
D Ö N E M : 4 C İ L T : 9 TOPLANTI: 2 

• • 

MILLET MECLISI 
• o 

TUTANAK DERGİSİ 
• I ^ ı ^ — • • • 

45 nci Birleşim 

22 .2 .1075 Cumartesi 

İÇİNDEKİLER 

Sayfa 
I. — Geçen tutanak özeti 522 

II. — Başkanlığın Genel Kurula sunuşları 523,523 

A) Tezkereler ve Önergeler 523 

1. — Görev ile yurt dışına giden Bayındırlık 
Bakanı Vefa Tanır'a Devlet Bakanı Salih Yıl-
dız'ın vekillik etmesinin uygun görülmüş oldu
ğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/336) 523 

2. — Diyarbakır Milletvekili Mahmut Kep-
olu'nun, Dilekçe Karma Komisyonu üyeliğinden 
çekildiğine dair önergesi. (4/58) 523 

B) Gensoru, Genel Görüşme ve Meclis araş
tırması önergeleri 523 

1. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan 
ve 9 arkadaşının, Türkiye'de açlık sorunuyle ilgili 
hükümetlerce alınan kararların tesirlerini incele
mek, açlık tehlikesi olup olmadığını araştırmak 
ve bu hususta alınacak tedbirleri tespit etmek 
amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/17) 523:524 

Sayfa" 
2. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer ve 

9 arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu bölgesinin 
çeşitli sorunlarını tespit etmek amacıyle Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 524:525 

3. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 
9 arkadaşının, Türkiye Öğretmenler Birliği Da
yanışma Derneğinin (TÖB - DER) çalışmaları ile 
siyasî anlam taşıyan faaliyetlerini tespit etmek ve 
gerekli tedbirleri almak amacıyle Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/19) 525:526 

III. — Seçimler 523 

1. — Anayasa komisyonunda açık bulunan 
bir üyelik için seçim. 523 

IV. — Görüşülen İşler 526 

1. — 1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1975 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 



M. Meclisi B : 45 22 . 2 .- 1975 O : 1 

Sayıa 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi : 1/210; C. Senatosu : 1/277) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 128; C. Senatosu S. Sayısı : 406) 526 

A) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bütçesi 526:555 
B) Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesi 555:581 
C) Ticaret Bakanlığı Bütçesi 581:613 
D) Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçesi 613:636 

Sayfa 
2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 

1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 

ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tez
kereleri (Millet Meclisi : 1/229); C. Senatosu : 
1/296) (M. Meclisi S. Sayısı : 147; C. Senatosu 
S. Sayısı : 425) 636:637 

»>•« 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Üç oturum yapılan bu birleşimde; 
Danışma Kurulu önerisi ve Devlet Bakanı Meh

met Ozgüneş'in aynı konudaki önerisinin onaylan
ması sonunda, gelen gâğıtlardan gündeme alınarak 
öncelikle görüşülen; 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1974 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısının (1/182) (S. Sayısı : 148) mad
deleri kabul edildi, tümünün açık oya sunulacağı bil
dirildi. 

1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı (1/210) (S. Sayı
sı : 128) üzerindeki görüşmelere devam olunarak; 

İçişleri Bakanlığı; 

a) Emniyet Genel Müdürlüğü, 
b) Jandarma Genel Komutanlığı, 
Dışişleri Bakanlığı, 

Çalışma Bakanlığı, 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 
Bütçeleri kabul edildi. 

22 Şubat 1975 Cumartesi günü saat 10.00 da top
lanılmak üzere Birleşime (22 . 2 . 1975 Cumartesi) 
saat 01.20 de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Kemal Ziya Öztürk 

Divan Üyesi 
Erzurum 

Zekâi Yaylalı 

Divan Üyesi 
Kayseri 

Tufan Doğan Avşargil 

Divan Üyesi 
Yozgat 

İl hami Çetin 

Divan Üyesi 
Siirt 

İ dr is Ar ikan 

*««*• 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Ahmet Çakmak 

DİVAN ÜYELERİ : Enver Akova (Sivas), Oral Mavioğlu (İçel) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 45 nci Birleşimini açıyorum. 

II. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Görev ile yurt dışına giden Bayındırlık Ba
kanı Vefa Tanıra Devlet Bakanı Salih Yıldız'ın vekil
lik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/336) 

BAŞKAN 
yorum. 

Başkanlığın sunuşları vardır, okutu-

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına giden Bayındırlık Bakanı Dr. 

Vefa Tanır'm dönüşüne kadar; Bayındırlık Bakanlı
ğına, Devlet Bakanı Salih Yıldız'ın vekillik etmesinin, 
Başbakanının teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğu
nu arz ederim. Fahri S. Korutürk 

Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

2. — Diyarbakır Milletvekili Mahmut Kepolu'nun, 
Dilekçe Karma Komisyonu üyeliğinden çekildiğine 
dair önergesi (4/58) 

BAŞKAN — İstifa önergesini takdim ediyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Dilekçe Karma Komisyonu üyeliğinden istifa edi
yorum. Saygılarımla arz ederim. 

Diyarbakır 
Mahmut Kepolu 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

III. — SEÇİMLER 

/. — Anayasa Komisyonunda açık bulunan bir üye
lik için seçim. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım Anayasa Ko
misyonunda açık bulunan bir üyelik için A. P. Gru-

punca Kütahya Milletvekili Sayın Hüseyin Cavit Rr-
demir aday gösterilmiştir.' 

Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

II. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

B) GENSORU, GEÜEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

1. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan ve 
9 arkadaşının, Türkiye'de açlık sorunuyle ilgili hü
kümetlerce alınan kararların tesirlerini incelemek, aç
lık tehlikesi olup olmadığını araştırmak ve bu husus
ta alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyle Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/17) 

BAŞKAN — Araştırma önergeleri var, bilgilerini
ze sunuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Son zamanlarda, radyo ve televizyonda,, bazı te

şekküllerin «Türkiye'de gizli açlık vardır..;» sloganla
rını izlemekteyiz. Oysa, Türkiye'de gizli değil, yalın 
açlık tehlikesi başgöstermiştir. 

Çünkü, gizli açlık, besin maddelerinin her birinin 
bulunduğu ve milletin fertlerinin bunların rahatlıkla 
alabilme gücüne sahip olduğu ülkelerde, bilinçsiz bir 
beslenmenin doğurduğu sorundur. 

Artık dayanılmaz bir hal alan bu hayat pahalılı
ğında, en fazla artan fiyatların besin maddelerine ait 
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oluşu nedeni ile bu şartlar altında ülkemiz gizli aç
lık konusunu inceliyecek bir vasfa dahi sahip olmak
tan çıkmış bir durumdadır. 

