bu ül
kenin her kademede yaşayan aydın insanı, geri 
kalmışlığın temelindeki nedenlere eğilmek, 
Türk halkını bilinçlendirmek, dünya uluslarının 
hızlı kaljkmma yarışı içinde bulunduğu çağı
mızda uyanık güçler olarak örgütlenmek zo-
runluğu içindedir. Yüzde yetmişi imza yerine 
parmak basan bir toplumda her aydın bu zo
runluluğu önce vicdanında duyabilmeli, duyu-
rabilmenin çabasını da göstermelidir. Öğret
men, bu inancın, bu çabanın içinde olan insan
dır. Onun içindir ki, yönetimsel bir tutukluğa 
sahibolan siyasal itkidarla, problemlere çözüm 
yolu getirme açısından ters düşmektedir. 

Sayın milletvekilleri; dünkü toplum yapı
nızda kalıplaşmış, belirli kurallara bağlı olarak 
çalışan öğretmeni bugün aynı kalıplar içinde 
düşünmek doğru değildir. O, bugün örgütlen
miş bir güç olarak kalkınma savasında halk ile 
el ele verecek, öncülük yapacajk uyanık bir 
lider durumundadır. O ölçüde problemleri de 
çoktur. Bunların,-halli izin öğretmen örgütleri 
zaman zaman Millî Eğitim Bakanlığı yetkilileri 
ile görüşmüşler, olumlu sonuçlar alamamışlar
dır. Bazen öğretmenlerin haklı görüş ve talepleri 
birçok yönleri ile ters yorumlanmış, hattâ bir
takım ideolojik şartlar olarak da değerlendirme 
yoluna gidilmiştir. Bu yüzden de öğretmenleri 
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bölerek yönetmek bir siyasal başarı niteliği ka
zanmıştır. Bugün üzülerek kaydetmek gerekir 
ki, sayıları çok as olan bir grup arkadaşımız, 
milliyetçi, büyük [kütlesi milliyetçi değilmiş 
gibi gösterilmeye çalışılmaktadır. 

Sayın milletvekilleri; Kayseri Valisi son öğ
retmen boykotunu bu açıdan değerlendirme ça
basına girmiştir. Ayrıca 8 - 9 Temmuz 1969 
günlerimde Kayseri'de öğretmenlere karşı yürü
tülen, cereyan eden olayların birikimleri de va
linin bugünkü tutum ve davranışına etlki 
yapmaktadır. O günden beri öğretmene karşı 
'belirgin bir sekilide tarafsızlığını kaybetmiş olan 
vali, boykotu fırsat bilerek birtakım keyfi ta
sarruflarda bulunma yoluna gitmiştir. Bunları 
Yüce Meclise vesikaları ile arz edeceğim. Vali
nin hangi biçimde davranacağını bildiği için 
Millî Eğitim Müdürü, meslektaşlarına kanunsuz 
işlem yapmamak anlayışı içerisinde boykot sı
rasında izinli ayrılmıştır. Millî Eğitim Müdürü 
başyardımcısı ve diğer bir müdür muavinine 
müdür vekilliği verilmemiş, emre âmâde 
başka bir öğretmene ki, bugün Milliyetçi 
Öğretmenler Derneğine kayıtlı arkadaşımıza 
müdür vekilliği verilmiştir, bu zatın Özel ekiple 
akşamdan hazırladığı oyunlar vali tarafından 
sabahleyin uygulanmaya başlanmış, peyderpey 
ondokuz öğretmen açığa alınmış, daha yirmi -
yirmibeş gün önce de bir Öğretmen bu listeye 
eklenmiştir. 

İBu açığa almalarda tek taraflı partizan bir 
görüş de Kayseri Valisinin hareket noktası ol
muştur. Bir misal arz ediyorum. Nazmi Toker, 
ortaokul müdür muavini, değerli bir arkadaşı
mız, boykota katıldı nedeniyle önce açığa alın
mış, iki gün sonra A. P. li olan kayınpederinin 
baskısı ile bu talihsiz işlem durdurularak öğret
men görevine iade edilmiştir. Bu durumu Kay
seri Milletvekili Sayın Yüceler ile Kayseri Vali
sine ilettiğimiz zaman; «Ben durumu bilmiyor
dum, bir haksızlık, bir yanlışlık olduysa düzelt
me yoluna giderim» diye bir beyanda bulundu
lar. 

Muhterem arkadaşlarım, burada iki yönlü 
bir olay var; vali gerçekten bu öğretmeni yan
lışlıkla açığa aldı ise Kayseri'de oluşan olayla
rın nedenlerini bilmiyor, araştırma ihtiyacını 
duymuyor, birtakım yan esintilerin etkisinden 
yakasını kurtaramıyor demektir. Yok eğer boy

kota katıldı nedeniyle açığa alıp da sonradan 
yaftası değişik başka bir baskı ile öğretmeni gö
revine geri iade etmiş ise bu da vali aleyhinde 
değerlendirilecek başka bir olaydır. 

Başka bir misal arz ediyorum. Kayseri'de 
Salih Aygün Paşa İlkokul Müdürvekili olan 
Gazi Eğitim Enstitüsünün pedagoji bölümünü 
bitirmiş bir öğretmen arkadaşımız vardı. Bu, 
müdür vekilidir. Bu öğretmen boykota katıldı 
nedeniyle üzerinden müdür vekilliği alınmış, 
onun yerine başka bir okuldan getirilen eski De
mokrat Parti milletvekillerinden birisinin kar
deşi müdür vekili olarak verilmiştir. Bu işlem 
tamamen Millî Eğitim Bakanlığının bu konuda
ki yönetmeliklerine aykırıdır. İlgili yönetmeli
ğin 5 nci maddesi şöyle demektedir : «îl içinde 
açık ilkokul müdürlüğü bulunduğunda idari iş
lerin aksamaması için aynı okul öğretmenlerin
den birisi valilikçe vekil olarak tâyin edilir, gö
revinin tasdiki için de Bakanlığa bilgi verilir.» 
Demek ki, aynı okul içinden başka bir öğret
meni görevlendirme ihtiyacını Sayın Kayseri 
Valisi duymamıştır. Bu durumu da valiye ilet
tiğimiz zaman yine; «Ben durumu bilmiyordum, 
öğretmen bir dilekçe versin, durumu düzeltece
ğim» dedi. Öğretmen, 22 . 12 . 1969 tarihinde 
bir dilekçe ille müracaat etti. Yirmi gün bekledi, 
dilekçesine cevap alamadı. Ondan sonra Millî 
Eğitim Müdürlüğüne, vali muavinliğine gitti, 
dilekçesini aradı, bulamadı. 17 . 1 . 1970 tari
hinde verdiği ikinci bir dilekçe ile, önceki dilek
çesinin kasıtlı olarak kaybedildiğini, haksız ola
rak müdürlük görevinin üzerinden alındığını 
açıkladı, ama, ondan sonra ne oldu? Bu aydın 
insan, bu münevver arkadaşımız, vazifesini, ken
disine yapılan haksızlıkları araştırıyor diye 
kaybedilmiş olan dilekçesi de ortaya çıkarıldı, 
Kayseri'de öğretmen hakkında soruşturma tah
kikat açıldı, 

Şimdi sormak istiyorum; öğretmene, yasala
rı çiğnedi, öğrencisine, okuluna ve Türk halkı
na karşı boykot yaptı diye ceza tertibedenler, 
onun çoluk çocuğunun rızkı ile oynıyanlar aca
ba kendilerini yasalara bağlı olarak görmüyor
lar mı? Bunun sorumluluğunu duymuyorlar mı? 
Unutmamak gerekir ki, adaletsizlikler, baskılar, 
birtakım iktisadi bunalımlar içerisinde görev 
yapan insanların tepkilerindeki gerçeği anlamak 
bile büyük bir fazilettir ve basirettir. Kişisel çı
karları için Devlet çarkının en yücesinde dahi 
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bulunmak, bir insana kanunları kendi keyfiliği 
içinde uygulamak yetkisini vermemelidir ve 
veremez. 

Başka bir örnek : Üç tane okul müdürü ar
kadaşımız vardır. Bu üç okul müdürü boykota 
katıldı gerekçesi ile açığa alınmıştır. Bunlardan 
iki tanesi bir buçuk ay sonra - elimde yazılan 
vardır - Kayseri Valiliğinin bir emri ile vazife
ye başlatılmış, başka bir okul müdürü de daha 
çok kısa bir zaman önce başka bir kazada öğ
retmen olarak görevlendirilmiştir. 

Muhterem milletvekilleri, bu iki öğretmen, 
ikisi de müdür olarak okullarına verilmiştir. 
Ama 22 . 2 . 1970 tarihinde ikinci bir emir ile 
o müdürlerden bir tanesi, Mehmet Akça adın
daki arkadaşımız, tekrar kendi okulunda öğret
men olarak görev yapacaktır diye bildirilmiş
tir, ama ne olmuştur : Mehmet Akça, Kay-
seri'ye yakın Hacılar köyü vardır ve onbin nü
fuslu bir köyün çocuğudur, bu köy çevrenin 
tüm anlamı ile değilse bile... 

BAŞKAN — Sayın Avşargil, bütün o yaz
dıklarınızı okuyacak mısınız? 

TUFAN DOĞAN AFŞARGİL (Devamla) — 
zamanında bitireceğim 'Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Teamülümüz beş dakikadır bi
liyorsunuz. !Sonra, gündem dışı söz imkânları 
Başkanlıkça terviç edilmiyor diye sayın üyeler 
de üzüntülerini Başkanlığa ifade ediyorlar. 
eğer bu hakkı uzun olarak kullanırsanız pek 
tabiî olarak daha az kullanmak durumunda ka
lırsınız. Gündem dışı imkânının kısıtlı olarak 
kullanılacağını da ifade etmiş bulunuyorum. 

TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Devamla) — 
Bitiriyorum1 ıSayın Başkanım. 

Muhterem arkadaşlarım, bu köyün baskısı 
ile Kayseri valisi, aynı öğretmeni öğretmen ola
rak görevlendirdiği okuldan almış ve tutmuş 
başka bir yere okul müdürü olarak vermiştir. 
Oysa ki bu öğretmen İLK-SEN Başkanıdır, boy
kotları yönetmiştir, haklı olarak direnme hak
kını kullanmıştır ve halkın baskısına dayana-
mıyan Kayseri valisi, öğretmene, kanunları uy
gulamaktan ziyade baskı ile muamele yapma 
yoluna girmiştir. 

Arz etmek istödiğim nokta su ki, Kayseri'-
de valinin tutum ve davranışı öğretmen arasın
da büyük bir huzursuzluk yaratmış ve Kay
seri'de en son olarak 560 öğretmen tekrar mah
kemeye sevk edilmiştir. 

Zaman çok dar, fakat önemli gördüğüm baş
ka bir örnek ıdaha arız ötmek istiyorum. Boy
kota katılan öğretmenlerin haksız ve usulsüz 
olarak maaşları ve ücretleri kesilmiştir. Kayse
ri valisi 5442 sayılı iller İdaresi Kanununun 
13 ncü maddesini kendi keyfî arzularına göre 
kullanma yoluna gitmiştir, öğretmenlerin her 
hangi bir ifadesini almadan, bir soruşturma 
yapmadan önce maaşlarını kesmiş, ondan sonra 
sorutturma açma yoluna gitmiştir ve bugün de 
500 öğretmeni bu soruşlturmadan sonra mah
kemeye sevk etmiştir. 

Muhterem milletvekilleri, kanunlar hiçbir 
zaman bir kısım insanların keyfî davranışları 
için keyfîlik içerisinde kullanılsın diye çıkarıl
mamıştır. Her insan, bir vali, öğretmen kadar, 
köydeki vatandaş kadar kanunlara saygılı ol
maya, kanunları normal yoldan uygulamaya 
mecburdur. 

Sonra, boykota katılan ilkokul öğretmenle
rinin ortaokullardaki ek görevleri kesilmiştir, 
Ama boykota katılan ortaokul öğretmenlerinin 
ek dersleri kesilmemişıtir. Demek ki burada da 
iki yönlü bir muamele yürütülmeye çalışıl
mıştır. 

Sayın milletvekilleri; öğretmen arkadaşları
mızın boykota katıldı gerekçesi okullara, öğ
rencisine boykot yaptı anlayışı içerisindedir. 
Halbuki öğretmen, boykotu, kendi meslekî dâ
vasını halletmek memlekette yurt gerçeklerine 
uygun, reform anlayışı içerisinde bir eğitim dü
zeni getirmek gayesiyle yakınıştır. Bunun geri
sindeki nedeni ve sebebi rahatça anlamakta 
fayda vardır. Zaman çok dar olduğu için elim
deki vesikaların tamamını değerlendirme imkâ
nına sahip değilim. Yalnız, mahkemelere intikal 
ettirilmiş olan olaylar, anlayışlı yargı organları 
tarafından geri çevrilmekte ve öğretmenler 
beraet kararı almaktadırlar. 

Sayın Millî Eğitim Bakanımızın büyük anla
yışından beklediğim şudur : Bugün Kayseri'de 
öğretmenler arasında huzur kalmamıştır. Huzur 
olmıyan bir ortamda öğretmenden normal vazi
fe beklemek mümkün değildir. Gerek Kayseri'
de tamamen yeri değiştirilen yirmi tane öğret
men arkadaşımızı gerek Türkiye çapında ya
pılmış olan yanlış uygulamaları muhterem Millî 
Eğitim Bakanımız düzeltir ve öğretmenler ara
sında huzuru sağlar ise meslekten randıman 
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beklemek, öğretmenden randıman beklemek bi
zim hakkımız olur. Aksi halde bugün huzursuz 
olan öğretmenden iş beklemek hayale kucak aç
mak kadar boş bir arzudan ibarettir. Saygıla
rımla. (0. H. P. sıralarımdan alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Doğan Avşargil'e cevap 
vermek üzere Millî Eğitim Bakanı Orhan Oğuz 
buyurun efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN OĞUZ 
(Eskişehir) — Sayın Başkan, muhterem arka
daşlarım ; 

öğretmen boykotları konusunda huzurları
nızı (bundan önceki toplantılarda uzun uzun iş
gal etmiş idim ve bu konuda ariz ve âmik bü-
tün arkadaşlara ayrıntıları ile meseleyi arz et
miş idim. Sayın Avşargil'in bu konuyu .tekrar 
kürsüye getirmesi, bilhassa Kayseri ile ilgili 
olarak getirmesi üzerine - kısa da oüsa - açıkla
ma yapma zaruretini hissettim. 

Sayın Avşargil arkadaşımız valilerin kanun
ları keyfî olarak tatbik etmeme ifadesinde bu
lundular. Diğer taraftan kanunları aynen ve 
harfiyen tatbik eden valilerin bu 'davranışlarını 
da kınadılar. Bu suretle anlaşılması güç bir çe
lişme içerisinde bulundular. Bir taraftan Yüce 
Meclislerin yapmış olduğu kanunları uygula
makla görevli olan valilere, bu kanunları uygu
la diyoruz, diğer taraftan yine, Yüce Meclisle
rin yapmış olduğu kanunları uygulamadınız 
diye onları kınıyoruz. Bu, ciddî bir çelişme ola
rak karşımıza çıkmaktadır. 

Sayın arkadaşlarım, boykot, kanuni midir, 
değil midir, gerekçesi nedir? Bunlar, uzun uzun 
izah edildi ve yürürlükte bulunan, kanunların 
gereği yapıldı ve yapılmaktadır, İster mahke
meye verilmiş olsunlar ve isterse Devlet Şûrası 
karar almış olsun, hepsinin gereği aynen yerine 
getiriliyor. Biz Hükümet olarak, Yüce Meclis
lerin yapmış olduğu kanunları aynen uygulama 
durumundayız. Bunun dışında bir davranış içe
risinde olamayız. Diğer taraftan Yüce Meclis
lerin yapmış olduğu 5442 sayılı il İdaresi Ka
nununun 16 ncı maddesi valilere yetki veriyor. 
Valiler bu yetkilerine dayanarak bâzı işlemler
de bulunuyor, işten el çektiriyor ve hizmetin 
aksamaması için tedbirler aldırıyor. Diğer ta
raftan 788 sayılı Memurin Kanununun 48 nci 
maddesi yine valilere bâzı yetkiler veriyor. Bu 
yetkilere dayanarak valiler bâzı tasarruflarda 
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bulunuyor. Bu tasarruflardan ötürü valileri kı
namak doğru olmıyacaktır, kanunlara uygun 
olmıyacaktır. 

Kayseri Valisinin bugüne kadar yapmış ol
duğu işler hakkında elimizde bulunan hazır 
malûmatı sizlere arz etmek isterim. 

Kayseri Valisi, diğer valiler gibi, bir taraf
tan 5442 sayılı, diğer taraftan 788 sayılı kanun
lar içerisindeki yetkilerini kullanmıştır. Bu çer
çeve içerisinde Kayseri Valiliğinden Bakanlığı
mıza intikal ettirilen bilgilere göre, öğretmen
leri tahrik ve teşvik edenlerden 18 öğretmene 
idari bir tedbir olarak işten el çektirilmiştir. 
Bunların hepsi 26 Şubat 1970 tarihine kadar 
görevlerine yeniden iade edilmiştir. 

İşten el çektirme keyfiyeti, bilindiği gibi, ce
za olmayıp sadece bir tedbir niteliğindedir. 

Diğer taraftan, ilkokul öğretmenlerinden 553 
öğretmene, İller İdaresi Kanununun 13 ncü 
maddesine göre, izinsiz ve mazeretsiz görevleri
ne gelmedikleri gerekçesiyle maaş kesimi cezası 
uygulanmıştır. Nihayet, ortaöğretimden 86 öğ
retmen hakkında tahkikat yaptırılmış olup, dos
yaları işlemdedir. Bunlar hakkında disipline ait 
kararlar esasen bakanlıkça ittihaz edilecektir. 
Uygulanan bu cezalar veya yapılan bu teklifler 
nihai mahiyet taşımayıp bunlara itiraz elbette ki 
mümkündür. 