Meselâ; Karbonhidratlar ve tahıl ürünlerinin bol
ca tüketildiği bir ülkedeyizdir. Bilhassa son seneler
deki hükümetlerin yanlış uyguladığı ekonomik poli
tika neticesinde, plana göre tabana yayılması öngö
rülen refahın yerini, açlık ve sefaletin aldığını müşa-
hade etmekteyiz. Ortalama ayda 1 2C0 TL.sı alan bir 
ailenin aylık besin harcamaları gelirlerinin '% 55'ini 
bulmaktadır. Bu tip bir aile, bir de protein ve karbon
hidrat gibi besin maddeleri ile beslenmeye kalkarsa; 
aylık besin harcamalarının, gelirlerinin tümünü ge
çeceği hakikati ile karşıkarşıya kalırız. 

Bozuk beslenme, millî felakettir öğrenciyi başa
rısız, işçiyi verimsiz, memuru huzursuz ve toplumu 
ahenksiz yapar. 

Kötü, beslenme, beden sağlığını bozarak mikrop
lu hastalıklara karşı direnci azaltmakta ve bu durum 
da aslında öldürücü olmayan birçok mikroplu hasta
lıklar meydana çıkmaktadır. Beri yanda ruh ve zekâ 
sağlığını da etkileyen kötü beslenme, toplumun dina
mizmini de bozarak onu âtıl hale getirmektedir. 

Bunun için besin maddeleri denetiminin kesin bir 
şekilde Sağlık Bakanlığı ve diğer bakanlıklara beraber 
bir koordinatif sistemde yapılması ve fiyat kontro
lünün ağırlık merkezinin besin maddeleri üzerinde 
olması gerekirken keza uzun vadeli bir tedbir olarak 
Türkiye'nin bir beslenme planın yapılması ve mille
timizin iyi beslenmesini sağlayacak bir sağlık ekono
misi anlayişiyle meseleye eğilmesi gerekirken, bu hu-
husa bilhassa son senelerdeki hükümetlerin hiç eğil-
mediği görülmüştür. 

Bütün bunların vuzuha kavuşturulması için: 
1. Türkiye'de açlık tehlikesinin olup olmadığım, 
2. Açlık sorunu varsa, bu hususta, hükümetle

rin almış olduğu kararların veya kendisinden evvelki 
hükümetlerin bu konuda iyiye ve doğruya yönelmiş 
çalışma ve gayretlerinin devam ettirememelerinin et: 

kileri olup olmadığının, 
3. Bu hususta alınacak tedbirlerin neler olduğu

nun, 
Tespit edilmesi için Anayasanın 88 nci maddesi 

gereğince Meclis araştırması açılmasını arz ve tek
lif ederiz. 

1. Dr. Mete Tan A. Karahisar Milletvekili 
2. Nad i r Lâtif i s lâm Sakarya Milletvekili 
3; Ali îhsan Balım İsparta Milletvekili 
4< Mehmet Özgür Trabzon Milletvekili 

5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

Ünat Demir 
Mustafa Cesur 
Behiç Tozkoparan 
Zekiye Gülsen 
Muzaffer E rdem 
Hayret t in Nakipoğlu 

Muğla Milletvekili 
İsparta Milletvekili 
Aydın Milletvekili 
Çanakkale Milletvekili 
Bilecik Milletvekili 
Kayseri Milletvekili 

B A Ş K A N — Gündemdek i yerini alacak ve sıra
sında görüşülecektir. , 

2. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer ve 9 
arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu bölgesinin çeşitli 
sorunlarını tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddele
ri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/18) 

B A Ş K A N — Diğer araşt ı rma önergelerini de oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

K o n u : Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca Doğu 
ve Güneydoğu bölgelerinin geri kalmış ve az geliş
mişlik nedenleri üzerinde mahal l inde inceleme yap
mak amacıyle bir Meclis araştırması açılmasıyle ilgili 
olarak yıllardan beri Doğu ve Güneydoğulular ın duy
dukları özlemi yansıtacağı gerekçesiyle keyfiyetini 
yüksek bilgilerinize saygıyle arz ve talebeyleriz. 

GEREKÇE 
Öteden beri gelmiş ve geçmiş tüm hükümetler 

zamanında her nedense Doğu ve Güneydoğunun ih
male uğramış olması ve bu ihmale dayalı nedenlere 
bilinmeyen bir sebepten dolayı ambargo konulmuş 
olması dikkati caliptir. 

Cumhuriyetin kurulduğundan bu yana tüm ikti
darların Doğu ve Güneydoğunun meselelerine ger
çek teşhis koymadıkları gibi mevzuubahis bölgelere 
gereken yatırımın yapılmadığı ve gereği kadar da 
ehemmiyet verilmediğinin hikmeti vücudu nedir? 

Esasen Doğuya reva görülen geri kalmışlık ve az 
gelişmişlik faktörlerini çeşitli yönleriyle milletin bil
gilerine sunmak içtenlikle beklenen olumlu neticeleri 
araştırmak amacı ile milletin bilmesinde de yarar 
vardır. 

Özel sektöre teşvik etmek amacıyle Doğuda ku
rulacak fabrika ve tesislerinin asgarî 10, azamî 15 yıl 
vergiden muaf tutulduğu takdirde kurulacak fabri
kalar Doğuda kalmış olacaktır. Bu hususa gereken 
önem verilmesi elzemdir. 

Özellikle personel kadrolarında kaliteli kimselerin 
Doğuya aktarılmadığı görülmektedir. 
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Bu cümleden olarak Doğuya atanan personel küs
kün ya sürgün veyahutta Hükümetin gazabına uğra
mış kimselerdir. Bunlardan randıman almakta müm
kün değildir. 

Bunun yanısıra araç, gereç ve malzeme noksan
lıkları da zuhur etmekte ve bu gibi vakalara da sık 
sık rastlanmaktadır. 

Bu nedenle alt yapı hizmetlerinde istenen düzeye 
ulaşmamıştır. 

Bilinen bir gerçeğe başka yön verilmesi ve giz
lenmesi asla mümkün değildir. 

Mutlak surette gerçekçi olalım ve gerçeklere say
gı duyalım ve milletimizden gizlemek değil demok
rasi icabı olarak bir yönüyle açıklamakta yarar var
dır. Geç kalmışta olsa bilinmesi lâzımgelen hususla
rın Meclis araştırmasıyle ilgili tetkiklerin meseleyi 
bütün çıplaklığı ile ortaya koymak zamanı gelip geç
miştir bile. 

Cumhuriyetin 50 nci yıldönümünü idrak ettiğimiz 
bir çağda Doğuda işyerlerinin açılması ve büyük ya
tırım tesislerine yer verilmesini Hükümetin çok gör
memesi temenniye şayandır. 