Ben, Millî Eğilim Bakanı olarak, Yüce Mec
lislerin huzuruna her gelişimde öğretmenlik mes
lekinin politikanın üstünde tutulmasına, öğret
menlik meslekini politik istismarın dışında bı
rakılmasının zaruretine işaret etmişimdir. 

Politik nedenlerle bu olayları kullanmak, 
meslekten olanları samimiyetle bu mesleke hiz
met etmek istiycnleri yaralamaktadır. 

Hükümtimiz Yüce Meclislerin yapmış olduğu 
kanunları uygulamakla görevlidir. Hükümet, bu 
gibi olayları satıhta değil, temeldeki nedenlere 
inerek, köklü tedbirlerin getirilmesi azmindedir. 
Bu gayretlerin sonucu olarak, bir seri reform 
tasarısı Yüce Meclislere intikal ettirilecektir. 
Bâzı ve her zaman beyan etmiş olduğumuz 
hususlardaki reform tasarıları, komisyonlara 
intikal etmiş ve komisyonlardaki arkadaşları
mız arasında uzun uzun tartışmaya sokulmuş 
bulunmaktadır. Yakın gelecekte Yüce Meclisle
rin Genel kurullarına da arz edilecektir. 

Ciddî araştırmalar yapılarak Millî Eğitim 
sorunlarını temelden çözmek azmiyle Rüküme-
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timiz çalışmaktadır, sadece satıhta kalarak pal-
yatiflerle işi idare etmek kararında değildir. 

Bugün Türkiye'nin her sektöründe olduğu 
giibi, öğretmenlik meslekinde de ve öğretim mes
lekinde de huzura ve sükûnete şiddetle ihtiyaç 
vardır. Bu konuları istismar etmediğimiz tak
dirde, bu konuları - tekrar ediyorum - günlük 

1. — 6623 sayılı Türk Havayolları Anonim 
Ortaklığı Kanununun 19 ncu maddesinin değiş
tirilmesi ve bu kanuna geçici bir madde eklen
mesi hakkında kanun tasarısı ve Maliye, Ulaş
tırma ve Plân komisyonlarından 3 er üyeden ku
rulu 28 No. lu Geçici Komisyon raporu (1/211) 
(S. Sayısı : 100) 

2. — 19 . 12 . 1947 tarih ve 5016 sayılı Ka
nunun verdiği yetkiye dayanılarak katılmış ol
duğumuz Milletlerarası Para Fonu Anasözleşme-
sinde değişiklik yapılmasına dair Anlaşmanın 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
Dışişleri, Maliye ve Plân komisyonlarından 3 er 
üyeden kurulu 24 No. lu Geçici Komisyon rapo-
ru(l/l) (S. Sayısı : 99) 

BAŞKAN — İkinci defa oya konulacak iş
ler meyanmda bulunan 6623 sayılı Türk Hava
yolları Anonim Ortaklığı Kanununun 19 ncu 

3. — Silâhlı Kuvvetler Yüksek Kurulunun 
kuruluş ve görevlerine ait kanun tasarısının geri 
gönderilmesine dair Başbakanlık tezkeresi (1/272, 
3/241) 

BAŞKAN — Başbakanlıktan alman yazıyı 
okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 20 . 3 . 1970 tarih ve 71 - 31/2111 sa

yılı yazımız, 
Genelkurmay Başkanlığınca hazırlanan ve 

ilgideki yazımızla sunulmuş olan «Silâhlı Kuv
vetler Yüksek Kurulunun kuruluş ve görevle
rine ait kanun tasarısı» nın geri gönderilmesine 
müsaade buyurulmasını rica ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

politik endişelerin üstüne çıkarabildiğimiz tak
dirde öğretmenlerin yıllardan beri çözüm bekli-
yen sorunlarına ciddî tedbirler, ciddî çözüm yol
ları getirme imkânı tesis edilmiş olacaktır. 

Bu duygular içerisinde Yüce Meclisi hürmet 
ve saygı ile selâmlarım. (A.P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyorum efendim. 

maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna geçici 
bir madde eklenmesi hakkındaki kanun tasarı
sının açık oylaması, küreler gezdirilmek sure
tiyle tekrar yapılacaktır. 

Sayın milletvekillerine bir hususu hatırlata
yım : Genel Kurulunuzun almış olduğu bir ka
rara göre yoklamada bulunmamak ne ise, açık 
oylamada bulunmamak da odur. O Hususu arz 
ederim. 

Ayrıca, yine ikinci defa oya konulacak işler 
meyanında : 

19 . 12 . 1947 tarih ve 5016 sayılı Kanunun 
verdiği yetkiye dayanılarak katılmış olduğu
muz Milletlerarası Para Fonu Anasözleşmesin-
de değişiklik yapılmasına dair Anlatmanın uy
gun bulunduğu hakkındaki kanun tasarısının 
da açık oylaması yine küreler gezdirilmek su
retiyle yapılacaktır. 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine su
nulmuştur, bahse konu tasarı geriverilecektir. 

4. — Petrol Araştırma Komisyonu Başkanlı
ğının, Komisyonun görev süresinin 7.4. 1970 
gününden itibaren bir ay daha uzatılmasına dair 
tezkeresi (10/2, 3/242) 

BAŞKAN — Petrol Araştırma Komisyonu 
Başkanı Sayın Turhan Feyzioğlu tarafından ve
rilmiş bir takrir vardır, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Genel Kurulun 7 . 1 . 1970 tarihli 22 nci Bir

leşiminde seçilen petrolle ilgili Araştırma Ko
misyonu bugüne kadar 12 toplantı yapmış ve 
incelemelerinin sonuna gelmiştir. 

Bâzı eksik bilgilerin tamamlanması ve rapor 
yazma işinin sonuçlandırılabilmesi için Komis-

V — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

IV — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
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yonumuz çalışmalarının 7 , 4 . 1970 gününden 
itibaren bir ay daha uzatılması hususunu Genel 
Kurulun tasviplerine sunmanızı saygılarımla 
rica ederim. 

Petrol Araştırma Komisyonu 
Başkanı 

Kayseri Milletvekili 
Turhan Feyzioğlu 

BAŞKAN — Petrol Araştırma Komisyonu 
Başkanı tarafından 7 . 4 . 1970 tarihinden mu
teber olmak üzere bir ay daha araştırma için 
yetki verilmesi hususu istenmektedir. Bir ay 
daha araştırmanın uzatılması hususunu oyları
nıza arz ediyorum. Kabul buyuranlar... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5. — Kayseri Milletvekili Enver Turgut'un, 
İşçi Yardımlaşma Kurumu (İYAK) kanun tek
lifinin havale edildiği komisyonlardan seçilecek 
2 şer üyeden kurulu bir Gerici Komisyonda gö
rüşülmesine dair önergesi (2/295, 4/60) 

BAŞKAN — Çalışma Komisyonu Başkanı 
Sayın Enver Turgut tarafından verilmiş bir tak
rir vardır, okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 

Kayseri Milletvekili Enver Turgut ve arka
daşları tarafından işçi Yarımlaşma Kurumu 
(ÎYAK) kanun teklifinin havale edilmiş olduğu 
Ticaret, İmar ve İskân, Maliye, Çalışma, Ada
let ve Plân komisyonlarından seçilecek ikişer 
üyeden kurulu geçici bir komisyonda görüşül
mesine delâletlerinizi saygılarımla arz ederim. 
(2/295) 

Çalışma Komisyonu Başkanı 
Kayseri Milletvekili 

Enver Turgut 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkan, 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Takrir üzerinde mi Sayın Kılıç? 
İLYAS KILIÇ (Samsun) — Takririn aley

hinde konuşacağım efendim. 

BAŞKAN — Takririn aleyhinde mi konu
şacaksınız? 

Buyurunuz. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) -^ Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; | 

Tatbikat, normal komisyonların çalışmaz ha
le gelmiş olduğunu gösterir bir istikamete doğ
ru akmaktadır. O kadar çok geçici komisyonlar 
kurulmakta ki, tabiî komisyonlar çalışamaz hale 
gelmiştir. Eğer böyle bir davranışın içerisine 
gireceksek evvelâ tüzükte tadilât yapmamız lâ
zım. 

Her şeyi - tâbirimi mazur görünüz - deje
nere etme istikametinde davranışlar içerisinde 
bulunuyoruz. Kimin hangi komisyonda olduğu
nu, ne komisyonun ne iş yaptığını, hangi komis
yonda hangi kanunun görüşüldüğünü takibet-
mek dahi mümkün olmuyor ve birtakım ciddî 
meseleler bu komisyonlarda enine ve boyuna 
eleştirilmeden, fikirler beyan edilmeden oldu 
bittiye getiriyor ve Yüksek Meclisin huzuruna 
sevk ediliyor. 

Kanım odur ki, bu istikametteki davranışla
rımızı frenlemez ve bunları asgari hadde indir-
mezsek tabiî komisyonlar bir gün iş göremez 
hale gelecek ve kendi kendini feshedecektir. 
Saygılar sunanm. 

BAŞKAN — Sayın Türkay, takririn lehinde 
buyurunuz. 

HASAN TÜRKAY (İstanbul) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 

1,5 milyona yakın çalışan işçiyi çok yakın
dan ilgilendiren ve onlara birçok sosyal güven
lik hakları tanıyan, diğer taraftan sanayide kal
kınmamız için birtakım yatırımlara çok faydası 
olacak bu yardımlaşma (İYAK) tasarısının 5 ko
misyon tarafından ayrı ayrı görüşülmek sure
tiyle, yani arkadaşımın dediği gibi, normal ko
misyonlarda müzakere edilmek suretiyle Yüce 
Meclise gelmesine ben şahsan inanamıyorum. 

İşçi arkadaşlarımız bunu 4 seneden beri bek
lemektedir. Onun içindir ki, biran evvel bir 
karma geçici komisyonda görüşülüp Yüce Mec
lise gelmesini temin etmek maksadiyle verilen 
önergenin lehinde oy kullanmanızı ve daha fay
dalı olacağı inancı ile huzurunuza çıkmış bulu
nuyorum, teşekkür ederim. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Tak
ririn üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Oya arz edeceğim efendim. 
Lehte, aleyhinde konuşuldu, üzerinde diye bir 
konumuz yok efendim. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa
yın Başkan, bir nokta var, yapılan teklif ikişer 
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kişiden teşekkül etmesini istemektedir. Bir oran
tı sebebiyle ikişer kişi olursa muhalefetteki ar
kadaşlarımız komisyona iştirak edememektedir
ler. Bu noktada bir maruzatta bulunacağım 
müsaade ederseniz. 

BAŞKAN — Efendim tatbikatta ediliyormuş. 
Çalışma Komisyonu Başkanı tarafından tek

lif olunan, İşçi Yardımlaşma Kurumu kanun 
teklifinin Ticaret, imar ve iskân, Maliye, Çalış
ma, Adalet ve Plân komisyonlarından seçilecek 
ikişer üyeden kurulu geçici bir komisyonda gö
rüşülmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul buyuranlar lütfen işaret etsinler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

6'. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
Çay teşkilâtı kanun teklifini görüşmek üzere 
3.4. 1970 tarihli 64 ncü Birleşimde kurulması 
kabul olunan Geçici Komisyona ilgili komisyon
lardan 2 şer üye yerine 3 er üye alınmasına dair 
önergesi (2/36, 4/61) 

BAŞKAN — Trabzon Milletvekili Sayın Ah
met Şener tarafından verilmiş bir takrir vardır, 
okutuyorum : 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Çay teşkilâtı kanun teklifimin havale edil

miş bulunduğu Ticaret, Tarım, Maliye ve Bütçe 
ve Plân komisyonlarından seçilecek ikişer üye
den kurulu bir Geçici Komisyonda görüşülmesi 
hakkındaki önergem Genel Kurulun 3.4.1970 
günlü 64 ncü Birleşiminde kabul edilmiş idi. 

Halihazır duruma göre 8 kişilik bir Geçici 
Komisyonda üç siyasi parti grupunun da tem
siline imkân olmadığından, yukarda sözü ge
çen komisyonlardan ikişer üye yerine üçer üye 
alınması hususunun tasvibe arz edilmesini say
gılarımla teklif ederim. 

Ahmet Şener 
Trabzon Milletvekili 

BAŞKAN — Evvelce 3 . 4 . 1970 günlü 
ve 64 ncü İBirleşimde Çay Teşkilât kanun tek
lifi için kurulan 4 komisyondan ikişer üye alın
ması 'suretiyle 8 üyeli Geçici Komisyonda siyasi 
partilerin temsil edilmesi imkânsızlığı sebebiy
le, bu dört komisyondan üçer üye alınması hu
susu teklif edilmektedir. Bu hususu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul buyuranlar... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Gündeme geçiyoruz. 

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

BAŞKAN — Bu araştırma önergesinin mü
zakeresine kaldığı yerden devam ediyoruz. 

Bundan evvelki müzakerelerde takrir sahi
bi (Sayın Esatoğlu, Sayın Hamdi Hamamcıoğlu, 
Sayın Orhan Okay, Sayın 'Turgut Boztepe, Sa
yın İhsan Kabadayı, Sayın Talât 'Köseoğlu, Sa
yın Kemal Yılmaz, Sayın Ali Rıza Uzuner, Sa
yın Hilmi işgüzar, iSaym Hayrettin Uysal arka
daşlarımız konuşmuşlarıdır. 

Bundan sonra söz alan arkadaşlarımız da 
Sayın Doğan Kitaplı, Sayın Kemal Önder, Sa
yın Salâhattin Hakkı Esatoğlu'dur. 

TİCARET BAKANI GÜRHAN TİTREK 
(Cumhuriyet 'Senatosu Çankırı Üyesi) — Müsa
ade ederseniz soz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, efendim. 

TİCARET BAKANI GÜRHAN TİTREK 
(Cumhuriyet 'Senatosu Çankırı Üyesi) — Sayın 
Başkan, muhterem milletvekilleri; Nevşehir 
Milletvekili Sayın Salâhattin Hakkı Esatoğlu'
nun, dış ticaret rejimimizin Anayasaya, Kalkın
ma Plânına ve ulusal çıkarlarımıza uygun olup 
olmadığını araştırmak üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca Meclis araştırması açılmasına 
dair önergesi hakkında bâzı izahatlarda bulu
nacağım. 

Önergede maddeler halinde (belirtilen 'görüş
lere temas etmeden evvel, meseleyi bu görüşle
re esas olarak alınan Anayasa, Kalkınma Plânı 
ve dış ticaret rejimi açısından eleştirmeyi fay
dalı buluyorum. 

önerge sahibi arkadaşımız dış ticaretimizin 
Anayasanın 2 ve 41 nci maddelerinde yer alan 
ilkelerden uzaklaşmakta olduğunu ve bu sebep
le sosyal Devlet ilkelerine ve toplum yararına 
uygun bir şekilde yeniden düzenlenmesinin ge
rekli bulunduğunu ifade etmektedirler. 

^Bilindiği gibi, Anayasanın 2 nci maddesinde 
Türkiye Cumhuriyetinin millî, demokratik, laik 
ve sosyal bir hukuk Devleti olduğu belirtilmiş
tir. 41 nci maddesinde ise, iktisadi, sosyal ve 
kültürel kalkınmanın demokratik yollarla ger
çekleştirilmesi öngörülmüştür. 
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Dış ticaret rejimimiz ve tatbikatının münha
sıran Anayasa temellerine dayanan Kalkınma 
Plânında yer alan hedef ve ilişkiler çerçevesin
de yürütüldüğü malûmunuzdur. Plân, Yüksek •> 
Meclislerin tasdikine iktiran etmiş bir belge ha
linde halen yürürlüktedir. !Bu itibarla dış tica
ret rejimimizin Anayasaya, Kalkınma Plânına 
aykırılığı bahis konusu olamaz. 

Rejimin hazırlanmasında ve uygulanmasın
da bütün ilgililerce Kalkınma Plânı ilkelerinin 
dikkatle igtöz önünde tutulduğunu ve rejimin şu 
esaslara dayandığını huzurunuzda tekrar ifade 
etmek isterim. 

Genellik ve eşitlik prensibi: GBu mefhum, 
dış ticaret işleriyle uğraşmak istiyen her vatan
daşın bu sahada çalışabileceği ve mevcut imkân
lardan eşit olarak faydalanabileceği anlamına 
gelir. Gerçekten kanuni icapları yerine getiren 
her vatandaş hiçbir ayırıma tabi (olmadan mev
cut imkânlar 'dairesinde ithalât ve ihracatla iş
tigal edebilmektedir. Ayrıca, kamu ve özel sek
tör arasında eşitlik sağlanması da bu prensibin 
icabıdır. 

Mer'i İthalât Yönetmenliğinin 17 ve 10 ncu 
maddeleri hükümleri tahsisli ithal malları liste
sinden Veya klirinig anlaşmalı memleketlerden 
ithalât maksadiyle yapılacak müracaatları her 
kotanın veya anlaşmalardaki kontenjanların 
yüzde 20 si ile talhdidetmiştir. Aksine hareket 
edenlerin talepleri iptal edilir. Bu itibarla, hiç
bir ithalâtçı firma diğerlerine nazaran fazla pay 
alamaz. Liberasyon listelerinden yapılacak itha
lât her firmanın iştigal konusuna ve malî gücü
ne göre serbestçe cereyan eder. İhracat rejimi 
bakımından da mevzuat çerçevesi dâhilinde tam 
bir serbestlik caridir. 

Açıklık: Dış ticaretle uğraşan ve uğraşmak 
istiyen vatandaşların bu alandaki imkânları ve
ya bunlardan faydalanmak için gerekli forma
liteleri önceden kesin olarak bilmesi demektir. 
Malûmları veçhile, dış ticaret rejimi muayyen 
kanunları dayanılarak ithalât ve ihracat için 
çıkarılan birer kararname ile bunların tatbikine 
dair iki anayönetmelik ve bu yönetmeliklere ek 
sirkülerlerden ibarettir. Dış ticaret konusunda 
alman karar ve tedbirler ise Resmî Gazetede 
ilân edilerek bütün vatandaşlara duyurulmakta
dır. 

Devamlılık : Dış ticaret rejimi esaslarının 
uzun süreli olması ve zaruret bulunmadıkça de- | 

ğiştirilmemesi anlamma gelir. Rejimin esasları 
1958 yılında alman ekonomik istikrar tedbirle
rine dayanmakta ve bu tarihten beri gelip ge
çen bütün iktidarlar tarafından tatbikine ça
lışılmaktadır. Esasen dünya memleketleri ara
sındaki ticari mübadelelerin serbest döviz, 
kliring veya takasla yapıldığı da malumları
nızdır. Serbest dövizli ödeme yolu ile yapılan 
ithalât ya liberasyon veya toplu kontenjan 
dediğimiz kota sistemi ile yürütülür. Memle
ketimizde uygulanan usuller de bunlardır. 

Şu hususu da arz etmek isterim ki, dış ti
caretin statik bir konu olmaması nedeniyle re
jimin uygulanması sırasında rastlanan noksan
ların giderilmesi için sirkülerler yayınlanması 
zaruridir. Bu hal yalnız memleketimize mahsus 
bir keyfiyet de değildir. 

Diğer taraftan ithalât ve ihracat rejimleriyle 
ithalât programlarının hazırlanmasında kal
kınma plânının yıllık programlarında ve icra 
plânlarında yer alan ilkeler, hedefler ve ted
birlerle Hükümet programı ve memleketin öde
me gücü göz önünde tutularak plânın ve Hü
kümet programının gerçekleştirilmesine çalışıl
maktadır. Bu sebeple, dış ticaret rejimi yıllık 
olarak hazırlanmakla beraber dış tediye im
kânlarımız göz önünde tutularak yalnız tah
sisli ithal malları listesi altışar aylık devreler 
itibariyle tanzim edilmektedir. 

Bu genel açıklamadan sonra önergede yer 
alan hususlara dair cevaplarımı sırasiyle arz 
edeceğim. 

İthal malları fiyatarmm çeşitli yollarla yük
sek gösterilip döviz kaçırıldığı görüşünü aşa
ğıdaki vereceğim izahattan sonra takdirlerini
ze bırakırım. 

Memleketimizde ithalâtta uygulanan güm
rük, kıymet üzerinden alındığına göre, itha
lâtçı fazla gümrük resmi ödememek için malın 
kıymetini düşük gösterme temayülündedir. 
Bugün Türkiye'de bu temayül büyük çapta 
yerleşmiş bir durumdadır. İthalâtçı dövizin 
bir kısmını hariçte bırakınca kendisine tahsis 
edilen bu dövizli daha az mal getirecek ve buna 
mukabil yüksek nisbette gümrük resmi ödiye-
cektir. Gümrükleme sırasında ödiyeceği çeşit
li vergi ve resimler tutarının yüzde 200 olduğu 
kabul edilirse, ithalâtçının yüzde 50 oranında 
bir menfaat sağlamak için yüzde 200 oranı üze
rinden vergi ödemeyi göze alamıyacağı aşıkâr-
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dır. Bundan başka muayyen bir dövizle müm
kün mertebe fazla mal getirecek tacir piyasada 
daha çok kâr etmek imkânına da sahiptir. 

Bu arada, fiyat kontrolları eskiden ithalât
ta mal ithal edilmeden evvel yapılmakta idi; 
fakat bugünkü durumda ithalden sonra bu kon-
rol yapılmaktadır. Ticaret Bakanlığı olarak 
aldığımız bir prensip kararı ile 31 ülkede bulu
nan 34 tane ataşemize talimat verilmiştir; ay
lık listeler halinde Türkiye'nin başlıca ithal 
mallarının o memleketteki toptan ve perakende 
satışlarına göre fiyatları Bakanlığımıza gel
mektedir. 

Şurasını da söylemek lâzım; ithal malların
daki pahalılık daha ziyade kotalardan yapılan 
ithalâtta teminat masrafları, faiz, transfer do-
layısiyle ithalât sürelerinin uzunluğu, gümrükte 
alınan çeşitli vergiler, Damga Resmi, her kota 
devresinde ancak bir defa ithalât yapan tücca
rın devir azlığı, piyasada veresiye satış gibi hu
suslardan ileri gelebileceğini de belirtmek iste
rim. 

thraç mallarının fiyatları düşük gösterilerek 
döviz kaçırıldığına gelince: Serbest dövizli sa
tılan mallarımızdan memleket ekonomisi yönün
den ihracı lisansa veya tescile tabi tutulanların 
fiyatları Bakanlığımız ve ilgili meslek kuruluş
ları tarafından kontrol edilmektedir. Güney 
bölgemizden yapılan bütün ihracat fiyat kontro
lü yapılmak suretiyle tescile ve kliring anlaş
malı bulunduğumuz ülkelere vâki ihracatın ta
mamı lisansa tabidir. Lisans verilirken de fi
yat kontrolü yapılmaktadır. 

Gümrük Kanununun 120 nci maddesi, ihrace-
dilecek mallar için yapılan beyanların fiyat ba
kımından doğruluğunu kontrol etmeye gümrük 
iderelerini yetkili kılmıştır. Bu suretle, lisans 
ve tescile tabi olmıyan malların fiyatları da 
gümrüklerce kontrol edilebilmektedir. 

Böylece, ihracat rejiminin tanziminde esas 
itibariyle ihracatın lüzumsuz formalitelere bo-
ğulmaması, iç ve dış fiyatlarda husule gelebi
lecek zararlr dalgalanmaların önlenmesi gibi hu
suslar telif edilerek döviz gelirlerimizin azalma
ması ve aynı zamanda müstahsilin emeğinin kar
şılığını almasına itina gösterilmektedir. 

İhraç mallarımızın tağşişi konusu üzerinde 
de durmak istiyorum. 1705 ve 3018 sayılı ka
nunlara dayanlıarak çıkarılan tüzük ve standart

larla 132 sayılı Kanuna istinaden çıkarılan stan
dartlara göre kontrola tabi ihraç mallarının ade
di halen 23 tür. Bu maddelerimiz; fındık, çe
kirdeksiz kuru üzüm, yumurta, palamut, tiftik, 
yapağı, antepfıstığı, pamuk, turunçgiller, - por
takal, limon, altıntop, mandaline - salyangoz, 
şeftali, sofralık üzüm, armut, elma, çilek, kuru 
fasulye, nohut, mercimek, ceviz kütüğü, küçük 
ve büyük baş hayvan derileri, pikle deri, bar
sak, yemeklik zeytinyağı. 

Bakanlığımız ihracat kontrolörleri tarafın
dan ihraca hazır malın ortalama yüzde 10 u üze
rinden yapılan kontrolda tüzük ve standarda 
uygun görülürse bir kontrol belgesi verilir. 
Gümrük idareleri bu belgeyi alınca malın ih
racına müsaade eder. Mal standarda uygun gö
rülmezse kontrol talepnamesinin arkasına yazıl
mak suretiyle tekrar işlenmek üzere reddolu-
nur. Kontrol sırasında malda standartların mü
saade ettiğinden fazla kusur bulunursa mal red
dedilmekle beraber ihracatçı tağşiş suçundan 
mahkemeye verilir. Ancak mezkûr kanunlara 
göre mahkemece takdir edilen cezalar yeter de
recede müessir olmadığı gibi, ayrıca suçta kast 
unsurunun tesbit edilememesi yüzünden mahke
meler çoğunlukla beraet kararı vermektedir. Bu 
kanunların tâdili için Yüksek Meclise bir tasa
rı sunulmuştur. Bu bakımdan halen en mühim 
müeyyide malın kontrolda reddedilmesi ve ih
racına müsaade olunmamasıdır. 

ihracat sırasında kontrol malın takriben 
yüzde 10 u üzerinden yapıldığı için, diğer kıs
mında kontrol sırasında görülmiyen bâzı kusur
lar bulunabilmektedir. Bu hal kontroldan geç
miş mallarda nadiren görünmekte ve bu sebep
le başlıca ihraç mallarında kontrol tesisine çalı
şılmaktadır. Kontrola tabi olmıyan mallarda 
görülen kusurlar dolayısiyle alıcı ve satıcı ara
sında çıkan ihtilâflarda, son günlerde ingilte
re'den geri gönderilen incir ve kayısıda olduğu 
gibi, mal alıcı tarafından ya iade edilir veya 
milletlerarası hakem kararlarına göre tazminat 
istenir. Şurasını belirteyim ki, alıcı memleket
lerde mallarımızın şikâyet konusu olması pek 
cüzi nisbettedir. Son zamanda ingiltere'den ge
ri gelen incirlere bakarak bu nisbetin incir ih
racatımızda onbinde yarım olduğunu söyliyebi-
liriz. 1968 - 1969 devresinde ihracettiğimiz 
25 330 933 kilo işlenmiş incirden ilk defa vâki 
olan şikâyet 102 kutuda ingiltere'ye gönderilen 
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1 361 kiloluk bir partiye aittir. Kayısı ihracatı 
da, standarda tabi olmadığı için, kontrolü ya-
pılamıyan bir maddedir, izmir'den 400 kutu 
içinde ihracedilen 5 520 kilo kayısının iade edi
liş sebebi hakkında henüz bir bilgi alınamamış
tır. Bu hâdise senelerden beri ilk defa vâki ol
muştur. Kuru incir gibi bu maddenin de ihra
cında hastalık ve zararlılık bakımından Tarım 
Bakanlığınca zirai karantina kontroluna tabi tu
tulması gerekmektedir. 

Yine son zamanda pamuklar içinde demir 
çıkması, balyalar yapılırken tesadüfen balya 
sandığına düşen bir demir parçasından ileri gel
miştir. Bunun tağşiş ile bir ilgisi yoktur, işçi
lerin dikkatsizliğinden doğmuş bir olaydır. Ge
nel olarak bu şikâyetler kasdî şekilde yapılmış 
tağşişlerden ileri gelmemekte,, üretim ve işletme
deki kusur ve hatalardan doğmaktadır. Bu iti
barla cezai müeyyideler yanında, üretim ve iş
letme safhalarında zirai ve sınai ıslahat ve işçi
lerin kültür seviyesi de söz konusudur. 

iki yıl önce izmir'den italya'ya ihracedilen 
bir parti zeytinyağı içinde parafin likit bulun
ması üzerine alıcı tarafından mal iade edilmiş
ti. Zeytinyağının asit derecesini düşürmek mak-
sadiyle kullanılan bu madde, halk dilinde «maki-
na yağı» olarak adlandırılmıştır. Vaka tarihin
de zeytinyağının ihracatı standart kontroluna 
tabi bulunmamakta idi. Bu maddenin ihracı 
sonradan kontrola tabi tutulmuştur. 

İthalât politikasının bugünkü ihtiyaçlara ce
vap veremez hale geldiği ifade edilmektedir. 
Bilindiği gibi, ithalât politikamız Hükümet pro
gramı, Kalkınma Plânı ve yıllık programlarla 
tesbit olunmakta ve süratle gelişen sanayimizin 
yatırım ve ihtiyaç durumu da nazara alınarak 
programlanmaktadır. Bu bakımdan ithalât tat
bikatında ekonominin ihtiyaç ve icaplarına uy
gunluk yönünden gereken seyyaliyetin korun
masına önem verilmektedir. 

Yıllık ithal ihtiyaçları tesbit olunurken, dö
viz gelirlerimiz ve tediye imkânlarımız Kalkın
ma Plânının yıllık programlarında yer alan esas
lara uyularak kullanmaktadır. Kamu sektörü, 
özel sektör ve üniversitelerimizin yetkili tem
silcilerinin iştirakiyle yapılan incelemeler so
nunda hazrılanan ithalât rejimi ve ithal liste
lerinin, bu sahadaki ihtiyaca intibak ettirilme
sine âzami itina gösterilmektedir. Bu arada şu 
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hususu da belirtmek isterim ki, bu kadar aleni 
ve demokratik bir usul başka bir sahada ne bi
zim memleketimizde, ne de yabancı memleket
lerde uygulanmamaktadır. 

önerge sahibi arkadaşımız ve söz alan diğer 
arkadaşlar arzu ederlerse kendilerini üç ay son
ra yapılacak ithalât rejimi hazırlık çalışmala
rına katılmaya davet ediyorum. Eminim ki, o 
zaman memleket gerçeklerini yakından tanımak 
fırsatını bulacaklar ve tatmin olacaklardır, it
halât programımız halen yüzde 47,5 oranında 
hammadde, yüzde 47,5 yatırım malları ve yüzde 
5 istihlâk maddelerinden müteşekkildir, itha
lâtın bu tertibi yatırımlara, sanayileşmeye ve 
sanayi istihsaline ne derecede önem verdiğimi
zin açık delilidir. 

Diğer taraftan, döviz imkânlarımızın müsaa
desi nisbetinde libere ithalâtın artırılması su
retiyle ihtiyaçların rekabet şartları altında 
ucuz, kaliteli ve istikrarlı bir şekilde karşılan
masına da çalışmaktayız. Bu maruzatımla it
halât politikamızın esaslarını belirtmiş bulunu
yorum. önergede bu politikanın ihtiyaçlara ce
vap veremez hale gelmiş olduğu ifade edilmiş
tir. Bu husus politikadan değil, belki kotalar
dan yapılan ithalâtın, her gün artan ihtiyaçları 
tamamen karşılayamamağından ileri gelmekte
dir. 

Muhterem milletvekilleri, gerek önergede, 
gerek söz alan arkadaşlarımız, ihracat plân ve 
hedeflerimiz üzerinde de hassasiyetle durdu
lar. Bu hususta da biraz mâruzâtta bulunmak 
istiyorum. 

Malûmunuz olduğu üzere ihracatın artışı, 
istihsaldeki gelişmelere bağlıdır. Tatbikatta 
1963 - 1969 yılları arasındaki devrede gayrisâfi 
milî hâsıla, kümülâtif olarak yüzde 45,7 oranın
da arttığı halde, ihracatımız aynı devrede yüz
de 46,7 nisbetinde bir gelişme kaydetmiştir. Kal
kınma Plânında öngörülen ihracat tahminleri
nin katî olmadığı ve bir hedef teşkil ettiği de 
gözden uzak tutulmamalıdır. Esasen ihracatımı
zın tarımsal karekteri de bu tahminleri güçleş
tirmektedir. 

Şu hususu da bilhassa belirtmek isterim ki, 
son yıllarda tarım ürünleri ihracatında kayda 
değer bir gelişme olmamakla beraber, sanayi 
mamulleri ihracatında istikbal için ümit verici 
gelişmeler görülmektedir. Nitekim 1969 yılında 
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tarım ürünleri ihracatındaki 10 milyon dolarlık 
azalmaya mukabil sanayi ürünleri ihracatında 
elde edilen 50 milyon dolarlık artış sayesinde 
ihracatımız 1968 yılına kıyasla 40 milyon dolar
lık bir artış göstermiştir. Bu keyfiyet, ihraca
tımızın bünyesinde özlenen istikamette bir ge
lişme ve değiştirmeyi göstermektedir. Genellik
le plânlı devreye girilen 1963 yılından beri ihra
catımız devamlı artış göstermektedir. Ancak, 
1968 yılında zeytinyağı istihsalinin yeterli sevi
yede bulunmaması ve Amerika Birleşik Devlet
lerinde husule gelen liman işçileri grevleri do-
layısiyle tütün sevkiyatmın aksaması, ihraca
tın gerilemiş olmasının başlıca sebeplerini teş
kil etmektedir. 

Bilindiği üzere, ihracatımızın takriben yüzde 
80 ini tarım ürünleri, yüzde 5 ini madencilik 
ürünleri ve yüzde 15 ini de sanayi ürünleri teş
kil ederken, 1969 yılında tarım ve hayvancılık 
envanterleri payı yüzde 75 e düşmüş, madenci
lik ve sanayi ürünlerindeki ihracat nisbeti yüz
de 20 den yüzde 25 e yükselmiştir. Gayrisâfi 
millî hâsıla içinde tarım sektörünün payı öne
mini muhafaza ettikçe, ihracatta da tarım ürün
lerinin oranı mutlaka yüksek olacaktır. Bunun
la beraber son altı yıllık devrede yüzde 80,9 ora
nında artmış bulunan ve şimdiye kadar iç istih
lâki karşılama ve ithalâtta ikame hedeflerine dö
nük bulunan sanayi istihsalinin, alman tedbir
lerle çeşit, miktar ve kıymet bakımlarından ih
racata yönelmekte olduğu, da görülmektedir. 
Ayrıca yeniden yapılan sanayi yatırımlarının ih
racata dönük olmasına büyük önem verildiği gi
bi, ihracatımızın daha hızlı gelişmesi için alman 
ve yeniden alınacak tedbirlerle geleneksel ihraç 
mallarımızın ve özellikle sınai mamuller ihra
catımızın, süratle artırılması üzerindeki çalış- . 
malara da titizlikle devam edilmektedir. 

Dış açığımız bakımından plânda öngörülen 
durumlar ve gerçekleşmeler : 

1963 yılında Plânda dış ticaret açığı 284 mil
yon dolar olarak gösterilmiş, gerçekleşme 319,5 
milyon dolardır. 

1964 te 265 milyon dolar, gerçekleşme 126,6 
milyon dolar. 

1965 te 155 milyon dolar, gerçekleşme 108,3 
milyon dolar. 

1966 da 275 milyon, gerçekleşen 227,8 mil
yon dolar. | 

1967 de Plânın öngördüğü 290 milyon dolar, 
gerçekleşen 162 milyon dolar. 

1968 de 295 milyon dolar, gerçekleşen 267,3 
milyon dolar. 

1969 da Plânda öngörülen dış ticaret açığı 
285 »milyon dolardır, gerçekleşme 264,4 milyon 
dolardır. 