Doğu ve Güneydoğu özellikle yapılacak Meclis 
araştırması ile ilgili hususlara gelince, 

A) Doğuda arazi mi' yok? Toprak mı elverişli 
değil, suyu mu azdır, işlenecek hammadde mi yok
tur? 

B) Maden, linyit ve petrol gibi daha birçok top-
rakaltı zenginlikleri şimdiye kadar tespit edilmemiş 
ve teşhis konulmamıştır. 

C) Gıda maddeleri, hayvancılık, kontrollü ekim, 
toprak sulama gibi önemli konularda gereken ciddî 
ehemmiyetin verilmediği aşikârdır. 

NETİCE : 
İşsizlik Doğuda rekor düzeye ulaşmış ve fukara

lık ve perişanlığın alıp yürüdüğünden buna bir hal 
çaresi bulunmadığı gibi 20 nci asrın insanları sarnıç 
suyu içmekten ve mağaralarda iptidaî ve ilkel hayat 
sürmekten bir türlü kurtarılamamışlardır. 

Örneğin Doğuda bir bekçi veya odacı kadroları
na 1 000 kişi talip olmakta ve Hükümet de buna dai
ma seyirci kalmayı tercih etmiştir. 

Bu belde halkının kabahatleri nedir- ve kimlerde
dir. Nedenleri araştırılmalı ve ortaya konulmalıdır. 
Kabahat toprakta, suda, insanlarda veyahut Devlet 
babada mıdır? Bu hususların açıklık kazanmasıyle 
ilgili kurulacak Meclis araştırmasının mahallinde 
tetkik ve tesbitine lüzum hâsıl olduğuna kaniim. 

j Ancak yıllardan beri ihmale uğramış ve geri kal
mış çilekeşler diyarı Doğu bölgelerinde yapılacak 
Meclis araştırmasının geniş çapta Doğunun kaderini 
tayin edecek ve etkileyebilecek vasıf ve çapta detaylı 
olarak Doğu ve Güneydoğu sorunlarını kapsayan hu
susların bir rapor halinde Meclise sunulmasına iliş
kin Anayasanın 88 nci ve Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri gereğince Meclis araştır
masının açılmasına lüzum hâsıl olduğunu arz ederiz. 

12 . 2 .1975 

1. Hasan Değer (Diyarbakır Milletvekili) 
2. Hasan Celâlettin Ezman (Bingöl Milletvekili) 

I 3. 1. Etem Kılıçoğlu (Giresun Milletvekili) 
I 4. İbrahim Elmalı (A. Karahisar Milletvekili) 

5. İhsan Arslan (Yozgat Milletvekili) 
6. Nazım Baş (İçel Milletvekili) 
7. Abdullah Çili (Hatay Milletvekili) 
8. Fuat Fırat (Erzurum Milletvekili) 
9. Ali Yılmaz (Hatay Milletvekili) 

10. Mustafa Kılıç (Urfa Milletvekili) 

BAŞKAN — Gündemdeki yerini alacak ve sıra
sında görüşülecektir. 

3. Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının, Türkiye Öğretmenler Birliği Dayanışma 
Derneğinin (TÖB - DER) çalışmaları ile siyasî an
lam taşıyan faaliyetlerini tespit etmek ve gerekli ted
birleri almak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/19) 

BAŞKAN — Bolu Milletvekili Sayın Müfit Bay-
I raktar ve arkadaşlarının Meclis araştırması ile ilgili 

önergesini okutuyorum efendim . 

I Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Ekli tezkere ile takdim ettiğimiz araştırma tale-

I bimizin Yüce Mecliste okutularak karara bağlanması 
hususunu, Anayasanın 88 ve İçtüzüğün 94 ncü mad
desi gereğince rica ederiz. 

Saygılarımızla. 
Muğla Milletvekili 

Ahmet Buldanlı 
ve 9 arkadaşı 

Yurdumuzda son günlerde birtakım meslekî te
şekkül ve derneklerin kuruluş gaye ve maksatlarının 
dışına çıkarak tamamen siyasî ve tamamen politik 

\ cereyanlarla iştigal ettikleri ve memleket huzurunu 
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bozdukları müşahede olunmaktadır. Halbuki Anaya
samız, bu kabil dernek ve teşekküllerin politika ile 
ilgilenmeyecekleri, kuruluş maksat ve gayelerinin dı
şına çıkamayacakları hükme bağlanmış olmasına ve 
Dernekler Kanunundaki bu hükmü vaz etmiş bulun
masına rağmen, memleketin günlük ve aktüel politik 
meselelerini bahane eden birtakım teşekküller, Örfi 
İdareye rağmen birçok il ve ilçede yürüyüşler, kar
gaşalar ve süriş çıkartıcı hareketlerde bulunmakta
dırlar. Aynı zamanda kendilerini hiç ilgilendirmediği 
halde bildiriler tanzim edip dağıtmakta ve âmme ni
zamını ve huzurunu ihlâl edici tertip ve çalışmalara 
girmektedirler. Bunlardan mimar ve mühendis oda
ları ile birçok işçi sendikaları, bir kısım memur sen
dika ve dernekleri misal gösterilebilir. Bunlardan bil
hassa öğretmen sınıfının sosyal ve meslekî haklarını 
korumak ve kullanmak için kurulmuş bulunan 
TÖB - DER isimli dernek, İstanbul'da beyanname
ler dağıtmak, duvarlara gayrikanunî ve suç mahiye
tinde afişler asmak gibi anarşik hareketlerde bulun
mak bir yana, 8 Şubat 1975'te Elâzığ'da düzenlediği 
«Faşizmi tel'in mitingi» ile Elâzığ şehrini 12 saat 
anarşi ve tedhiş içinde bırakmış, 11. polis yaralanmış 
ve 47 vatandaş çeşitli yerlerinden zarar görmüştür. 
Ayrıca birçok mağaza ve dükkânların talan edildiği, 
gazete haberleri arasındadır. Bir meslekî teşekkül ol

masına , rağmen, her hangi bir siyasî parti gibi mi
ting ve yürüyüş düzenleyen, faşizmi tel'in gibi ne 
mânaya geldiği bilinmeyen bir siyasî faaliyet içine 
giren bu derneğin çalışmaları ve faaliyetlerinin yurt 
sathında genişlediği ve hemen her il'e sıçradığı görül
mektedir. Faaliyetleriyle halkımızda öğretmen sınıfı 
üzerinde düşmanlık duyguları yaratan bu derneğin 
faaliyet ve çalışmalarının tesbitine ve Millî Eğitim 
Bakanlığı ile Millî Savunma ve İçişleri Bakanlığının 
bu husustaki düşüncelerinin öğrenilmesine, Anayasa
nın 88 nci maddesi gereğince lüzum hâsıl olmuştur. 
Bu hususta Yüce Meclisin kararlarının alınmasının 
ve bir Meclis araştırması açılmasını rica ederiz. 