1969 yılında gerçekleşen dış ticaret açığı 
264 400 000 dolar olarak görülmekle beraber, 
bu ithalâtın 54 milyon dolarım "bedelsiz ithalât 
teşkil etmekte ve 'böylece hakiki dış ticaret açı
ğı, 210,4 milyon dolardan ibaret bulunmaktadır. 

Görülüyor ki, yalnız 1963 yılında gerçekle
şen dış ticaret açığı plân hedefinin üzerine çık
mış ve mütaakip yılarda daima bu hedefin al
tında kalmıştır. Yatırım malları ihtiyacımızın 
karşılanması ıbakımından Ibu farklılık memleke
tin Ikısa zamanda Sanayileşmesi, tarımın mo
dernleşmesi ve teçhizi maksadına matuf bulun
duğundan, plân hedeflerinin gerçekleşmesi ora
nında dengedeki bu farklılığın kısa vâdede ka
patılma istikametinde inkişaf edeceği, bizzat 
plânda da öngörülmüş bulunmaktadır. 

İthalâtımız 1967 yılında 685 milyon ve 1968 
yılında 764 milyon dolar idi. 

1969 yılında 801 milyon dolar olarak gerçek
leşmiştir. Bu arada dış ticaret rejimine göre 
yapılan program ithalâtı normal seviyede ger
çekleşmiş, 'buna mukafbil proje [kredileri ve ya-
Ibancı sermaye yolu ile yapılan ithalât nisbeten 
geri kalmıştır, ithalâtın bünyesi bakmundan 
1969 yılında yatırım malları yüzde 43,8, ham
maddeler yüzde 49,4 ve istihlâk malları yüzde 
6,8 dir. İstihlâk mallarının yüzde 5 i aşması, 
1969 yılında ithal edilen buğdaydan ileri gel
miştir. 54 milyon dolarlık bedelsiz ithalât me-
yanında yatırım malları, hammaddeler ve is
tihlâk maddeleri bulunmakla beraber, bu kate
goriye giren ithalâtın tasnife tabi tutulmamış 
olması dolayısiyle tümü hammaddeler arasında 
yer aldığından, hammadde ithalâtı plân hedef
lerini aşmış gibi de görünmektedir. İthalâtın bu 
kompozisyonu yatırımlara ve sanayileşmeye 
verilen önemi açıkça göstermektedir. 

ithalâtımızın memleket igrupları itibariyle 
dağılışında O E OD ülkelerinin payı yüzde 77, 
kliringli memleketlerin yüzde 15 ve diğer ül
kelerin de yüzde 8 dir. 

ithalâtımızı artırabilmek için alman tedbir
ler arasında vergi iadesi vardır. Bu vergi iadesi 
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üzerinde de arkadaşlarımız çok durmuşlardır, 
bu hususta da rakamlara istinaden biraz bilgi 
vermek isterim. 

İhracatta vergi iadesinin artışı, Kalkınma 
Plânı 1970 yılı programının 279 sayılı tablosun
da görüleceği üzere, bir taraftan sanayi mamul
leri ihracatının artmasından, 261 sayılı Kanuna 
göre kati vergi oranı tesbit edilen maddelerin 
çoğalmasından, diğer taraftan bâzı tarım ürün
leri ihracatının vergi iadesi yoliyle desteklenme
sinden ileri 'gelmiştir. Vergi iadesinden faydala
nan ihraç mallarının son üç yıldaki kıymetleriy
le, bunlar 'için iade edilen vergi tutarları ve iade 
oranları şöyledir: 

1967 ihracat Tl. olarak 250 395 374 lira, iade 
edilen vergi 24 888 510 Tl. vergi iade oranı yüz
de 10. 

1968 yılımda 247 832 161 liralık ihracat, vergi 
iadesi 57 872 924 lira, vergi iade oranı yüzde 23. 

1969 yılında ihracat 1 426 523 709 lira, vergi 
iadesi «tutarı 208 268 148 Tl. vergi iade oranı da 
yüzde 14, 60. 

Şurasını da belirtmek isterim ki, 1969 yılın
da vergi iadesinden faydalanmak suretiyle ih-
racedilen malların 807 460 698 lira tutarındaki 
kısmı *taran ürünleri olup, (bunlar için iade edi
len vergi tutarı 66 417 933 Tl. ve iade oranı or
talama yüzde 8,23 tür. Aynı yılda tarım ürünleri 
dışındaki sanayi ürünlerinin ihracat tutarı 
619 063 011 lira, iade edilen vergi tutarı 
141 850 215 lira ve vergi iade oranı yüzde 22,9 
dur. 

Arz ettiğim bu rakamlara göre vergi iade 
oranı yükseldiği 'halde, ihracatın artmadığı hu
susundaki görüşe katilamıyacağıın. Zira vergi 
oranları ihraç edilen malın maliyetine göre dü
şük veya yüksek olabilir. Nitekim 1968 yılın
da 248 milyon lira civarında olan sanayi ma
mulleri ihracı için iade Edilen vergj oranı yüz
de 23 iken, 1969 yılında ihracat 1 426 523 709 
liraya yükseldiği halde, iade edilen vergi oranı 
sanayi mamulleri içinde yüzde 22,9 ve genel ola
rak ta % 14,60 a düşmüştür. 

Diğer taraftan, şu hususu da belirtmek iste
rim ki, vergi iadesinden faydalanmak suretiyle 
ihracatı artırılan mallar için, ihracatçının kârı
na kâr ilâve edildiği ve bu halin ekonomiye za
rar veren bir israf olduğu yolundaki görüşler 
de yanlıştır. 

ihracatta vergi iadesi şahsa değil, mala dö
nük ibir sistemdir. Her mamulün ihracı halinde 
iade edilecek vergi tutarı veya hisbeti teısbit 
ve ilân edildikten sonra, bu iadeden faydalana
bilmek için ihracatı A veya B şahsının yapmış 
olması aranmaz. Malı kim ihraç etmişse, ger
çekleştirdiği ihracat nisbeltinde vergi iadesin
den istifade eder. Bu sistemin bir istisnası ola
rak sadece yaş meyva ve sebzede ihracatın müs-
tahsıla dönük anonim şirket veya kooperatifler 
eliyle yapılabilmesini, dış pazarlara güçlü ihra
catçılar olarak çıkılalbilmesini ve bunların dış 
pazarlara devamlı olarak sürülebilmesini te
min maksadiyle vergi iadesinden faydalanma, 
muayyen bir miktarın üstünde ihracat yapma 
şartına bağlanmıştır. 

İhracatta vergi iadesi uygulaması 1969 yılı 
ihracatımıza önemli ölçüde olumlu tesirini gös
termiştir. Bilindiği üzere, ötedenberi ihracatı
mız, ananevi ihraç mallarına dayanmaktadır. 
Pamuk, .tütün, fındık ve çekirdeksiz kuru üzüm 
bunların başında gelmektedir. 1969 yümda bu 
dört ananevi ihraç mallarımızın ihracat tutarın
da 10 milyon dolar civarında bir düşme olma
sına rağmen, bunların dışında kalan mallarımı
zın ihracat tutarımda 50 milyon dolar civarında 
bir artış olmuştur. Bu 50 milyon dolarlık artı
şın 130 milyon dolarlık kısmı sınai mamuller ih
racatından, geri kalan 20 milyon doları da yaş, 
meyve ve sebze, canlı hayvan madde ve mah
sulleri, maden ürünleri ve madenlerimizden iiz^ 
ri gelmiştir. 

İhracatı, vergi iadesinden faydalandırmadı
ğımız takdirde dünya piyasa fiyatlarıma uy 
gulamıyacağı ve aynı zamanda ihracatçı zara
rına mal satamıyacağı için ihracat imkânsız 
hale gelmekte ve dolayısiyle de ekonomi zarar 
görmektedir. Kaldı ki, ihracatın artışı, ihraca
tın vergi iadesinden elde ettiği imkânın müs-
tahsıla da intikal ettiğinin açık delilidir. 

Gerçekten vergi iadesi yoluyla ihracattan el
de edilen kâr, yalnız ihracatçıya kalmış olsaydı, 
bu malların istihsal ve dolayısiyle ihracatında 
bir artış sağlanamazdı. 

Bu bakımlardan, ihracatta vergi iadesi me
kanizmasının mahiyeti ihracatçının kârına kâr 
katmak değil, zarar etmesini önlemek suretiyle, 
ihracatı artırmaktır. Buna mukabil, ihracat fii
len mümkün hale getirildiği halde elde edilecek 
munzam döviz ithalâtta kullanılmak suretiyle 
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ihracat için ödenen % 15 - 20 oranındaki vergi
ye mukalbil ithalâttan alman çeşitli gümrük ver
gi ve resimleri sayesinde Hazineye ortalama 
% 200 oranında gelir sağlanmaktadır. 

Bu itibarla, söz konusu mekanizma münhası
ran istihsal ve ihracatı artırıcı ve aynı zamanda 
ileri sürülen mahzurları ihtiva etmiyen bir nite
liğe sahiptir. 

İhracatın geliştirilebilmesi konusunda vergi 
iadesinden başka, kredili ihracata müsaade edil
miş, ihracatçılara uygun faizli kredi sağlanmış, 
«doğrudan doğruya ihracata yönelmiş sanayiciye 
ham, yardımcı madde ve işletme ihtiyaçları için 
transfer önceliğini haiz döviz tahsisi imkânı ge
tirilmiş, çabuk bozulan malların ihracatında am
balaj ve nakliye imkânları genişletilmiş ve ihra
cat sigortası ihdası konusunda çalışmalar da 
hızlandırılmıştır. 

Bu arada sayın milletvekilleri, vergi iadesi 
yolu ile yapılan ihracatın bâzı mamuller üzerin
deki bir seyrini kontrol edelim : 

Pamuk mensucat 1981 yılında ihracatımız -
ton olarak - 8 ton, - dolar olarak da - memleke
timize getirdiği miktar, 10 000 dolar. 

1962 yılında ihracat yok. 
1963 yılında ihracat 6 ton. 12 000 dolar. 
1964 yılı ihracat yok. 
1965 yılı ihracat yok. 
1986 yılı ihracat yok. 
1987 yıfc ihracat 86 toıı. 
1968 yılı ihracat 768 ton, 
1969 yılı ihracat 1 794 ton. 
Memleketimize getirilen döviz de 3 072 000 

dolardır. 
'Ham bez, böyle bir sırayı takibeder ve bu

gün 1989 yılında 1 230 ton ihracedilmiş ve mem
leketimize 1 350 000 dolar döviz getirmiştir. 

Halı - kilim ihracatımız, bu vergi iadesi sa
yesinde 204 tona yükselmiştir. 

Bir misal daha vereyim : 
Domates salçası; 1967 yılında üç ton ihracet

mişiz, 1 000 dolar gelmiş, 1966 de 735 ton ihra
cetmişiz, 156 000 dolar gelmiş, 1969 da da 1 572 
ton ihracetmişiz, 349 000 dolar gelmiştir. 

Bütün mamullerimizde böyle bir artış var
dır. 

Bir misal olarak da taze üzümü vereyim : 
1961de ancak, 4 226 ton ihracedebilirken, 1969 
da 20 205 ton ihracetmişiz ve memleketimize 
2 500 000 dolar temin edilmiştir, 

Bu arada sanayi mamullerinden buz dolabı 
ihracatımıza da bir göz atarsak faydalı olacak
tır. 

1961 - 1962 de ihracatımız yok, 1963 te 7 ta
ne ihracetmişiz, 1964 -1965 te yok, 1966 da 9 ta
ne ve 1969 yılında 4 621 tane buz dolayı ihracet
mişiz. 

Dikiş makinesi : 1961, 1962, 1963 te yok, 
1964 te 18 aded, 1965 te yok, 1966 da yok, 1967 
de bir tek, 1968 de 300, 1969 yılında da 6 510 
aded ihracetmişiz. 

Lâstik bakımından da bir misal verirsek; dış 
ve iç lâstik olmak üzere memleketimizden ihra-
cedilen lâstik 1969 yılında 30 000 adedi bulmuş 
bulunmaktadır. 

Konuşan arkadaşlarımız montaj sanayii üze
rinde de durdular. Bu hususta da biraz izahatta 
bulunmak isterim. 

•Geniş izahata girmeden evvel, bu kürsüler
den birçok defa tekrarlandı, bu hususlar, 
ben rakam olarak daha fazla üzerinde durmı-
yacağıım, yalnız şuradan başlıyayım işe, 1964 
yılında montaj ısanayiimizde yerli madde ola
rak kullanılan miktar % 25 ilâ % 30 arasın
da değişmekteydi muhtelif montajlarda. 

1970 yılında ise, muhtelif mamuller itiba
riyle bu miktar % 55 ten % 90 a yükselmiş bu
lunmaktadır. 

1967 yılı için öngörülen ithalâtın 2,5 misli 
fazla tahakkuk ettiği cihetine gelince; sanayi 
ham ve iptidai maddeleri ithalâtının artışı mün
hasıran sanayi kollarının giderek yaygın ha
le gelmesi ve ayrıca üretim miktarlarının art-
masiyle izah edilebilir. 

Yukarda arz ettiğim rakamlara nazaran 
montaj sanayiinde yerli imalât nisbeti ortala
ma % 25 ten % 70 e ulaştığına göre, ithalât 
artışını yerli imalât nisbetinin artmamış olma-
siyle izaha çalışmak mümkün değildir. 

Yukarda da arz ettiğim veçhile sanayiin ham 
ve iptidai maddeler ihracat ihtiyacının artışı, 
sanayi kollarının çoğalması ve imalâtın artışı 
ile oranlıdır. 

Bu itibarla, montaj sanayiine tahsis edilen 
dövizin artışı, söz konusu sanayiin döviz ta
sarrufu sağlamadığı anlamına gelmemektedir. 

Montaj sanayiinin ihtiyacı bulunan muayyen 
parçaların ithali dolayısiyle Gümrük Vergisi 
kaybına uğrandığı yolundaki görüşe de katı-
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lamıyacağım, Bilindiği üzere söz konusu par
çalar için ödenen Gümrük Resmi dışında, yerli 
parçalar için' ödenen vergiler, imalât safha
sında ödenen çeşitli gider vergileri ve işçi üc
retleri üzerinden kesilen vergiler iddia edilen 
farkı fazlasiyle karşılamaktadır. Kaldı ki bu 
ısanayiin memleketimizde meydana getirdiği 
yan sanayi istihdam hacmi ve üretim gücü de 
hesaba katılmak gerekir. Nitekim bugün mon
taj sanayii konularında çalışan işçi adedi 
25 000 ve yan sanayi ile hizmetlerde çalışan
lar ise 70 000 civarındadır. 

Diğer taraftan, marka tasrih edilmek su
retiyle verilen misalde yerli imalât oranı ha
len % 67 dir. Bu oran arttıkça ithal edilen par
ça miktarı azalacak, neticede Gümrük Resmi 
de tabiatiyle azalacaktır. 

Verilen misalde Anadol otomobilleri zikre
dilmiştir. Bugün Anadol otomobillerinin % 33 
oranındaki parçaları hariçten ithal edilmekte, 
% 67 si dâhilde imal edilmektedir. 

:Söz konusu arabanın, komple olarak ithali 
halinde FOB fiyatı 1 370 dorlârdır. Buna mu
kabil memlekette montajı yapılan bu arabanın 
ithali gereken parçaları için ödenen döviz tu
tarı 411 dolardır. 

Bu itibarla, her ünite araibadan elde edilen 
döviz tasarrufu 959 dolar tutmaktadır. % 33 
oranındaki parçaları ithal için ödediğimiz 411 
dolarlık kısma, Gümrük resimleri olarak da 
4 000 lira ödenmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, burada konuşan 
arkadaşlarımızın üzerinde en çok durdukları 
husus, bu montaj sanayiinde Gümrük Vergisi 
Resminin kaybı idi. Yani, bir arabayı 1 370 
dolara monte edilmiş vaziyette soktuğumuz za
man bundan 20 000 lira Gümrük alıyoruz, 
halbuki bunun % 67 sini içeride yapıyoruz 
ama % 33 ünü dışardan getirdiğimiz zaman 
Oöundan aldığımız Gümrük miktarı da 4 000 
lira oluyor şeklindeki bir düşünceyle 16 000 
lira bir kayıp varmış gibi gösterilmek isten
mektedir. 

Takdir edersiniz ki, hu hesap yanlıştır. Bi
zim bugün uğraştığımız husus, ihracatımızı ar
tırabilmek ve bu arada ithalâtımızı da müm
kün olduğu kadar kısarak dış ticaret denge
mizi lehe çevirebilmektir. Bırakın aynı olma
sını, açığın ortadan kalkmasını, lehe bir üs-
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tünlüğü kurabilmek çabası içinde bulunmak
tayız. 

Şimdi araba bir ihtiyaç mı? İhtiyaç. Bunun 
ithalini yaparken hepsini dolar olarak mı ve
relim, yoksa muayyen bir kısmını burada ya
palım, az mı dolar verelim? Bu noktadan ha
reket ettiğimiz zaman her halde arkadaşları
mızın konuşma sırasında vermiş oldukları iza
hatın yanlışlığını takdir edeceklerini tahmin 
ederim. Bugüne kadar eğer 10 000 aded, bah
settiğim markalı araba yapılmış ise, biz bura
da bunun montajını yapmamış olsaydık ödiye-
ceğimiz miktar 13 700 000 dolar civarında ola
caktı. Buna mukabil, imalât dolayısiyle % 33 
kısmı için vermiş olduğumuz miktar 4 000 do
lar civarında bir dövizdir. Arada 9 600 000 do
lar civarında bir tasarrufumuz vardır. 