Muğla Milletvekili 
Ahmet Buldanlı 

Zonguldak Milletvekili 
Ahmet Nihat Akın 

Diyarbakır Milletvekili 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Balıkesir Milletvekili 

İlhan Aytekin 
Gaziantep Milletvekili 

Mehmet Özkaya 

Bolu Milletvekili 
Müfit Bayraktar 

İstanbul Milletvekili 
İhsan Toksan 

Balıkesir Milletvekili 
Behram Eker 

Çanakkale Milletvekili 
Zekiye Gülsen 

Tekirdağ Milletvekili 
Nihan İlgün 

BAŞKAN — Gündemdeki yerini alacak ve sıra
sında görüşülecektir. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu ile 1975 yılı Bütçe Ka
nunu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cumhuri
yet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi : 1/210; C. Sena
tosu : 1/277) (M. Meclisi S. Sayısı : 128; C. Sena
tosu S. Sayısı : 406) (1) 

A) SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 
BÜTÇESİ : 

BAŞKAN — Bütçe üzerindeki görüşmelerimize 
devam ediyoruz. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bütçesinin görü
şülmesine başlıyoruz. 

Sanayi Bakanlığı bütçesi üzerinde söz alanları ve 
sıralarını bilgilerinize sunuyorum. 

(1) 128 S. Sayılı basmayazı 17 . 2 . 1975 tarihli 
40 ncı Birleşim tutanağına eklidir. 

Grupları adına; Millî Selâmet Partisi Grupu adı
na Sayın Abdülkerim Doğru, Cumhuriyet Halk Par
tisi Grupu adına Sayın Hasan Cerit, Cumhuriyetçi 
Güven Partisi Grupu adına Sayın Hasan Tosyalı, 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Sedat Akay, De
mokratik Parti Grupu adına Sayın Yasin Bozkurt. 

Şahısları adına söz alan arkadaşlarımız; Sayın 
Vehbi Meşhur, Sayın Etem Eken, Sayın Ekrem Kan
gal, Sayın Ali Sanlı, Sayın Hüseyin Cavit Erdemir, 
Sayın Ali Şevki Erek, Sayın Remzi Yılmaz, Sayın 
Vecdi İlhan, Sayın İlhami Çetin, Sayın Nedim Kork
maz, Sayın Mikâil İlcin, Sayın Fikret Övet, Saym 
Yalçın Oğuz, Sayın Mustafa Asri Ünsür, Sayın Ke
mal Ataman, Sayın Turhan Utku ve Sayın Cemal 
Tercan. 

Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Abdül
kerim Doğru, buyurunuz Sayın Doğru. 

M. S. P. GRUPU ADINA ABDÜLKERİM 
DOĞRU (Kars) — Muhterem Başkan, muhterem 
milletvekilleri; 

— 526 — 



M. Meclisi B : 45 22 . 2 . 1975 O : 1 

Önümüzdeki bütçenin adı Sanayi ve Teknoloji 1 
Bakanlığı bütçesi ise de bunun esas adının, «Tür- I 
kiye'nin iktisadî kalkınması projesi» olduğunu kabul I 
etmek icabeder. I 

Zira, kalkınmayı 5 yıllık ^planlara bağlamış olan I 
milletimizin bu planlarda, sanayii sürükleyici sektör I 
olarak tespit etmiş olduğu malumdur. Yüksek sevi- I 
yede idarecisi, teknisyeniyle böyle düşünen milletimiz, 
köylüsü işçisi, dar gelirli halkıyle de böyle düşün
mektedir. Kalkınmanın halkımızın dili ile adı fabri
kadır. Anadolunun en ücra köyüne giden milletveki
linden halkın istediği fabrika olduğu gibi, Avrupa' 
daki vatandaşların 50 milyarlık tasarruflarını elde J 
tutmalarının sebebi de, Anadolunun en ücra köylerine I 
kadar yayılmasını beldikleri fabrikadır. 

Diğer taraftan, Devlete, vatandaşa iş bulma mü
kellefiyeti yükleyen Türkiye Cumhuriyeti Anayasa

sının 42 nci maddesinin istediği, Türkiye'de kurula
cak fabrikalardır. Bu fabrikalar halen plana girmiş 
olan motor sanayii, uçak sanayii, tekstil makineleri I 
sanayii, takım tezgâhları, ağır teçhizat, elektronik sa
nayii, atom santrali, gemi inşa sanayii, traktör sana
yii gibi sanayidekilerinden başka, köylümüzün mah
sûllerini değerlendirecek gıda sanayii fabrikalarını da I 
içine alacaktır. Türkiye'nin bu fabrika hasreti sade- I 
ce kendi hudutları içine de hapsedilemez. Hudut 
komşularımız da susarken, hâl lisanı ile konuşmaya I 
başlayınca dilleriyle yurdumuzda kurulması icabeden I 
fabrikalardan bahsederler: Kapı komşusunda abı ha- I 
yat varken, binlerce kilometre uzaklardan bardağı- I 
na 5 lira ödeyerek getirdikleri içmesularını şişeleme I 
fabrikaları; kapı komşusu kendi âdet ve inanışlarına 
göre hazırlanmış her çeşit gıda imkânları ile mü- I 
cehhez bulunurken, binlerce kilometre, uzaklardan 
getirdikleri şüpheli gıda maddelerinden kendilerini 
kurtaracak fabrikalar; her çeşit yağ, peynir, et ve I 
unlu mamul fabrikaları... 

Türkiye'de fabrikalar kurulmasını isteyen sadece I 
halen Türkiye ve Almanya'ya yayılmış halkımız de- I 
ğildir; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası değil, tarihî I 
ve kardeşlik bağlariyle bağlı olduğumuz komşular da I 
değildir; dünya haritasına göz attığımız zaman Tür- I 
kiye'de fabrikalar kurulmasını, hâl lisanı ile bütün I 
kara parçalarının dahi istediğini görürüz. Çünkü, Tür
kiye sanayide istihsal maliyetine tesir eden nakliye un- I 
suru bakımından dünyanın en ucuz memleketidir. Ge- I 
rek hammaddenin gelişi, gerekse, mamul maddenin 
şevki bakımından en ucuz, hammaddenin mamul ha- I 
le dönüşü için lüzumlu zaman bakımından da aynı J 

sebeple en rüçhanlı memleket; böyle birim zamana 
isabet eden istihsal hacmi bakımından da. Çünkü, 
nakliyedeki enerji tasarrufundan başka, en mühimi 
zaman tasarrufu da Türkiye'de diğer memleketlere 
nazaran çok daha fazla. Ayrıca, normal şartlarda 
işçilik verimi de diğer memleketlerden daha yüksek. 
Bunun içindir ki, daha kâmil manada sanayileşme 
başlamadığı, optimum seviyede istihsale geçilemediği 
halde, bugün Türkiye'de imal edilebilen mallardan 
bazıları, Avrupa'ya nazaran 10 misli daha ucuza 
mal edebiliyor. Bunun içindir ki, müstehliki, bir li
ralık malı on liraya satın alma zaruretine düşüren 
dünya iktisadiyatı geri kalmış memleketleri öylesi
ne sömürmüştür ki, bir zamanlar zenginliği dillere 
destan olduğu için onu bulmak niyetiyle yola çıkan 
gemilerin Amerika'yı keşfetmesine vesile olan Hin
distan'da bugün insanlar acından ölmektedir. 

îşte coğrafî şartların, dünyanın ticarî ve sınaî 
merkezi olmasını icap ettirdiği Türkiye'nin ve hük
mî kaderi icabı vazifesini yapamamış olması dün
yada böyle bir tablonun doğmasına sebep olmuştur. 
Onun içindir ki, Türkiye'nin sanayileşmesini, kendi 
vasıflarına uygun normlara oturtmak icap etmek
tedir. Yoksa, imkânları çok cılız olan; fakat şeklen 
gelişmiş görünen memleketlerin bize tavsiye ettiği 
normlara istinat ettikçe bizden bekleneni yapamaz 
durumda kalmaya devam ederiz. 

1975 yılına girerken bu yeni ufuklar, yeni norm-: 
lar yurdumuzda görünmeye başlamıştır. Millet Mec
lisinden kısa bir müddet önce çıkmış bulunan Dev
let Sanayi ve işçi Yatırım Bankası bu norma aittir. 
Bu bütçede Bakanlığın teşkilâtına girmiş bulunan 
Araştırma Plan - Proje Dairesi bu norma aittir. Şa
yanı şükran olarak karşıladığımız bu iki yeni norm, 
bu iki yeni müessesenin çok süratle işler hale ge-; 
tirilmesini bekliyoruz. Bilhassa Araştırma Plan -
Proje Dairesinin her vilâyette birer şubesinin sürat
le kurularak yurt sathına yayılacak sanayileşme 
hamlesinin beyin hizmetlerini yapması icap eder. 

Bakanlığın vazifesi cümlesinden olduğu halde bu
güne kadar fiilen yapılamamış bulunan standart, ka
lite ve fiyat kontrolünün da bu şubeler vasıtasıyle 
yapılması sağlanmalıdır. 

Yeni normlara göre girişilecek sanayi hamlesinde 
ihtiyaç duyulan enerji, hammadde, finansman ve in-
sangücü yurdumuzda mevcuttur. Teknolojinin var
lığı hakkındaki tereddütler ise, sanayi envanterine 
sahip olmamaktan ileri gelmektedir. Yoksa, 20 sene 
evvel Devletten hiçbir yardım görmeden bir araya 
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gelen bir kısım idealist vatan evlâdının motor yapa
bilmiş olması, teknolojinin daha 20 yıl evvelki halin
de bile bünyemizde bulunmuş olduğunun müşahhas 
delilidir. Nitekim, pek kifayetsiz de olsa Sanayi Ba
kanlığından destek gören küçük sanayi sitelerinde el
de edilen gelişmeler, teknolojinin de yurdumuzda ye
ter derecede mevcut olduğunun bariz delilleridir. 

Bu sahadaki endişeleri giderme bakımından ve 
sınaî kalkınmayı patent, know - how gibi ödemele
rin yükünden de azamî derecede kurtarmak ve millî 
teknolojinin gelişmesine imkân sağlamak için küçük 
sanayi sitelerinin bütün yurt sathına çok süratle ya
yılması şarttır. Bu suretle ağır sanayie hazırlık saf
hası tamamlanmış ve ona lüzumlu millî teknoloji 
mektebi açılmış olacağı gibi, bu sahada yapılacak 
yatırım, Devlet için de birim sermaye başına en bü
yük iş bulma hacmi doğurmuş olacaktır. 

Bu kısa izahattan anlaşılacağı veçhile, Türkiye'
mizin kendi normlarına göre vakit kaybetmeden sı
naî seferberliğe girme zamanı gelmiştir. Bunun için 
de Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankasının derhal 
kurulması, Araştırma Plan - Proje Dairesi kadrola
rının derhal çıkarılması gerekir. Bunlara muvazi ola
rak, bölgelerde başlamış olan küçük tasarrufların 
birikmesini sağlayan halk şirketleri de teşvik edilme
lidir. Böylece bugüne kadar yurt çapında canlandı-
rılamamış küçük sermaye terakümü, mahallî etütler 
ve bölgelerin hammadde kaynaklarına dayanacak 
tesislerin inşasına süratle geçilecek, Avrupa'daki 50 
milyar liralık meblağ da bu hamleye destek olacak
tır. Bu hamlenin altyapı ve enerji ihtiyacını karşıla
mak üzere, projesi hazır olan ağır teçhizat fabrika
sının yerinin tespiti ile, zaman kaybetmeden temeli 
atılmalıdır. 

Türkiye'nin sanayileşmesi kendi millî imkân ve 
süratine göre ele alındığı takdirde, bugüne kadar bazı 
zihinlerde yer etmiş atalet ve meskenet dinamizme 
dönüşecek; yurdumuz iktisadiyatı bu sahada da Tür
kiye mucizesini tescil ettirmiş olacaktır. 

1,5 milyar lirası bankalarda ve kuruluş kanunu 
hazır olduğu halde, dış şartların aleyhe olduğunu 
kabul etmeyen bir fert bulunmamasına rağmen, Türk 
uçak sanayiinin başlamamış olması; montaj sanayii
nin halkın sömürüldüğüne vesile olduğunu kabul et
meyen bir tek fert bulunmamasına ve onun yegâne 
eksiği motor sanayiinin planda olmasıyle birlikte şir
ket statüsü de hazırlanmış bulunmasına rağmen, hâ
lâ ele alınmamış olması; bu sebeple de, meselâ oto
mobil sanayiinde optimum imal kapasitesine erişile-
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memiş ve dolayısıyle otomobil fiyatlarının yüksek 
kalmış olması, memlekette darlığı hissedilen margarin 
ve şekerin hammaddeleri ziraî mahsullerin az oluş 
sebeplerinden birinin de yurt ihtiyacı 50 bin adet 
iken, yine motorsuzluk sebebi ile ancak 30 bin adet 
traktör imal edilebilmiş olması, yurt içinde kilosu 
5,5 lira olan şekerin fiyatının yüksekliği şikâyet mev
zuu edilirken dışarıda 12 liraya satılması sebebiyle 
hem dışarıya kaçması yüzünden memleketin sıkıntıya 
sokulması, hem de halen sulanan % 15 arazimizin 
% 100'e çıkarılarak ithal yerine şekeri ihraç ederek 
milyarlarca liralık gelir sağlanmamış olması, sadece 
bu mevsim, meselâ Muğla'nın Köyceğiz kazası Dövüşbe-
len köyünde bile çürüyen portakaldan bir milyon lira za
rar edilmiş olması, yüzlerin gülmesine vesile olması 
icap ederken millî servet olan pamuğun müstahsılları 
için bir ıstırap kaynağı haline getirilmiş olması, plan
da olduğu halde başlatılmamış sınaî tesislerin ek-
sikliğindendir. 