Bu hususta bir misal daha arz etmek iste
rim : 

1968 yılında yine bir montaj sanayiinde bir 
firmaya tahsisli ithal mallan listelerinden 
cem'an 5 628 510 dolar tutarında parça ithal 
ettirilmiştir. Bu ithal edilen parçalarla firma, 
2 282 aded kamyon ve kamyonet imal etmiş
tir. Bu 2 282 aded araç komple olarak ithal 
edilse idi, FOB bedeli 12 207 942 dolar tut
makta idi. Memleketimizde bunun % 55 i imal 
edildiği için, aradaki farika döviz verirsek, 
2 282 aded kamyon ve kamyonet için ödediği
miz döviz 5 628 510 dolardır. Bunları burada 
imal için montaj sanayii kurmayıp da dışar
dan ithal etmiş olsaydık, vereceğimiz miktar 
12 207 942 dolar olacaktı. Aradaki 6 579 432 
dolarlık fark Türkiye'nin tasarrufları arasın
da bulunmaktadır. 

Bu arada, vergi bakımından konunun üzerin
de durulduğu takdirde, pek tabiî ki, karşımıza 
demin bahsettiğim hususlar çıkmakta ve diyoruz 
ki, işçimize iş buluyoruz bunların yan sanayi
in i tekemmül ediyor ve sosyal menfaatler iler
liyor. 

Şimdi şunu da burada ifade etmek isterim 
ki, hiçbir sanayi montaj sanayimden geçmedik
çe tam mânasiyle imal haline gelmemiştir. 

[Muhterem arkadaşlarım, bir arkadaşım bu
rada konuşurken aynen şöyle dedi : «sizin ka
pitalist modelinizi aynen bırakınız da, geliniz, 
bizim sosyal devlet ilkesine uygun, sosyal muh
tevaya uygun, yani benim tek ürüne dayalı 
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ürünlerimi yetiştirmiş olan üreticinin meydana 
getirdiği kooperatifler vasıtasiyle ihracedeyim.» 
Bir arkadaşımız böyle bir fikir beyan ediyor. 
Biraz sonra, konuşmasının bir bölümünde ise, 
«bugün dış ticaret verimsiz, kısır, vurguncu ve 
bağımsızlığı zedeleyici bir düzende görülüyor. 
Verimli ekonomiyi geliştirici,, halkçı bir dış ti
caret düzeni bulmak, kurmak gerek» der. 

Şimdi, bir tarafta kooperatifler bir fikir ola
rak ileri sürülüyor. Bakınız bugün Türkiye'deki 
tutum nedir? Türkiye'nin 1965 ten beri koope
ratifler yönünden takibettiği tutumu da 
birazcık eleştirelim, 

2834 sayılı Kanunun yürürlüğe giriş tarihi 
olan 1935 yılından 1967 yılı sonuna kadar 32 
yıl içinde memleketimizde 251 tarım satış koo
peratifi kurulmuş. 1968 ve 1969 yıllarında 327 
kooperatif daha kurularak 578 e yükseltilmiş
tir. Bu kooperatiflerin 414 ü 31 birliğe bağlı bu
lunmaktadır, 164 kooperatif müstakil olarak 
çalışmaktadır. Müstakil olanlardan 101 i birlik
lere bağlanmak kaydı ile kurulmuşlardır. Bun
lara 1966 yılında ayrılan 350 milyon liralık 
plasman, 1969 yılında 2 507 358 500 Türk lira
sına yükseltilmiştir. Bu tarım satış kooperatif
lerinin üzerinde durmamızın sebebi, hem çiftçi
nin bir kooperatife bağlı olarak malını değer pa
hasına satabilme imkânını bulması, hem de bu 
kooperatiflerin iharacata dönük bir yolla mallan 
ihracedebilmesidir ve bugün Türkiyemizde bir
çok kooperatiflerimiz malları ihracetmektedir-
ler. 

Şimdi, Türkiye'deki bu tatbikat bir fikir 
olarak ileri sürülüyor, «Kooperatifler eliyle ya
palım» deniyor. Bunun tatbikatı var... Ondan 
sonra da döneceğiz diyeceğiz ki, halkçı bir dü
zen... Muhterem arkadaşlarım bu hususu da 
takdirlerinize bırakmak isterim. Tatbikat ile 
zihniyette veya düşüncedeki farklar açıkça or
tadadır. 

Bugün konuşan ve önergeyi veren arkadaşı
mızın beyanlarından çıkan mâna, mümkün ol
duğu derecede kooperatifler eliyle bunu yaptır
mak ve dolayısiyle dış ticaretin devletleştiril
meyidir. 

SALAHATTtN HAKKI E S A T O Ğ L U (Nev
şehir) — Doğru. 

TİCARET BAKANI GÜRHAN TİTREK 
(Devamla) — «Doğru» diyorsunuz, peki. O za
man ben size şu misali vereceğim : 

Bakınız arkadaşlarım, bugün bir Fiskobirli-
ğimiz vardır, fındık alır satar. 1969 -1970 dö
neminde Türkiye'nin fındık istihsali iç ola
rak 80 bin tondur, buna kabuklu olarak 160 bin 
ton diyebiliriz. Piskobirliğin alımı yapmak 
için Merkez Bankasından açılan reeskont had
di, kredisi 625 milyon lira. Buna mukabil 
1969 - 1970 de içe tekabül etmek üzere alabil
diği fındık miktarı 38 bin tondur ve mahsulün 
% 47 sidir. 

Bu kadar geniş imkânlar tanınmıştır, al 
denmiştir, ama alınamamıştır. Almamama se
bepleri üzerinde durduğumuz zaman, depolama... 
Bugün, «Fiskobirlik hepsini alsın» derseniz ne
reye koyacak? Depolarına koyuyor, dışarıya da 
koyuyor, bugünkü iımkânlariyle alabildiği bu. 
Bunu daha da genişletsek bile, bu Birliğimizin 
bugünkü halde yüzde yüz bir alım yapmasına 
imkân ve ihtimal yoktur. Eğer, «Devletleştirme» 
dersek, depolama, muhafaza, işleme gibi bâzı 
hususlarda kooperatiflerimiz bugünkü ihtiyaç
lara cevap veremediğine göre, dış ticaretin dev
letleşmesi bakımından demek ki, o zaman ge
çen bir zihniyetle bâzı şahısların elinde bulu
nan bu imkânları Devlete almak demek olacak, 
Biz bunun Hükümet olarak da Parti olarak da 
karşısında bulunmaktayız. Bugünkü halde dış 
ticaret hakikaten bir ihtisas konusu haline gel
miştir; arkadaşlarımız biraz tetkikte bulunur
larsa dış ticaretin, bir ihtisas konusu olduğu 
meydana çıkacaktır. Bir çok kooperatifimiz de 
malını satabilmek için uğraşmasına rağmen 
maalesef mal satamamaktadır. Elimizde birçok 
kooperatiflerin ve birliklerin mallan depolarda 
yığı/lı bulunmaktadır. Niye satılmıyor acaba 
bunlar? Muhterem arkadaşlar, bunların üzerin
de de durmak lâzım ve buradan söyliyemiyece» 
ğim daha birçok hususları da arkadaşlarım hu
susi olarak gelirlerse, kendilerine izah ederim. 

SALAHATTİN HAKKI ESATOĞLU (Nev
şehir) — Sayın Bakan, araştırma açılırsa öğre
niriz. 

TİCARET BAKANI GÜRHAN TİTREK 
(Devamla) — Çekirdeksiz kuru üzüm aynı şe
kilde, bugün Tariş olarak alımı yapmışız; 1969 
da istihsal 80 bin ton, Tariş'in aldığı 36 250 
ton. Mahsulün % 45 i. Bugün bilimisiniz, Ta-
rişe ait üzümlerin bir çoğu dışarıda yağmur al
tında kalmak suretiyle çürümeye de tabi ol-
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maktadır. Geçenlerde getirdiler, 1964 senesinde 
alman bir üzüm çürümüş. «Acaba yem sanayiin
de kullanılabilir mi?» diye numunelerini Tarım 
Bakanlığına gönderdik, maalesef orada da, 
«kullanılamaz» şeklinde 'bir ifadede bulundular. 
Bu üzüm başa belâ... 

Şimdi; depon yok, işleme imkânın yok, sa
tış imkânların az ve ondan sonra, bunu devlet-
leştirelim... Muhterem arkadaşlarım, bu bir fi
kir olabilir, ama biz bunun karşısındayız. Demin 
dediğimiz gibi, eğer bugün; «Bâzı şahısların 
elinde mevcudolan imkânlara el koyarak bunu 
yapacağız» derseniz izaih edilir; iktidara geldi
ğiniz zaman onu da yapmak size tanınmış "bir 
hak olarak kalabilir, tabiî millet kabul ederse.., 

Muhterem arkadaşlarım, bu arada önerge 
sahibi arkadaşımın iddiaları arasında geçen bir 
isim vardı, bu bir tüitün İhracatçısı firma idi. 
Bu beyanlarını bir ihbar telâkki ettik, Maliye 
Bakanlığına bildirdik. Yalnız arkadaşlarımın 
konuştuğu zaman bu arkadaş daha henüz Madi-
yoye beyannamesini vermemiş durumda idi. 

SALÂHATTİN HAKKI EISATOĞLU (Nev
şehir) — O eski yıllara aittir efendim. 

TİCARET BAKANI GÜRHAN TİTREK 
(Devamla) — Biliyorum artık onu. Siz bu sene 
gibi konuştunuz, ben öyle tahkik ettirdim. 

SALÂHATTİN HAKKI ESATOĞLU (Nev-
şıüir) — Hayır efendim, geçen yıllara aittir. 

TİCARET BAKANI GÜRHAN TİTREK 
(Devamla) — Bu sene... 

BAŞKAN — Sayın Bakanım, bir dakikanızı 
rica edebilir miyim? 

Genel Kurulun ittihaz etmiş olduğu bir ka
rarı hatırlatmak istiyorum : (Saat 15,00 ten 17,00 
ye kadar araştırma ve saat 17,00 den 19,00 a 
kadar da sözlü öorular hususunda karar veril
miş bulunmaktadır. 

Bu konuyu burada kesmeyi veya Sayın Ba
kanın beyanından sonra kesmeyi Başkanlık uy
gun görmemektedir. Meselenin bitimine kadar 
araştırma konusunun görüşülmesi hususunu oy
larınıza arz edeceğim. Kabul buyuranlar... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Devam buyurunuz Sayın Bakan. 
Bu arada, açık oyunu kullanmıyan sayın 

üyeler de lütfen oylarını kullansınlar efendim. 
TİCARET BAKANI GÜRHAN TİTREK 

(Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, biraz da 

yabancı sermaye üzerinde izahat vermek isti 
yorum. Çünkü bu rakamlar, maalesef bir çok 
defalar yanlış kullanılıyor veya dışarıya yanlış 
aksettiriliyor. Eğer arkadaşüarım buradaki ve
rilen, rakamlara itimat ederlerse - ki, Devlet 
arşivlerinden çıkan rakamları bildireceğime 
göre itimatlarının da mutlaka olması lâzım - dı
şarıda konuştukları zaman da bu rakamları hiç 
değilse tekrar ederlerse millete yanlış bilgi, 
bâzı zümrelere yanlış bilgi vermemiş olurlar. 

Yabancı Sermaye Teşvik Kanunu hüküm
lerine göre; memleketimizde yatının yapacak 
teşebbüsler hakkındaki uygulamalar Hükümet 
programı ve Kalkınma Plânı ile tâyin edilen il
keler dâhilinde yürümektedir. 

YaJbahcı Sermaye Kanununun yürürlüğe gir
diği 1951 yılından 1969 yılı sonuna kadar fiilen 
yurdumuza getirilen yabancı sermaye toplamı 
108 025 557 dolardır. Bu anasermayeye karşı
lık 1969 yılında yapılan kâr transferleri % 6,4 
oranında, 6 965 811 dolardır. Burada konuşan 
bir .arkadaşımız «ilmî» dediği bir kitaptan ver
diği rakamda sermayenin % 40 ı nisibetinde bir 
transfer yapıldığını iddia etmiştir. Rakam bu... 
ilmî dediği kitabın da ilim derecesini takdirle
rinize bırakayım. 

Bu yabancı sermaye menşe memleketleri iti
bariyle; 17 ülkeden ithal edilmiştir. 

Bu sermayenin : % 18 i Batı Almanya'dan, 
% 25 i Birleşik Amerika'dan, % 5 li Fransa'
dan, % 10 u Holânda'dan, % 19 u İsviçre'den, 
% 4 ü İtalya'dan (küsurlarını okumadım), 
% 4.38 i de İngiltere'den, geri kalan diğer mik
tarlar da 10 memleketten getirilmiştir. 

Muhterem arjkadaşlar, bugün dünya yüzün
de yabancı sermıaye miktarı muhtelif memleket
lerde 93 milyar doları bulmaktadır. Yalnızca 
Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya gibii iktisa-
den bize nazaran ilerlemiş memleketlerdeki ya
bancı sermaye miktarları milyarları aşmakta
dır 

Şunu da söyüyeyim; Macaristan'ın rejimi 
m&!ûm, bir Ameri|kan firması (İsmini de vere
yim; Inter Continental) Macaristan'da yer al
mıştır, otel inşa etmiştir ve bu oteli de yakın 
bir tarihte işletmeye açmıştır. 

Rusya üzerinde durursanız; Fiat fabrikala
rının Rusya'da 900 milyon dolara yakın bir ya
tırım yapacağı da her halde hafızalarınızda yer 
etmiş olsa gerekir, çok zaman söylendi. 
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Binaenaleyh, biz A. P. olanak her zaman 
için yabancı sermayenin memleketimize gelme
sini ıarzu ediyoruz. Şunu da hiçbir zaman 
unutmayınız ki, gelen bu yabancı sermayeyi 
hiçbir zaman memlejketi satar şekildeki şartlar
la ithal etmiyoruz. Böyle bir hareketi Türki
ye'de yapacak bir tek Hükümet dahi ben düşü
nemem; ne bizim Hükümetimiz olsun, ne de 
•başka hükümetler olsun. Bunu düşünebilmek, 
en basit mânası ile her halde biraz haksızlık 
olmaktadır. 

Size, son olarak temelini atmaya gittiğim 
Niğde'de kurulacajk olan elma suyu ve kon
santresi fabrikasının şartlarını arz edeyim: 

C. H. P. li iarkadaşlarımız da temel latma 
töreninde vardı. Alman firması (ismini bilmi
yorum) % 25 ortak oluyor. Getirdiği serma
ye 3 milyon lira. Bunun 1 700 000 lirası nak
di, 1 300 000 lirası da aynî sermaye olacak, ay
rıca da Almanya'dan 8 milyon Türk lirası kar
şılığında da bir kredi temin edilecektir. 

özel şartlar bölümünde şartlar şu: Yabancı 
firmaya hiçbir suretle inşaat, mühendislik, tek
nisyenlik, teknik yardım ve marka ücreti veril-
miyeoektii'. 

İkinci şart : Yabancı şirjket kârını transfer 
edebilmesi için mutlaka malın yüzde 3 ünü dı
şarıya satmak mecburiyetindedir. Bugün ken
dileriyle konuştuğumuz zaman diyorlardı ki, 
biz bu fabrikayı Ekim ayı içerisinde işletmeye 
açacağız ve bu sene için Türjriye'ye de zaten 
mal satamayız, doğrudan doğruya halen bağ
lanmış olduğumuz Almanya'da firmalar var, 
ihraç edeceğiz. Bugün için şunu söyleyeyim; 
ihracata dönük olmak şartiyle bulduğumuz tak
dirde her zaman için yabancı sermayeyi geti
receğiz ve bunun teminatı da Adalet Partisi ola-
caktıı?. 

Bu anada muhterem arkadaşlarım, ihracatın 
gelişmesi için alınmış olan birçok tedbirleri
miz vardır. Fazla zamanınızı almamak için üç 
sayfa civarında tutan bu hususu da tek tefe oku
mak istemiyorum. Yalnız ana husus olarak şu
nu söylemek isterim ki, bu sene içerisinde Tür
kiye'mizde İhracat Eğitim ve Araştırma Ensti
tüsü kurulmaktadır, bu enstitüyü Avrupa Eko
nomik Komisyonunun yardımı ile kuracağız, 
bütün masrafları da Birleşmiş Milletler Teşkilâ
tından karşılanacaktır. 

Yine, ihracatı geliştirmek için 1970 }n\ı için
de bir seminer düzenlenmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, yabancı sermaye ba
kımından sözlerimi bitirirken, şurasını arz ede
yim; Avrupa Ekonomik Komisyonu İcra Sek
reteri Mr. Janes (Yugoslav ekonomist profe
sör) geçenlerde Türkiye'mizi ziyaret etmişti. 
Onunla yaptığımız konuşmada bulunduğu tav
siye aynen şudur: «Mallarınızı dışarı satabil
mek için, mutlaka ve mutlaka, sizin reklâmını
zı dışarıda yapacak, malınızı dışarıda reklâm 
edecek, satacak olan yabancı sermayeyi Türki
ye'ye sokmak mecburiyetindesiniz.» 

Muhterem arkadaşlarım, izahatımı dinledi
niz, takdir sizlerin. 

Şurasını da arz etmek isterim ki; biz hiçbir 
zaman her hangi bir şekilde araştırmadan kaçı
nan zihniyete sahip kimseler değiliz. Yalnız 
burada konuşma yapan arkadaşlarımızın ileri 
sürmüş oldukları husus; «Biz de bunu bilmiyo
ruz, bir Öğrenelim, bakalım» diyorsanız, öğren
mek için müracaat edeceğiniz yer, her halde 
«ilim kitabı» diye yanlış rakamlar veren kay
naklar değil, yine Devletin resmî memurları 
olacaktır. O memurlarla biz her gün için bu
nun içerisindeyiz, çalışıyoruz. 

«Yolsuzluklar» dediğiniz birçok hususları 
tesbit etmek için emirler verilmiştir, hüsnüni
yetli olarak çalışılmaktadır. Yolsuzluk bulu
nursa, hiç merak etmeyin bunlar bir araştır
maya lüzum kalmadan derhal tashih edilecek
tir. 

Öğrenmek istediğiniz hususları Bakanlık 
erkânından öğrenebilirsiniz; ama bu araştırma 
önergesinde gaye, dış ticarete bir veçhe vermek 
değil de, memlekette bâzı şahısların - piyasada bol 
olarak söyleniyor - bir sınıf tefriki mahiyetinde 
bâzı şahısların kârlarını ve kazançlarını tesbit 
edip, onları ilân etmekse o zaman biz yokuz. 

Hürmetlerimle. (A. P. sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Bir kifayeti müzakere takriri 
gelmiştir. Oya arz etmeden evvel, sırada bulu
nan Adalet Partisi Grupu adına Sayın Doğan 
Kitaplı'ya sz veriyorum. 

Buyurun efendim. 

A. P. GRUPU ADINA DOĞAN KİTAPLI 
(Samsun) — Sayın Başkan, muhterem millet
vekilleri; 
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Nevşehir Milletvekili Sayın Salâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun dış ticaretimizin kalkınma plâ
nına ve ulusal çıkarlarımıza uygun olup olma
dığını araştırmak ve meydana gelen aksaklık
ları tesbit etmek üzere bir Meclis araştırma
sı yapılmasına dair önergesi hakkında Adalet 
Partisi Grupunun görüşlerini belirtmek üzere 
huzurunuzu işgal ediyorum. 

Sayın Esatoğlu önergesinde, Anayasanın 
2 ve 41 nci maddeleriyle ilişki kurup, dış ti
caretimizin bu maddelerde yer alan ilkelerden 
uzaklaşmakta olduğunu iddia ederek, halen dış 
ticaretimizde bozukluklar, aksaklıklar, sömürü 
ve kötü gidişin mevcudolduğunu, bu sebeple 
sosyal Devlet ilkelerine ve toplum yararına uy
gun bir şekilde yeniden düzenlenmesi gerekti
ğine işaret etmektedir, önergede maddeler ha
linde belirtilen ve esbabı mucibe mahiyetinde 
olan iddialara geçmeden önce, dış ticaret reji
mi ve tatbikatı sadedinde kısa maruzatta bu
lunmayı faydalı bulmaktayım. 

Plânlı devreye gidildiğinden bu yana, dış 
ticaret politikasının hedefleri kalkınma plânla
rında gösterilmektedir ve bunlar da Yüce He
yetinizin tasdikinden geçmektedir. Dış ticaret 
rejimleri de; Anayasanın 2, 40, 41 ve diğer hü
kümleri, kalkınma plânları, bunlarla ilgili yıl
lık plânlar ve icra plânlarmdaki esaslar, hedef
ler, tedbirler ile Hükümet programlarının ışığı 
altında hazırlanmakta ve tatbik edilmektedir. 
Bu tatbikatta kanunî icapları yerine getiren 
her vatandaşın dış ticaretle iştigal edebilmesini 
ve imkânlardan faydalanabilmesini temin ede
cek olan eşitlik ve genellik, 'dış ticaretteki im
kânların ve bu imkânlardan faydalanabilmek 
için yapılacak işlemlerin önceden ve kesin ola
rak bilinmesini temin eden açıklık, rejimin 
esaslarının mümkün olduğu kadar uzun süreli 
©İmasını temin eden devamlılık prensipleri 
önemli ve titizlikle izlenmektedir. Bu hususta 
detaylı malûmatın Sayın Ticaret Bakanı tara
fından verildiğini belirterek sözlerimi kısa kes
meye çalışacağım. 

Bu izahattan sonra, sayın önerge sahibinin 
iddialarının münakaşasını kısa ve maddeler iti
bariyle yapmaya çalışacağım. 

Önerge sahibi, önergesinin 1 ve 7 nci mad
delerinde; dışardan alman malların fiyatları
nın yüksek gösterilip içerde pahalı satıldığı ve 

dışarıya döviz kaçırıldığından bahsetmektedir. 
Bu hususta Sayın Bakanın detaylı izahat ver
mesine rağmen, ben de kısaca mâruzâtta bulu
nacağım. Esasında iddia edilen hususlar Türk 
parasını Koruma Kanununa göre suçtur ve ta
kibatı gerektirir. Nitekim tesbiti halinde bu yo
lun takibedildiği tabiîdir. Bununla beraber, bu 
gibi ihtimallerin önlenmesi bakımından, yukar
da arz ettiğimiz prensiplerin tatbikatı ile, dö
viz imkânlarımız ölçüsünde piyasada yeterli mal 
bulundurmak yolu daha isabetli ve iktisadi pren
siplere daha uygun bulunduğundan tercih edil
mektedir. Bu arada ithalâtta zaman kaybına se-
bebolmıyacak şekilde, Bakanın detayı ile arz 
ettiği, izah ettiği, fiyat kontrolları da yaptırıl
maktadır. Sanayicilerin ihtiyaçlarını bizzat it
hal etmelerinin ve ithalâtın araya mutavassıt ko
nulmadan yapılmasının temini suretiyle de bu 
hususta tedbirler alınmıştır. 

İhraç mallarının düşük fiyat gösterilerek dö
viz kaçakçılığı yapıldığı hususuna gelince: Bu 
ihtimali önlemek ve önemli ihraç maddelerinin, 
mallarının dış piyasada fiyat istikrarını temin 
etmek, döviz kaybına meydan vermemek için 
serbest dövizle ihraceldilip, memleket ekonomi
si yönünden zaruri görülenlerle, Güney bölge
mizden yapılan ihracat ve Clering Anlaşmalı 
memleketlere yapılan ihracat lisans veya tescile 
tabi tutulmakta ve fiyatlar meslekî teşekküller 
tarafından devamlı kontrol edilmektedir ve li
sans verilirken 'bilaistisna fiyat kontrolü yapıl
maktadır. Bu husustaki detaylı malûmatı Sayın 
Ticaret Bakanı burada belirtilir. 

Yukarda umumi olarak arz ettiğimiz pren
sipler muvacehesinde, dış ticaretimiz hukukî 
vasıfları haiz özel ve hükmî her şahsa açıktır. 
Anayasamızın fırsat eşitliği prensibi muvacehe
sinde, başka türlü hareket etmek de mümkün 
değildir, ihraç mallarımızın tahsisi üzerinde 
önemle durulmaktadır. Bir yandan belli başlı 
ihraç maddelerinin standart hale getirilmesi yö
nünden çalışmalar titizlikle devam ederken, öte 
yandan ihracat kontrolörleri tarafından ihracedi-
len malın yüklenmesinden önce ve bazen ambar
da dahi muayeneleri yapılmaktadır. Buna rağ
men, az da olsa zuhur eden aksaklıklar takibe-
dilmekte ve müsebbipleri hakkında gerekli iş
lem yapılmaktadır. Bu husustaki aksaklıkları ve 
alınması lâzımıgelen tedbirleri, Sayın Ticaret 
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Bakanı burada izah ettiği için, ilâveten arz et- I 
m2yi zait buluyorum. 

ithalât politikası; kalkınma plânları, yıllık 
programlar ve Hükümet programları ışığı altın
da hazırlanmakta ve gelişen ekonomimizin ihti
yaçları naaara alınarak seyyal tutulmaktadır. 
Ayrıca, ithal listeleri, ihtiyaçlar ve imkânlar 
gözetilerek, özel ve kamu yetkililerinin müşte
rek çalışmaları sonunda hazırlanmakta ve plân 
hedeflerine uydurulmakta ve döviz imkânları
nın müsaadesi nisbetinde liberasyona gidilerek 
ihtiyacın ucuz ve kaliteli olarak karşılanmasına 
çalışılmaktadır. Bu toplantı herkese açıktır ve 
Sayın Ticaret Bakanı da merak edenleri bu top
lantıya bu kürsüden davet etmiş bulunmakta
dır. 

Bu durumda tatbikatın 10 yıl öncesiyle aynı 
olduğu görüşüne iştirak etmek, takdir edersiniz 
ki, mümkün değildir. Nitekim, halen ithal lis
telerimiz yüzde 47,5 hammadde, yüzde 47,5 ya
tırım ve yüzde 5 istihlâk ımallarmı ihtiva etmek
tedir. Sadece bu nisbetleri geriye doğru mu
kayese dahi, bu iddiaya iştiraki önlemektedir. 
Kaldı ki, 1958 yılından bu yana bütün hükü
metler bu gelişen yönlü tatbikatı uygulayagel-
ra işlerdir. 

Umumi izahatımızda da arza çalıştığımız gibi, 
dış ticaret politikası plân ve programlara isti-
nadetmektedir. Plân hedeflerine varmak için 
lüzumlu tedbirler alınmıştır ve almagelmektedir. 

Toprağa bağlı üreticinin ürünnüün kendisi 
veya bağlı bulunduğu kooperatifler tarafından 
değil, belli ihracatçılar tarafından dış ülkelere 
gönderilmesi nedeni ile, üretici emeğinin karşı
lığını alamaması, böylece de Anayasanın 52 nci 
maddesi uyarınca Devlet, üreticinin ürününün 
değerlendirilme gereğini yerine getirmediği hu
susuna gelince; buna, kısaca haksızlık demek 
icabeder. Zira, A. Partisi hükümetleri gelmiş geç
miş hiçbir Hükümetin vermediği ölçüde gerek 
programlarında ve gerekse tatbikatta bu husu
fa önem vermiştir. Üreticinin teşkilâtlanması ve 
ürününün desteklenmesi meselesine plân ve Hü
kümet programlarında çok geniş yer verilmiş ve 
tatbikatta bu hedefleri bile aşan sonuçlara ula
şılmıştır. Bu hususta detaylı malûmatı biraz 
evvel Sayın Ticaret Bakanı burada izah ettiği 
için daha detayına girmiyeceğim. 

Nitekim, Adalet Partisi iktidarı sırasında; 
Cumhuriyet kurulduğundan itibaren 1965 yılma I 
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tadar kurulan kooperatif kadar ve hattâ daha 
fazla kooperatif ve birlik kurulmuş ve bilhassa 
zirai mahsullerin değerlendirilmesi ve pazarlan-
ması sahasındaki kuruluşlara daha çok önem 
verilmiş ve gerekli imkânlarla da takviye edil
mişlerdir. Ayrıca, kooperatifçiliğin gelişmesini 
temin edecek Kooperatifler Kanununu çıkar
mak da yine Adalet Partisi iktidarına nasibol-
ınuştur. Bu hususta yalnız kredi yönünden Sa
yın Bakanın izahatına bir iki ilâvede bulunaca
ğım. Daha doğrusu kredi miktarının senelerini 
biraz uzatacağım. 

1966 yılında tarım satış kooperatiflerine, 
yani müstahsilin malını değerlendiren türdeki 
kooperatiflere açılan kredi yekûnu 550 milyon 
lira idi. 1967 de 75Ü milyona çıktı. 1968 de 1 
milyar 500 milyona çıktı, tahakkuku ise 2 mil
yar 088 milyon oldu. Yani, hedeften yüzde 25 
daha ileriye vâsıl olundu. 1969 da 2 milyar 100 
milyon plasman ayrıldı, tahakkuk ise 2 milyar 
507 milyona vâsıl oldu. Bunda da yine yüzde 25 
civarında hedeften ileriye varılmış oldu. 1970 
de düşünülen plasman 2 milyar 300 milyon ci
varındadır. 

Tarım üreticilerinin mahsulünün değer fi
yatını bulabilmesi için destekleme alımları, pa
muk, çekirdeksiz kuru üzüm, fındık, incir, zey
tinyağı, antep fıstığı, ayçiçeği, çeltik, hububat 
ve tütün nıahsüllermi içine almıştır, üreticinin 
ürünlerinin bağlı bulundukları kooperatifler 
kanaliyle ihracatı, her halde Adalet Partisi ik
tidarı zamanında en yüksek seviyeye çıkmıştır. 
Evvelce yalnız pamuk, kuru üzüm, kuru incir, 
fındık, Antep Fıstığı üreticileri ürünlerini koo
peratifler kanaliyle ihraç edebilirlerken, Adalet 
Partisi iktidarı zamanında kurulup, lüzumlu 
malî kaynaklarla takviye edildiklerinden elma, 
bakliyat, yer fıstığı, kırmızı biber, ayçiçeği, 
narenciye, taze üzüm müstahsıliarı da mahsul
lerini kooperatifleri kanaliyle ihraç imkânlarını 
bulmuşlardır. Bu mevzuda, kooperatif ve birlik
lerin - bâzı maddeler itibariyle - ihracattaki ye
rini ve sayın önerge sahibinin bu konudaki şikâ
yetinin haksızlık olacağını, belirterek bağlıyo
rum. 

Bu rakamlar - daha önceki seneler itibariy
le almak mümkün olmadığı için - yalnız 1968 -
1969 un tamamını, 1969 - 1970 yılının da üç 
ayımı ihtiva etmektedir. 
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Fındık: Tiim ihracatıımızda kooperatifler ka-
naliyle yapılan fındık ihracattı nislbeti, 1968 -
1969 da % 37,44, 1969 -1970 in ilk üç ayında -
ki, (başlangıç aylarıdır, ölü aylandır - % 17,54. 

Kuru üzüm: 1968 - 1969 da % 21, 1969 -
2970 de % '29,32. 

Kuru incir: 1968 - 1969 da % 25,27, 1969 -
1970 ide % 35,08. 

Zeytin yağı: 1968 - 1969 da % 89,17, 1%9 -
1970 de yok. 

Pamuk: 1968 - 1969 da % 31,75, 1969 - 1970 
in ilk üç ayında % 35,51. 

Anıbep fıstığı: 1968 - 1969 da % 30, 1969 -
1970 i henüz teslbit etmek mümkün olmadı. 

Bumı narenciyeye, elimaya, yaş üzüme de tat
bik (etmeJk mümkün. Bu son saydığım hususlar 
â. P. iktidarından evvel zaten mevcut değildi. 

Sayın milletvekilleri; A. P. iktidarı, ihracat
ta müstahsilin ve kuruluşların yer almasını teş
vik etmektedir. Bugüne kadar yapılan tatbikat 
bu merkezdedir. Ama, bizim programımızda, tü
züğümüzde belli olan bir ihracat rejimimiz var
dır ve biz bunu tatbik ediyoruz. Arkadaşların 
da bizi illâ kendi programlarında veya düşün
celerinde bir dış ticaret prensibine doğru çek
meleri, takdir edersiniz ki, mümkün değildir. 

İhracatın Devlet tarafından gereği gibi des
teklenmediği hususuna da iştirak etmek müm
kün değildir. Zira Devlet, plânda tesbit edilen 
teşvik tedbirlerini tamamen uygulamaktadır. 
Vaktinizi almamak için, bunlardan önemli bul
duğumuz birkaçından bahsetmekle yetineceğim. 
Zira, Sayın Bakanım, uzun bulduğu için bunla
rın tannanımı burada belirtmemişti. 

Bunlar sırasiyle şöyle; önemli bulduklarımı 
arz ediyorum : 

ihraç formaliteleri, imkân nisbetinde basit 
hale getirilmiştir. 

İhracata dönük üretime, dış pazarların arzu
larına uygun nitelik kazandırmak amaciyle, üre
timden ihracata kadar geçen safhalarda birta
kım düzenleyici tedbirler alınmıştır. 

Bu tedbirler arasında; 
İhraç malları standardizasyonuna hız veril

mesini, 
Depolamayla ilgili proje çalışmalarını; 
Nakliye problemlerinin halline öncelik tanın

masını ; 
İhracat ve yurt içinde dövizle satış mevzuu 

mamuller için lüzumlu ham ve yardımcı madde

lerle ambalaj maddelerine döviz tahsisi esasla
rına dair yönetmeliği; 

İhracatın teşviki ve geliştirilmesi esaslarına 
dair kararlan, 

İmalâtçı ihracatçılara ham ve yardımcı mad
delerle ambalaj malzemesi ithalinde transfer 
önceliğini haiz döviz tahsisine ilişkin kolaylık
lar tanınmış olmasını, 

sayabiliriz. 
'Geleneksel ihraç maddelerimizin sürümünü 

artırmak ve yeni pazarlar bulmak amaciyle rek
lâm, tanıtma ve haberleşme alanlarında ihracat
çılarımıza yardımcı olmak üzere, Devlet Plânla
ma Teşkilâtı emrindeki fonlardan kredi açıl
maktadır. 

Ayrıca, yurt dışında vazife alacak müteşeb
bislere döviz tahsisinde kolaylık sağlanmakta
dır. 

Öte yandan, ihracatı geliştirme etüt merkezi 
tarafından da deneme ihracatı yapılmak sure
tiyle, ihracatçıya yeni mevzularda rehberlik 
edilmekte ve ayrıca, bilhassa yaş meyva ve sez-
ze ihracatında, ihracatçılara, malların toplan
ması, ambalajlanması ve nakliyesi gibi husus
larda, mahsul idrak zamanı mahallerine uzman
lar yollanarak teknik yardımda bulunulmakta
dır. Bu yardımlar dolayısiyle ilgililerden her 
hangi bir ücret de talebedilmemektedir. 

Dış memleketlerdeki ticaret ataşelikleri ih
raç mallarımızın tanıtılması ve satışı hususunda 
olumlu faaliyet göstermektedirler. 

İhracatçılara müsait şartlarla ve düşük faiz
le kredi sağlanmaktadır. 

İhracatçıları teşvik maksadiyle, başarı gös
terenlerin takdir ve taltifi cihetine gidilmiştir. 

İhracatı teşvik için bankaların ve sigorta 
şirketlerinin ihracat kredilerinden almakta ol
dukları banka ve sigorta muameleleri vergisi, 
Damga Vergisi, Damga Resmi, diğer resim ve 
harçlardan muafiyet sağlanmıştır. 

Serbest dövizle yapılan ihracatın finansma
nında faiz hadleri % 3 oranında indirilmiş ve 
karşılığı Merkez Bankası nezdindeki kredi fo
nundan karşılanmıştır. Bunun ihracatımızda 
gösterdiği müspet neticeyi Sayın Bakan huzuru
nuzda detayı ile izah ettiler. 