Bu birkaç misal dahi, «Artık neyi bekliyoruz» 
şeklinde en aciz, en beceriksiz kimselerin bile beynin
de burkulacak istifhamlara yetmelidir. Mazideki tec
rübeler ve haldeki en son imtihanlar muvacehesinde 
bu milletin diğer milletlere nazaran değil aciz olmak, 
onların hepsinden kabiliyetli, cevval ve cesur olduğu 
fiilen sabit olmuşken, bu atalete ne diyelim? Artık, 
yer yer köylümüzün bile başlattığı bu sanayi hamle
sine ilâveten, millî harp sanayiine girme zamanı gel
miştir. Keyfiyet bu merkezde, milletimiz bu karar
da iken, önümüzdeki bu bütçede müşahade ediyoruz 
ki, organize sanayi bölgelerine 1975 yılında ayrılan 
tassisat, 1974 yılından az olduğu gibi ondan bir ev
velki yıl olan 1973 yılı tahsisatından bile 3 milyon li
raya yakın az olmuştur. 

Yine bilhassa fiyat artışlarından mütevellit şikâ
yetlerin, yurdu bir baştan bir başa kapladığı bir dev
rede fiyat, kalite ve standart tespit ve kontrolü için 
1975 yılına 100 bin liralık bir tahsisat konmuştur. 
Bu rakam sadece hizmetin isminin zikrine vesiledir, 
hizmete değil. Keza küçük sanayi siteleri için bu 
sene, geçen yıla nazaran % 30 civarında bir artışla, 
200 milyon liralık bir tahsisat konmuştur. Bundan 
dolayı şükranlarımızı arz ederken, yine de yapılması 
gerekene göre çok az bulduğumuzu kaydetmek is
teriz. 

Sanayi Bakanlığı teşkilâtına ilâve edilen iki yeni 
müesseseden biri olan, Araştırma Plan - Proje Dai
resi için 50 milyon lira civarında bir tahsisat konma
sı beklenirken, sadece 400 bin lira konmuş olması, 
üzüntümüzü mucip olmuştur. 
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Keza, Devlet Sanayi ve işçi Yatırım Bankasının 
kuruluş sermayesinin 1/4 hissesi olan 250 milyon li
rayı bu bütçede görmemiz mümkün olmamasına mu
kabil, ilgililerin 1975 yılı için hazırladığını ümit et
mekteyiz. Bu banka bu yıl faaliyete geçmeli ki, Av-
rupa'daki gurbetzedelere bir ümit ışığı doğsun. Bu 
banka ve Araştırma Plan - Proje Dairesi bu yıl faali
yete geçmeli ki, Anadoluda kendisine yol gösteril
mediği, iş verilmediği için kahveleri dolduran güzide 
vatan evlâdı yollara, barajlara, madenlere hücum 
eden yurt kalkınma ordusuna katılsın. Bu müessese
ler bu yıl faaliyete geçmeli ki, açılacak her fabrika 
memleketimize gümrüksüz giren kötü cereyanların 
çevirmek istediği harp meydanından dünyanın bekle
diği sulh ve refah tedrisatının yapıldığı mektepler ha
line gelsin. Bu müesseseler bu yıl faaliyete geçsin ki, 
20 milyon ton gübre kullanması icap eden memleket 
âdeta zorla fakirliğe mahkûm edilerek 4 milyon ton 
gübre kullanma cenderesinden dışarıya çıkabilmiş ol
sun ve bugün yurtta istihsal edilen meyvenin % 30'u 
kullanılıp % 70'i artık çürümeye terk edilmesin. Yine 
bu yılı da, bu işlere başlamada ziyan etmeyelim ki, 
yurt müdafaası zorunda kalırsak 21 mil süratli ge
milere mukabil bizimkiler 5 mil süratte kalmasın. Pa
rasını peşin ödediğimiz halde jetlerimize ambargo 
konmasın. 

Yurdumuzun bugün beklediği hamle safhasına 
girmek üzere, bu müesseseleri ile Sanayi Bakanlığı
nın işe başlamasını ve bunda muvaffak olmasını te
menni eder, bütçenin milletimize hayırlı olması dile
ğiyle muhterem Meclisinizi Grupum ve şahsım adına 
hürmetle selâmlarım. (M. S. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğru. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına buyurun 

Sayın Hasan Cerit. 
C. H. P. GRUPU ADINA HASAN CERİT (Ada

na) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 1975 malî yı

lına ait Bütçe Kanun tasarısı hakkında Cumhuriyet 
Halk Partisi Millet Meclisi Grupunun görüş ve di
leklerini sunmak için huzurlarınızdayım. 

Sanat ve teknik; insan zekâsının bir eseridir. İn
san zekâsı zaman içinde sanat ve tekniği geliştirerek 
bugün içinde bulunduğumuz uzay çağını oluşturmuş
tur. 

Bugün teknoloji sadece toplumların değil, dünya
nın ve hatta evrenin de kaderi üzerinde etkili olma
ya başlamıştır. Hızla ilerleyen teknolojinin duracağı 
bir istasyon düşünülemez. O kendi kendini yok edin

ceye kadar devam edecek, bu da belki her şeyin so
nu olacaktır. 

Bu arada her devlet ve her toplum kendi varlı
ğını sürdürmek için ve onu daha insanca bir düzeye 
ulaştırmak için teknolojinin yapıcı, koruyucu ve sa
vunucu gücüne sarılmak zorundadır, işte teknolojik 
yarışmanın amacında bu anafikir yaşamaktadır. Bir 
toplumun dünya üzerindeki yeri, sanayi ve teknoloji 
alanındaki yeridir. 

Değerli milletvekilleri, sanayi ve teknolojinin öne
mine kısaca değindikten sonra bu bakanlığın kısa da 
olsa kuruluşuna bakmakta yarar vardır. Bilindiği gibi 
Sanayi Bakanlığı 1957 yılında çıkarılan 6973 sayılı 
Kanunla kurulmuştur. O tarihten bu yana bakanlığın 
merkez ve kuruluşlar teşkilâtında büyük değişme ve 
gelişmeler olmuş, bakanlık yeni görevlerle donatıl
mış ve yeni daireler kurulmuştur. 

Örneğin; kamu ve özel kuruluşlarca yapılacak 
yatırımların, özellikle kalkınma plan ve yıllık prog
ram hedeflerine yöneltilmesi için yatırım öncesi yol 
gösterme, özel sektörü özendirme ve yatırımlara teş
vik tedbirlerini uygulamakla görevli Teşvik ve Uygu
lama Dairesi gibi. 

Yine örneğin; çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak, 
teknolojik gelişmeleri izlemek ve uygulama görevini 
yerine getirmek için kurulmuş Bilim ve Teknoloji 
Dairesi gibi. 

Kuruluşundan bu yana teknoloji dev adımlarla 
ilerlemiştir. Durmadan gelişen ve ilerleyen teknolo
jik bir düzeyde Türk toplumunu, refah ve uygar
lık düzeyine ulaştırmak için çeşitli teknik görevler
le yükümlü olan bir bakanlığın, hâlâ 1957 târihinde 
çıkarılmış bir yasa ile yürütülmesi üzüntü vericidir. 

Çağımızın teknolojik ihtiyaçlarına cevap verecek 
bir kanunun tez elden Meclislere şevkini Sayın Hü
kümetten beklemekteyiz. 

Bu kanun çıkmalıdır ki, çağımızın isteklerine uy
gun olarak sanayi ve teknolojimizi hızla geliştirme
ye ve her alanda uygulamaya koyularak az gelişmiş
likten bir an önce kurtulalım. Bu suretle yeterli po
tansiyel kudretimizi işler bir güç haline getirmekle, 
ekonomik ve sosyal gücümüz de çağdaş uygarlık dü
zeyine ulaşmış olacaktır. 

Bir acı gerçeği belirtmekte yarar vardır. Bugün, 
Türkiye'miz, her şeyi olup da hiçbir şeyi olmayan 
duruma düşmenin ıstırabı içindedir. Evinde her şeyi 
bulunup da aç kalan ev sahibi gibiyiz. Yabancı eli 
ile pişirilen yemekten yeterli ölçüde değil de onun in
safı ölçüsünde nasibimizi almaktayız. 
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Bu durumda yabancı alıcıların yerli çıraklarından 
başka hiç kimse karnının tam doyduğunu söyleyemez. 
işte bu nedenle, Cumhuriyet Halk Partisinin milli
yetçi ve halkçı anlayışına dayanarak diyoruz ki; ye
meğimizi kendimiz yapalım ve tüm halkımızla bir
likte doyalım. 

Bunu yapabilirsek ekonomik güç ve onun ayrıl
mazı olan siyasal güç halkta toplanarak, gerçekten 
«Egemenlik kayıtsız şartsız milletin» olabilir. Tüm 
üretim araçlarını Devlette toplayan rejimlerle, bun
ları varlıklı kişi, zümre ve sınıflarda toplayan rejim
lerde halkın siyasal gücü ve egemenliği olamaz. 

Kamu sektörü ile özel sektöre hak tanıyıp da 
toplumun en büyük kesimi olan halk sektörüne ilgi
siz kalmak, sosyal devlet anlayışına sığmaz ve sos
yal devleti öngören Anayasamıza aykırı olur. Ekono
mik, sosyal ve teknolojik kalkınma hedeflerine ça
buk ulaşmak için tüm sermaye birikimlerini kapsa
mına alan bir yatırım ve işletme seferberliğine zaru
ret vardır. 

Sanayi politikamızın uygulanmasında sadece Sana
yi ve Teknoloji Bakanlığının çalışması yeterli olamaz. 
Sanayiin dayandığı faktörleri elinde tutan bakanlıkla
rın da kendisiyle ahenkli ve koordineli bir çalışma için
de olması şart olduğu gibi, Devlet Planlama Teşkilâtıy
la da daima uyumlu bir işbirliği içinde bulunulması 
şarttır. 

Kalkınma planlarıyle çalışan, çalışma yöntemleri 
belirlenen Cumhuriyet Hükümetlerimizin sanayileş
me konusunda çok uyanık olması lâzımdır. Aksi hal
de, Ortak Pazar ülkeleri içinde varlığımızı koruyanla
yız. Onların rekabetine dayanabilmek için sanayimiz
de yüksek kapasite, üstün kalite ve askerî maliyet esas 
alınmalıdır. 

Sanayileşme politikamızda tüketim malı üreten sa
nayiden, ara malı ve yatırım üreten sanayie, içe dö
nük sanayiden, dış rekabet gücüne dayanıklı dışa dö
nük sanayie hız verilmelidir. Modern teknoloji kul
lanan ve bunu üreten makine yapan bir sanayi ile 
fabrika üreten fabrikaları çoğaltmak yarışma girme
liyiz. 

Türk çiftçisini senelerce bir traktör alabilmek için 
sıra beklemekten kurtarmalıyız. 

Bakanlığın yapmakla yükümlü olduğu görevleri 
ve bu görevlerin nasıl yürütülmüş olduğu hususu üze
rinde de kısaca durmak isteriz. 

1) Yerli sanayiin gelişmesini ve himaye edilmesi
ni sağlamak, yatırımları bölgeler arasına dengeli bir 
şekilde dağıtmak suretiyle bölgeler arasında dengesel 
kalkınmayı sağlamak görevi: 

Bilindiği gibi, bir parça veya mamul yurt içinde 
imal ediliyor veya üretiliyorsa, o parça veya mamu
lün ithaline izin verilmemektedir. Bundan maksat, 
yerli sanayiin korunmasını ve gelişmesini garanti altı
na almaktır. Diğer bir ifade ile ithalât o parça veya 
mamulün yurt içinde yeteri kadar yapılmaması halin
de söz konusu olacaktır. 

Durum bu olmakla beraber, bazı imtiyazlı müte
şebbislerimiz iç maliyetin daha yüksek olduğu gerek
çesiyle bakanlıktan o malın ithaline kolayca izin ala
bilmektedirler. 