İhracata müteveccih hazırlık ve imalât saf
haları, kredili ihracatın finansmanı için orta ve 
kısa vadeli krediler verilmektedir. 
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935 sayılı Kanuna göre Başbakanlığa bağlı 
olarak kumlan Yatırımları ve ihracatı Geliştir
me ve Teşvik Bürosu, çeşitli teşvik tedbirlerinin 
uygulanmasında, koordinasyon sağlamakta, ih
racata dönük veya döviz tasarrufu sağhyacak 
yatırım yapacak müteşebbislere ve ihracatçılara 
kolaylık göstermektedir. 

Serbest döviz karşılığında banka garantisini 
haiz olarak yapılacak bâzı sınai mamuller ihra
catında, bedellerinin dokuz ay içinde yurda ge
tirilmesi kaydiyle, kredili ihracat muameleleri 
uygulanmaya başlanmıştır. 

İhracatın geliştirilmesi amaciyle yürürlüğe 
konan 261 sayılı Kanuna istinaden, Devlet Plân
lama Teşkilâtı tarafından, vergi iadesi sistemi 
daha geniş bir görüş altında uygulanmaktadır. 

İhraç mallarımızı dış pazarlarda tanıtılması 
için, bütçenin verdiği imkânlar dâhilinde, ulus
lararası ticaret fuarlarına ve sergilerine iştirak 
edilmektedir : 1909 yılında Libya, Münih el sa
natları, Paris, Florensa el sanatları, Tunus, Şam, 
Viyana, Bari, Bağdat, Hanover gıda maddeleri, 
Uluslararası İkinci Asya - Tahran fuarlarına 
resmen iştirak edilmiştir. 

İhracatı artırmak ve kaçakçılığı önlemek 
üzere Et ve Balık Kurumu, et ve canlı hayvan 
ihracatiyle görevlendirilmiş ve ihracattan doğa
cak zararların Devletçe karşılanması esası kabul 
edilmiştir. 

Geniş üretici kütlesini ilgilendiren önemli 
ihraç ürünlerimizde fiyat istikrarını sağlamak, 
döviz gelirlerimizi artırmak, iç ve dış fiyatların 
muayyen bir seviyenin altına düşmesini önlemek 
ve üreticinin emeğini daha iyi değerlendirmek 
için Hükümet programı ve kalkınma plânı ilke
leri dâhilinde destekleme alımları yapılmakta
dır. Destekleme alım fiyatları, her rekolte dev
resi için dünya fiyat konjonktürüne göre tesbit 
edilmekte ve böylece nihai ihraç fiyatının en 
âdil ölçüde üretici eline geçmesi sağlanmakta
dır. Destekleme alımlarının finansmanı için ta
rım satış kooperatifleri birlikleri ve diğer ilgili 
kuruluşlar, rekolte durumuna göre, yeterli kre
dilerle teçhiz edilmektedir. 

1969 yılı içinde, fındık, pamuk, zeytinyağı, 
çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir, antepfıstığı, 
çiğit, ayçiçeği tohumu ve ayçiçeği yağı destek
leme alımlarına konu teşkil etmiştir. 

Bunlardan başka, Toprak Mahsulleri Ofisi 
tarafından yapılmakta olan hububat destekleme 

alımlarına çeltik ve pirinç de ilâve edilmiştir. 
Yukarda bunların detayını arz etmiş idim. 

Avrupa ülkelerine kamyonla yapılan nakli
yatı kolaylaştırmak için, bu ülkelerin bâzıları 
ile karayolu anlaşmaları akdedilmiş; müsait 
ücretli veya ücretsiz geçiş kontenjanları sağlan
mıştır. 

Yaş meyva, sebze, et ve balık gibi, çok ça
buk bozulan maddeler ihracatımızın geliştiril
mesi için 140 aded frigorifik kamyon ithali te
min olunmuş, bunlardan 130 adedi yeni kuru
lan «FRİNTAŞ» Frigo Nakliyat ve Ticaret T. 
A. Ş. emrine verilerek hizmete konulmuştur. 
İhtiyaca göre frigorifik nakil vasıtalarının artı
rılması da düşünülmektedir. 

Saym milletvekilleri; bu arada bir husustan 
bahsetmeden geçemiyeceğim : Bu frigorifik na
kil vasıtaları bir soğuk hava zinciri içinde mü
talâa edilmiş idi ve Türkiye'de tarım satış koo
peratiflerinin kuracağı şirketlerin, toptan ka
pasitesi 51 bin ton olan soğuk hava depoları 
yapmaları kararlaştırılmış idi. Bunun için de 
hazırlıklar tamamlanmış, şirketler kurulmuş, 
projeler de plânlamaya aktarılmış idi. Ancak, 
O. H. P. nin, Anayasa Mahkemesi nezdinde 
yapmış olduğu bir itiraz neticesinde teşvik fon
larının uygulanmasının kaldırılması sebebiyle, 
tarım kooperatiflerinin kurmuş olduğu bu gü
zel teşebbüsleri tahakkuk ettirmek, maalesef 
mümkün olamamıştır. 

Dış ticaretimizin açık verdiği doğrudur, Sa
yın Ticaret Bakanı burada detayı ile malûmat 
verdi, dış ticaretimizin, plânda bahsedildiği üze
re, daha bir müddet açık vereceği de bilinen bir 
şeydir. Kaldı M, gelişmekte olan memleketler
deki tediye muvazenesinde açık olması belli ve 
bilinen bir husustur. Ben bu hususta daha ge
niş izahat vermeyi zait görüyorum. 

Diğer hususlarda Sayın Ticaret Bakanı ge
niş izahat verdiği için, ben vaktinizi daha fazla 
almıyacağım. Ancak, arz ettiğim bu hususlar 
muvacehesinde dış ticarette bir araştırma ya
pılmasının güçlüğü de nazarı itibara alınarak, 
bir araştırma açılmasının faydalı olacağına A. P. 
Grupu olarak kaani olmadığımızı belirtir, say
gılarımı sunarım. (A. P. sıralarından, alkışlar) 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takririni 
okutup oylarınıza arz edeceğim. 
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YAŞAR AK AL (Samsun) — Sayın Başkan, 
takririn aleyhinde söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Müsaade edin, okutayım, on
dan sonra söz vereceğim. 

Sayın Başkanlığa 
Konu üzerinde yeteri kadar konuşulmuş ve 

aydınlığa kavuşmuştur. Müzakerenin kifayetini 
arz ederim. 

Saygılarımla. 
Burdur Milletvekili 

Ahmet Çiloğlu 
BAŞKAN — Sayın Yaşar Akal, kifayetin 

aleyhinde buyurun. 
Açık oyunu kullanmıyan sayın üye var mı 

efendim. 
YAŞAR AKAL (ISamsün) — Sayın Başkan, 

sayın arkadaşlarım, Sayın Bakan konuştu, da
ha sonra da Sayın Doğan Kitaplı arkadaşımız 
konuştu ve A. P. Grupunun bu araştırma öner
gesine müspet oy vermiyeceğini söyledi. Ben ta-
kibettim; şimdi sırada Sayın Esatoğlu ve Sayın 
Kemal önder'den başka arkadaşımız kalmamış
tır. Sayın Esatoğlu önerge sahibidir; önergesi
nin Bakan tarafından cevaplandırılan kısmına 
cevap vermesi en tabiî hakkıdır. Bu bakımdan, 
iki kişi kalmıştır, kifayeti kabul etmemenizi is
tirham ederim. 

Ayrıca, zaten bu meseleye ilgi duyan arka
daşlarımızın sayısı, gördüğünüz gibi, çok azıdır. 
Bu mesele, iki arkadaşımız konuşduğu takdirde 
bitecek duruma da gelir. Ama, illâ ki, kifayeti 
kabul edeceğiz denirse, bu takdirde sayın ar
kadaşlarımın elinde bir usul kalıyor; Meclisin 
ekseriyetinin olmadığı yoluna başvurmak... 

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 
Her zaman yaptığınız iş. 

YAŞAR AKAL (Devamla) — Şimdi, bu yo
la başvurulduğu takdirde kaybedilecek zaman, 
arkadaşlarımın konuşacağı zamandan her halde 
daha az olmıyacaktır. Lütfeder kifayeti geri 
alırsanız bu mesele biter kanısındayız. 

Saygılar sunarım. 
ÎSMAtL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 

Sayın Akal, eğer bunu söylemeseydiniz, öyle 
zannediyorum ki, kifayeti reddedecektik. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takririni... 
SALÂHATTÎN HAKKI ElSATOĞLU (Nev

şehir) — Çoğunluğumuz yoktur Sayın Başkan 
(0. H. P. sıralarından «çoğunluk yoktur» ses
leri.) 

BAŞKAN — Efendim, bir dakikanızı rica 
edeyim. 

Açık oyunu kullanmamış sayın üye var mı? 
Yok. Oy verme muamelesi bitmiştir. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş
kan, bu durumda genel görüşmenin zamanı za
ten dolmuştur; sözlü sorulara geçeriz. (0. H. P. 
sıralarından «Oylandı o» sesleri.) 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeceğim, 
şu açık oylama sonucunu alayım müsaade bu
yurursanız. (C. H. P. sıralarından «Kifayeti oy
layın Sayın Başkan» sesleri.) 

BAŞKAN — Açık oy var beyefendi, açık 
oyun sonucunu alayım. 

Kifayeti müzakere takririni tekrar okutuyo
rum. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş
kan, beş kişi ayağa kalkmıştır. 

BAŞKAN — Kalkmadı efendim, yeter mik
tar kalkmadı. Üç kişi kalktı, biliyorum. (A. P. 
sıralarından «Kalktılar» sesleri) 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Beş kişi aya
ğa kalkmıştır. 

BAŞKAN — Hayır efendim, hayır. Siz ora
dan görmüyorsunuz, ben buradan görüyorum. 
Sayın Soğukpmar ve iki kişi kalktı, efendim. 

(Kifayeti müzakere takriri tekrar okundu) 

BAŞKAN — Kifayeti müzakerenin aleyhin
de Sayın Yaşar Akal görüşlerini ifade ettiler. 
Kifayeti oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler lütfen işaret etsinler... Kabul etmiyenler 
lütfen işaret etsinler... 

Efendim, Divan'da tereddüt hâsıl olmuştur. 
Kâtip arkadaşlarımız 44 e 44 diyorlar. Lütfen 
kifayeti kabul edenler ayağa kalksınlar... Ka
bul etmiyenler lütfen ayağa kalksınlar... Kifa
yeti müzakere takriri kabul edilmiştir, efen
dim. 

Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hakkı Esat
oğlu'nun, dış ticaretimizin kalkınma plânına ve 
ulusal çıkarlarımıza uygun olup olmadığını 
araştırmak ve meydana gelen aksaklıkları tes-
bit etmek üzere bir araştırma komisyonu kurul
ması hususundaki teklifini oylarınıza arz ediyo
rum... 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Açık 
oylamanın sonucunu tebliğ etmeden oya koya
mazsınız... 
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BAŞKAN — Sayın özdenoğlu, sayın üye
lerin işine geldiğine, Meclisi diledikleri gibi yö
nettiğimiz takdirde hiçbir konunun... 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Açık oy
lamanın sonucu alınıncaya kadar müzakereye 
devam edebilirsiniz. 

BAŞKAN — Efendim, açık oya arz ettiğim 
andan itibaren 5 saat burada bekletmemem lâ
zım. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 
Başkan, bir beyanda bulundunuz, bu beyanınıza 
sadakat gösterin. Açık oylamanın sonucunu lüt
fen tebliğ buyurun. 

(O. H. P. sıralarından 7 kişi ayağa kalka
rak çoğunluk bulunmadığını beyan ettiler.) 

BAŞKAN — Genel Kurulumuzdan sayın 7 
üye ayağa kalkmak suretiyle çoğunluk olmadı
ğını ifade etmişlerdir. Her ne kadar bu talep 
karşısında yoklama yapmak icabederse de, açık 
oylama sonucunu arz edeceğim, ondan sonra 
gereğini tefhim edeceğim. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş
kan, yedi kişiyi zapta geçirmek lâzım. 

BAŞKAN — Müsaade ediniz de, Meclisi ben
deniz idare edeyim. Sayın özdenoğlu oradan, 
zatıâliniz oradan müdahale ederseniz, mesele 
arzulara göre... 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş
kan, arzuya göre değil. Biz, usulü söylüyoruz. 
Ayağa kalkan yedi kişinin adının söylenmesi 
ve Umumi Heyetin bilmesi lâzım. 

BAŞKAN — Açık oy neticesini arz ediyo
rum; beyefendi. Yoklamaya geçmiyorum, diyo
rum, Sayın Ataöv. Niçin sinirleniyorsunuz?... 
Yoklama yapma hususunu bilâhara teemmül 
edeceğim, diyorum. Eğer, yoklama yaparsam, 
elbette isimleri bildireceğim. 

Açık oy neticesini arz ediyorum. 
6623 sayılı Türk Havayolları Anonim Ortak

lığı Kanununun 19 ncu maddesinin değiştiril
mesi ve bu kanuna geçici bir madde eklenme
si hakkında kanun tasarısının açık oylamasına 
193 sayın üye katılmış, 178 kabul, 13 ret, 2 çe-
kinser oy kullanılmıştır. Salt çoğunluk sağla
namadığı cihetle gelecek birleşime açık oyları
nıza arz edilecektir. 

19 . 12 . 1947 tarih ve 5016 sayılı Kanunun 
verdiği yetkiye dayanılarak katılmış olduğu
muz Milletlerarası Para Fonu Anasözleşmesin-
de değişiklik yapılmasına dair Anlaşmanın uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısının açık 
oylamasına 201 sayın üye katılmış, 184 kabul, 
13 ret, 4 çekinser oy kullanılmıştır. Salt ço
ğunluk sağlanamadığı cihetle gelecek birleşim 
açık oylarınıza arz edilecektir. 

Her ne kadar yedi sayın üye tarafından ço
ğunluk olmadığı ileri sürülmüşse de, açık oyla
ma sonucunda da Genel Kurulumuzda çoğunluk 
olmadığı anlaşılmakla, 10 Nisan 1970 Cuma saat 
15,00 te toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyo
rum. 

I Kapanma saati : 17,55 

HÇIfc» •<"-

— 177 — 



M. Meclisi B : 66 8 . 4 . 1970 O : 1 

6623 sayılı Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı Kanununun 19 ncu maddesinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna geçici bir madde eklnemesi hakkındaki kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

Üyo sayısı : 450 
Oy verenler : 193 

Kabul edenler : 178 
Reddedenler : 13 

Çekimser ler : 2 
Oya katılmıyanlar : 256 

Açık üyeOder : 1 

ADANA 
Ali Rıza Güllü 
M. iSclâJhattin Kılıç 
MelÜh Kemal Küçükte-
pepınar 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Kâmil Kırıkoğlu. 
Ali Avni Turanlı 
Yusnıü Ziya Yılmaz 
AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Rııza Çerçel 
Hasan Dinç er 
Haim'di Hamaım ei'oğlkı 
Ali İhsan Uluıbahşi 
Kâzım Uysal 

AĞRI 
Nevzat Günıgör 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Aygün 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Koma] Ataman 
Hüseyin Balan 
Musa Kâzım Coşkun 
Mustafa Maden 
Yusuf Ziya Yağcı 
Şerafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 
Ccngizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan. Ataöv 
Ömer Buyrukçu 

[Kabul 
Hasan Ali Gülcan 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Abdullah Naci Budak 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altınbaş 
İbrahim Aytaç 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal EıUeım 
Mehmet Niyazi Gürer 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 
M evi üt Yılmaz 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Ay dar 
Mehmet Bilgin 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Ertuğrul Mat 
Kasım Önadım 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcı oğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesuıt Hulki önür 
Refet Sezgin 

edenler] 
ÇANKIRI 

Arif Tosyalıoğlu 
ÇORUM 

Arslan Topçubaşı 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
İlhan Açikalm 
Mehmet Emin Durul 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Behzat Eğildi 
Abdüllâtif Ensarioğlu 

EDİRNE 
İlhamı Ertem 
Mustafa Harmancıoğlu 

ELÂZIĞ 
Samıet Güldoğan 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Rasiim. Oinisli 
Naci Gaerroğhı 
Gıyasettin Karaca 
Fetullah Taşkesenlioğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmıct Isımıet Angı 
B. Sıtkı Karacaşehir 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç. 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Abdullah Izmen 
M. Emin Tıırgutalp 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Talât Köseoğlu 

M. Sait Reşa 
İSPARTA 

Ali İhsan Balım 
İÇEL 

Cavit Okyayıız 
Turhan özgüner 

İSTANBUL 
Eşref Derinçay 
Tekin Erer 
Orhan Cemal Fersoy 
Orhan Kabibay 
Rıza Kuas 
Sezai O rkunt 
Haydar Ozdemiı* 
M. Kâzım özeke 
Nainto İkbal Tok göz 
Hasan Türkay 

İZMİR 
Mustafa Akan 
Şükrü Akkan 
Buı'hanottiin Asutay 
Şoıref Balkşık 
M. Hulu'si Çakır 
Münir Dal d al 
Ali Nadlıi Erdem 
Coşkun Karagözoğlu 
Talât Orhun 
Kdmial Öıuler 
Ali Nalki Üncr 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Turgut Artaç 
Kemal Güven. 
Komal Kaya 
Osman Yel t ekin 
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KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KAYSERÎ 
Tufan Doğan Avşai'gil 
M. Şevket Doğan 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
•Beyti Arda 
Mehmet Atagün 
Feyzüllah Çarıkçı 

KOCAELİ 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Necati Kalaycıoğlu 
ıSe»ai Ergun 
Mustafa Kuibilay im er 
Baha Müderrisoğlu 
Orhan Olcay 
Tahsin YıLmaız öztuna 
Vefa 'Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Fu'at Azmioğlıı 

ANKARA 
Suna Tural 

ÇANAKKALE 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 

İlhan Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Mustafa Kaftan 
Ahmet Karaaslaıı 
fc.mail Hakkı Sengiller 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
C. Selenle Gümüşpala 
Vehbi Sınmaz 
Kâmil Şahinoğlu 

MARAŞ 
Atillâ İmamoğlıı 
Veysi Kadıoğlu 
İbrahim Öztürk 

MARDİN 
Abdur rahim Türk 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başeır 
S. Hakkı Esatoğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 

H. Avni Kavurmacıoğln 
M. Nuri Kodamanoğlu 
Mevrut Ocakçıoğlu 

ORDU 
Memduh Ekşi 
Ata Topaloğlu 

SAMSUN 
Nafiz Yavuz Kurt 
llyas Kılıç 
Doğan Kitaplı 
Hüseyin Özalp 
Bahattin Uzunoğlu 
İsmet Yalçmer 

SÜRT 
Mehmet Nebil Oktay 

SlNOP 
Hilmi Biçer 
Hilmi İşgüzar 

SİVAS 
Hüseyin Çınar 
Mustafa Timisi 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 

[Reddedenler] 
EDİRNE 

Cevat Sayın 
ELÂZIĞ 

Mehrnet Aytuğ 
Hayrettin Hanağası 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Selçuk Eryerdi 

İSTANBUL 
ibrahim Elmalı 

SAMSUN 
Yaşar Akal 

[Çekinserler] 
ANKARA 

Osman Soğukpmar 
İSTANBUL 

Reşit Ülker 

[Açık üyelik] 

Malatya 1 

Yekûn 1 

İsmet Hilmi Balcı 
ismail Hakkı Birler 
Osman Ilacıbaloğlu 

TRABZON 
Ahmet Şener 

URFA 
Mehmet Ak soy 
Ba'hııi K"am<keçiilii 

UŞAK 
Adil Turan 
M. Fahri Uğrasi'zıoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç. 
Fuat Türkoğlu 

YOZGAT 
İsmi alil Hakkı Akdoğan 
Abdullah Baştürk 
Turgut Niza m oğlu 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Alem 
Cahit Kara)kaş 
Kevni Nedimoğlu 

SlVAS 
Vahit Bozatlı 

YOZGAT 
İsmet Kapısız 

ZONGULDAK 
Ahmet Güner 

— 179 — (3) 



M. Meclisi B : 66 8 . 4 . 1970 O : 1 

19 . 12 . 1947 tarih ve 5016 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak katılmış olduğumuz Mil
letlerarası Para Fonu Anasözleşmesinde değişiklik yapılmasına dair Anlaşmanın uygun bulunduğu 

hakkındaki kanun tasarı; na verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Ali Rıza Güllü. 
M. Selâhattin Kılıç 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. ZeOd Adıyaman 
Kâmil Kırıkoğlu 
Ali Avni Turanlı 
Yusuf Ziya Yılmaz 

AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinçer 
Haımldi Hamaımcıoğlu 
A l ihsan Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Aygün 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Kemal Ataman 
Hüseyin Balan 
Musa Kâzım Coşkun 
Mustafa Maden 
Yusuf Ziya Yağcı 
Şerafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 
Ceoıgizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğhı 
îhsan Ataöv 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 201 

Kabul edenler : 184 
Reddedenler : 13 

Çofeinserler : 4 
Oya katılmıyanlar : 248 

Açık üyelikler : 1 

[Kabul 
Ömer Buyrukçu 
Hasan Ali Gülcan 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Abdullah Naci Budak 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altınbaş 
İbrahim Aytaç 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Ertâem 
Mehmet Niyazi Gürer 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mehmet Nurettıin .San-
dıkçıoğlu 
Mevlüt Yılmaz 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bilgin 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Ertuğrul Mat 
Kasım Önadım 

ÇANAKKALE 
Kemal BaŞcıoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesuıt Hulki Önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Arif Tosyalıoğlu 

edenler] 
ÇORUM 

Cahit Angın 
Arslan Topçupaşı 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
İlhan Açıkalm 
Mehmet Emijn Durul 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Behzat Egffî 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
İlhama Ertemv 

Veli Gülkan 
Mustafa Harrmancıoğlu 

ELÂZIĞ 
Sanxet Güldoğan 

ERZURUM 
'Sabahattin Araş 
Rasim, öinisli 
Naci Gaeiroğlu 
Gıyasettin Karaca 
Fetullah Taskesenli'ogln 

ESKİŞEHİR 
Mehmet Ismjet Angı 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğuz 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 

GÎRE'SUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Abdullah İzmen 
M. Emin Tursmtalp 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Talât Köseoğlu 
M. Sait Reşa 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

İÇEL 
Hasan Cavit Okyayuz 
Turhan özgüner 

İSTANBUL 
Eşref Derinçay 
Tekin Erer 
Orhan Eyüboğlu 
Orhan Cemal Fersoy 
Orhan Kabibay 
Rıza Kuas 
Sezai Orkunt 
Haydar özdemir 
M. Kâzım özeke 
Naim'e İkbal Tokgöz 
Hasan Türkay 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Mustafa Akan 
Şü/krü Akkan 
Burhanettiin Asutiay 
Şeref Balkşık . 
M. Hulusi Çakır 
Münir Daldal 
Ali Niadlıi Erdem 
Öoş'kun Karagözoğlu 
Talât Orhan 
Keimal önder 
Ali NaJM Üner 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
İsmail Hakkı Alaca 
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Turgut Artaç 
Musa Doğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Mehmet Şeydik ey oğlu 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
M. Şevket Doğan 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çarıkçı 

KOCAELİ 
Saıbri, Yahşi 

KONYA 
Necmettin Erbakan 
Sezai Ergun 
Mustafa Kubilay im er 
Baha Müderrisoğlu 
Orhan Okay 
Tahsin Yılmaz öztuna 

ANKARA 
Suna Tural 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ANKARA 
Osman Soğukpınar 

1 Vefa Tanır 
KÜTAHYA 

Ahmet Fuat Azmioğlu 
İlhan Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 
İsmail Hakkı Sengiller 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
C. Selçuk Gümüşpala 
Vehbi Sınmaz 
Kâmil Şahinoğlu 

MARAŞ 
Atillâ İmamoğlu 
Vcysi Kadıoğhı 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Abdıırralıim Türk 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Baş er 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 

[Reddet 
EDİRNE 

Cevat Saym 
ELÂZIĞ 

Mehmet Aytuğ 
Hayrettin Hanağası 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 

[Çekins 
İÇEL 

Celâl Kargılı 

[Açık i'ı 

Malatya 

H. Avni Kavurmacıoğlu 
M. Nuri Kodamanoğlu 
Mevlüt Ocakçıoğlu 

ORDU 
Memduh Ekşi 
Ata Topaloğlıı 

SAKARYA 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Nihat Kale 
llyas Kılıç 
Doğan Kitaplı 
Hüseyin Özalp 
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Millet Meclisi 
Gündemi 

66 NCİ BİRLEŞİM 

8 . 4 . 1970 Çarşamba 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hakkı 

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

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

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

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

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

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

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

lemek için alınması gerekli kanuni, idari, ikti
sadi ve malî tedbirleri inceleyip teabit etmek 
üzere, Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırma*ı yapılmamna dair önergesi 
(10/12) 

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

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

10. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, ta
rihî eser kaçakçılığının önlenmesi amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/15) 

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

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

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



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

14. _ Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay'ın, Doğu ve Güney - Doğu bölgolerfenİKİn 
kalkındırılması ve yaşama seviyesinin yük»eitîl-
mesi için alınması gerekli tedbirleri te#b$t ©t-
mek maıksadiyle bir Meclis araştırmadı yapılma
sına dair önergesi (10/19) 

15. — Adana Milletvekili Ali Rıza Güllü'-
nün, pamuk üretiminin ihyası, tefriki v© 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) 

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

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

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

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

20. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, ta
rım ürünlerinin değerlendirilmesi ve üreticinin 
kazancının üreticiye bırakılması için alınması 
gerekli tedbirleri tesbit etmek maksadiyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/9) 

21. •— Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, son 
zamanlarda meydana gelen hukuk dışı davranış
ların önleme çarelerini belirtmek, milletin ve 

2 — 
Devletin huzurunu sağlıyacak tedbirleri tesbit 
etmek maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi. (8/10) 

22. — 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) 

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

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

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X ,1. — '0623 sayılı Türk Hava Yolları Anô < 
nim Ortaklığı Kanununun 19 ncu maddesinin de
ğiştirilmesi ve bu kanuna geçici bir madde ek
lenmesi hakkında kanun tasarısı ve Maliye, 
Ulaştırma ve Plân komisyonlarından 3 er üye
den kurulu 28 No. lu Geçici Komisyon raporu 
(1/211) (S. Sayısı : 100) (Dağıtma tarihi : 
2 . 4 . 1970) 

z X 2. — 19 . 12 . 1947 tarih ve 5016 sayılı 
Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak katıl
mış olduğumuz Milletlerarası Para Fonu Ana-
sözleşmesinde değişiklik yapılmasına dair An
laşmanın uygun bulunduğu hakkında kanun ta
sarısı ve Dışişleri, Maliye ve Plân komisyonla
rından 3 er üyeden kurulu 24 No. lu Geçici 
Komisyon raporu (1/1) (S. Sayısı : 99) (Da
ğıtma tarihi : 2 . 4 . 1970) 

I I 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocakcıoğlu'^ 

nun, Kırşehir'; Nijjde'yp bağlıyacak yolun ya^ 



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

2. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
27 Ekim 19G9 tarihli Günaydın Gazetesinde ya
yımlanan mektuba dair Adalet ve İçişleri bakan
larından .sözlü sorusu (6/7) 

3. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay'ın, ulaşıma kapalı olan Siirt yollarına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü aoruau (6/8) 

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

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

6. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'rn, sağlığa zararlı ilâçlara dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/18) 

7. — Tcğirdağ 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 sorum (6/15) 

9. __ Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay'ın, Siirt'e doktor teminine ve sosyalizasyon 
eksiklerinin giderilmesine dair Sağlık ve SO«-
yal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/16) 

10. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
657 sayılı Kanunun uygulanmasına ve kamu 
hizmetleri iyin 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'-
nın, Bursa'nın su ihtiyacının giderilmesine dair 
İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu (6/19) 

13. — Siirt Milletvekili Âdil Yaşa 'nın, Siirt'e 
bağlı Eruh ve Şırnak yolu ile bucak raerkezle-
rine yapılacak yollara ve sarf edilen paraya 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/20) 

14. — Siirt Milletvekili Âdil Yaşa'nm, Siirt -
Şirvan - Pervan yolu ile, bu il'e bağlı Bidar 

elektrik santralinin yapımına ve sarf edilen 
paraya dair Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu (6/21) 

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

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

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

18. — Adana Milletvekili Ali Rıza Güllü'-
nün, aiftçilerin yeteri kadar zirai krediye ka
vuşmaları içki bir Kooperatifler Bankasının 
kurulmalına ye traktör plasmanı politikasına 
dair Tiöaret Bakanından sözlü sorusu (6/25) 

19. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
•al'm, Barı* gönüllüsü olarak Türkiye'ye gön
derilen Amerikalılara dair Başbakan, İçişleri, 
Dışişleri, Millî Savunma ve Millî Eğitim ba
kanlarından »özlü «onum (6/26) 

20. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğhı'ımm, Sivas sınırları dahilindeki Boz-
kurt köprüsünün inşasına dair Bayındırlık 
Bakanından »özlü sorusu (6/27) 

21. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğl/u'mun, bir gazetede yayımlanan «Ata
türk'e ait «fyalara» dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/28) 

22. — İzmir Milletvekili Talât Orhonun, 
İzmir'in Seferihisar ilçesinde yapılan NATO 
tatbikatında zarara uğrıyan köylülere dair 
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu. (6/29) 

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

24. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
tamir »üt fabrikasınla dair Tarım Bakanından 
»önlü sorusu (6/31) 

25. — izmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
izmir'e bağlı Bergama - Kınık ilçelerinden ge-
ftn Bakırşay'ın meydana getirdiği taşkınlara 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 

I sözlü sorusu (6/32) 



26. — İzmir Milletvekili Burhanettin Asu-
tay'ım, 931 sayılı Kaınunun tatbikatına dair 
Çalınma Bakamından sözlü sorusu (6/33) 

27. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
m, Aydın'da bâzı C. H. P. li muhtarlara baskı 
yapıldığına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/34) 

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

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

30. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, İz
mir Ticaret gazetesinde yayımlanan «Mesuliye
ti kim yüklenecek» başlıklı makaleye dair Baş
bakan ve Tiearet bakanlarından »özlü s©ru*u 
(6/37) 

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

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

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

34. — Sinop Milletvekili 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) 

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

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

37. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Sinop'a bağlı bâzı köylerin içme suyu ve yol 
ihtiyacına dair Köy İşleri Bakanından sözlü so
rusu (6/44) 

38. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
PTT dağıtıcılarına ve hat bakıcılarına dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/45) 

39. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Sinop'un Boyabat ilçesi ceza evine dair Adalet 
Bakanından sözlü sorusu (6/46) 

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

41. — Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'-
rmn, Kayseri - Sivas karayolunun güzergâh de
ğişikliğine ve bu yolun asin atlanma'; mn ne za
man yapılacağına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/48) 

42. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı bâzı köylerin 
yollarının yapımına dair Köy İşleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/49) 

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

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

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

46. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, Sivas'ın bâzı köylerinin yollarının 
yapılmasına dair Köy İşleri Bakanından sözlü. 
«orusu (6/53) 

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

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

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

50. —• İçel Milletvekili Turhan Özgüner'in, 
sel felâketine uğrıyan Çukurova'daki köylere 



dair İmar ve takan Bakanından sözlü sorusu 
(6/57) 

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

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

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

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

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

5G. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Il
gın ilçesi Diğrek köyünün orman içinden başka 
bir mıntakaya nakline dair Köy İsleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/63) 

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

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

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

60. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Cumhuriyet Savcılarının tâyin vs nakillerine 
dair Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/67) 

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

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

6 -
| 63. — Zonguldak Milletvekili Ahmet GÜ-

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

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

65. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner' 
in, E. K. 1. Müessesesin deki işçilerin, işe almış 
şekline dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/72) 

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

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

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

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

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

71. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner'in, 
titanbul Yıldız Mimarlık ve Mühendislik Aka
demisinde meydana gelen olaylara dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu. (6/78) 

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

73. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
öldürülen üniversite öğrencilerinin kaatilleri-
nin bulunmasına dair Başbakandan sözlü so-

I rusu. (6/80) 
74. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-

dibe/oğlıı'nun, Kastamonu'da bir kâğıt fabrika
sının kurulup kurulmıyacağına dair Başbakan
dan sözlü sorusu. (6/81) 

75. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, Kastamonu Abdurrahmanpa^a 



Lisesinde boş geçen derslere dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/82) 

76. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu'-
nurı, Elmalı hudutları içindeki KaragöTün mey
dana getirdiği taşkınların önlenmesine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soı usu. (6/84) 

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

78. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Sinop'ta bir Orman Başmüdürlüğünün kurul
ması hakkında ne düşünüldüğüne dair Orman 
Bakanından «özlü sorusu (6/86) 

79. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzarın, 
Eskişehir'de yaptırılan sosyal konutların tev
ziine dair İmar ve İskân Bakanından sözlü so
rusu (6/87) 

80. — Erzurum Milletvekili Gıyascttin Ka
raca'nın, Erzurum - İspir ilçesinde bir vatan
daşa İstiklâl Madalyası verilmesi işlemine 
dair Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu 
(6/88) ; i ^ 

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

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

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

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

85. — Konya Milletvekili 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) 

86. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Il
gın depolaması ve atlandı sulama projesinin ne 
zaman bitirileceğine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/94) 
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87. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, Etibanka bağlı bâzı tesislerin 
büyük sermaye çevrelerine devredilme sebe* 
bine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/95) 

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

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

90. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
caa'm, Antalya'da bir adliye binasının yapılma
sına dair Adal«t Bakanından sözlü sorusu. 
(6/98) 

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

92. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
m, zararlı faaliyetlerinden dolayı budut dışı 
edilenlere dair İçişleri ve Dışişleri Balkanların
dan »özlü sorusu (6/100) 

93. — Afyon Karahisar Milletvekili Hamdi 
Hamaimcıoğ'lu'nun, tüccar ve küçük esnafa ve
rilen kredilerin faiz hadlerine dair Ticaret Ba
kanından sözlü sorusu (6/101) 

94. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
e-an'ın, Antalya'nın Çakırlar ilçesine bağlı ibâzı 
köylerin »el felâketinden korunmasına dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/1012) 

95. — Ankara Milletvekili Osman ıSoğukpı-
nar'm, Fen Fakültesinde ödenek yokluğundan 
laboratuvar çalışmalarının aksadığının doğru 
olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/103) 

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

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

98. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, Türkiye petrol politikası tesbiti işinin bir 
Amerikan firmasına para karşılığı verilmesinin 



doğru olup olmadığına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/106) 

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

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

101. — Adana Milletvekili Turgut Topaloğ-
lu'nun, tarım ilâçlarına dair Tarım Bakanından 
sözlü «orusu (6/109) 

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

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

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

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

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

107. — Ankara -Milletvekili İbrahim Cüceoğ-
lu'nun, Kalecik sulama projesinin ne zaman 
tamamlanacağına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/115). 

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

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

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

111. — Çorum Milletvekili Cahit Angı'nm, 
5 Şubat 1970 tarihli Ulus Gazetesinde «Çorum'-
un Gökçaım köyü nasıl cezalandırıldı» başlıklı 
yazıya dair Başbakandan sözlü sorusu (6/119) 

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

113. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
ın, 1 Ocak 1968 den beri Devlet Demiryolları 
Genel Müdürlüğünce satılan arsalara dair Uiaş;-
Ulaştırm'a Bakanından sözlü sorusu (6/121) 

114. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in Fen 
Fakültesinde meydana gelen olaylara dair, İç
işleri ve Millî Eğitim Bakanından sözlü soru
su. (6/122) 

115. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö-
ğüş'ün, Başbakanın kardeşi tarafından alman 
200 ton pik demire dair Sanayi Bakanından 
sözlü sorusu. (6/123) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 