Bu uygulama sanayimizin gelişmesine olumsuz 
yönde etki yapmaktadır. Henüz maliyet bünyemiz, 
gelişmiş ülkeler maliyet bünyesi düzeyine inememiş
tir. Yapılacak iş, etkin tedbirler almak suretiyle bu 
maliyet farkını kapatmaktır. Yoksa, iç maliyet daha 
yüksek diye o malın ithaline gidilmesiyle değil; aksi
ne, maliyet daha yüksek diye o malın ithaline gidilme
siyle değil; aksine, maliyetimiz nispî olarak biraz da
ha yüksek olsa da, o malın ithaline izin verilmemek 
suretiyle olur. 

Alınacak maliyeti düşürücü tedbirler ve etkin fi
yat kontrolü tedbirleriyle bu maliyet farkı kapatıl
maktadır. 

Diğer yandan, yatırımların yurt düzeyine yaygın-
laştırılmamış olduğu da bir gerçektir. Nitekim, 1972 -
1973 yıllarında verilen teşvik belgelerinin yöresel da
ğılımı 1975 yılı programında açıklanmıştır. 1975 yılı 
programının ilgili kısmının incelenmesinde görülece-
ceği üzere, teşvik belgesi alan projelerin yaklaşık *% 
40'ı Marmara bölgesinde toplanmıştır. Görülüyor ki, 
bütün teşviklere rağmen, bölgesel dengesizliği gider
mek amacına dönük yatırımların az gelişmiş bölge
lere doğru akması sağlanamamıştır. 

Değerli arkadaşlarım, güzel vatanımızın ekono
mik ve sosyal kalkınması için millî, güçlü, sürekli, 
dengeli ve yaygın bir sanayileşme politikasını uygula
mada titiz davranmamız icabeder. Bir sanayiin millî 
olması için sermaye, emek, hammadde kaynakları, 
teknoloji, teşebbüs ve yönetim gücünün de millî ol
ması şarttır. 

Halkın küçük tasarruf damlalarının birikiminden 
doğacak göllerden nasıl yararlar sağlandığı gösterilme
lidir. 

İşte halk s.ektörü, bu küçük tasarrufların değerlen
mesinden doğacaktır. Bugün bazı çevrelerin hayal ola
rak nitelediği halk sektörü, yakın bir gelecekte ger
çekleşecektir. Tıpkı Jules Verne'in hayal kabul edi
len fikirlerinin gerçekleşip, aya çıkıldığı gibi. 
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Az gelişmişlik bakimmdan aynı kefeye konan Hak
kâri ili ile istanbul'un yanındaki Çerkezköy ilçesinden, 
özel sektörümüz Çerkezköy ilçesini tercih etmiş, Hak
kâri iline gitmemiştir. 

2) Sanayi mamullerinin fiyatlarını tespit ve kont
rol etmek; sanayi mamullerinin tespit edilen standart
lara göre kontrolünü ve kalite denetlemesini yapmak 
görevi : 

3003 sayılı Kanun sanayi mamullerinin maliyet 
toptan satış fiyatlarının tespit ve kontrolü görevini 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına vermiştir. Kanunun 
bu verdiği yetkiye dayanarak yeterli ölçüde fiyat tes
pit ve kontrolü yapılamamaktadır. 

Fiyat artışlarının nedeni arz ve talep arasındaki 
dengesizliktir. Fiyat artışlarını önlemek için arzı artı
rıcı tedbirler almak gerekir. Ancak, bunların yanında 
sunî fiyat artışlarını önleyici tedbirleri de beraber al
mak icap eder. 

Diğer yönden, mamullerin tespit edilen standart
lara göre kontrolü ve kalite denetlemesi de yeterli öl
çüde yapılamamaktadır. Bu hususta da dikkat ve 
itina gösterilmek icap eder. 

3) Kalkınma planında ve yıllık programlarda ön
görüldüğü üzere yatırım öncesinde özel sektöre yol 
göstermek, özel sektörü özendirmek, kamu ve özel sek
tör yatırımlarına teşvik tedbirleri uygulamak görevi: 

Özellikle son yıllarda, özel sektör yatırımlarının 
büyük bir gelişme göstererek, büyük projelerle, büyük 
yatırım miktarına ulaştığı müşahede edilmektedir. 
Bu hal memnuniyet vericidir. Ancak, yurt dışında bu
lunan işçilerimizin tasarruflarıyle yurt içi tasarruflar 
büyük bir düzeye erişmiş bulunmaktadır. Daha da 
önemlisi, tasarruf sahiplerinin büyük bir yatırım yap
ma arzusu vardır. Ne var ki, bu olanakların yatırm 
dönüştürülmesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ge
rekli olan yol gösterme görevini yeterli ölçüde yapa
mamaktadır. Bazı yatırım dallarında gereğinden faz
la, yani toplam talebin üzerinde yatırım yapılırken, ba
zı alanlarda ise talebin gerektirdiği kadar yatırım ya
pılmamış olduğu görülmektedir. 

Sonuç olarak; talebin üzerinde yatırım yapılmış 
olan alanlarda kapasite fazlası, talebin gerektirdiği 
oranda yatırım yapılmamış olan alanlarda,ise kapasite 
açığı, yani talep fazlası meydana gelmektedir. Bu durum 
bir taraftan kaynak israfına yol açarken, diğer taraf
tan tasarruf sahibi müteşebbislerin tasarruf ve yatırım 
eğilimlerine ve kamu ya karşı güven duygusuna olum
suz etki yapmaktadır. Bu yanlış uygulamaya da bir 
son verilmelidir. 

Toplam talebin üzerinde teşvik edildiği için kapa
site fazlası meydana gelmiş yatırım dallarına örnek 
olarak; pamuk ipliği ve meyve suyu sanayiini göste-
rebilirz. 1975 yılı programında pamuk ipliğinde 100 
bin ton kapasite fazlası olduğu açıklanmıştır, teksitil 
sanayiindeki bu kriz yakın bir gelecekte kendisini çok 
daha hissettirecektir. Şu hususu önemle belirtmek is
teriz ki, Devletin elindeki olanaklar özel sektörü iste
nilen yöne yöneltmeğe yeterlidir. Bu nedenle Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığınca özel sektöre yol gösterme 
görevi yapılırken ve özel sektör özendirilirken top
lam talebin gerekleri şimdi dikkatle ve yakından iz
lenmeli ve uygulamada bu esaslar göz önünde tutul
malıdır. 

4) Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak için tekno
lojik değişmeleri izlemek ve uygulamak görevi: 

Bilindiği gibi sanayileşmede teknoloji transferi 
önemli bir yer tutar. Yeni teknolojilerin izlenmesinin 
örgütlendirilmesi, transfer edilenlerin ülke koşullarına 
uyumunun sağlanması gereklidir. Teknolojik gelişme, 
bir yandan üretimin nitelik ve niceliğini, öte yandan 
irtsangücü, eğitim ve gelir darılımı üzerinde yaptığı 
etki ile sosyal yapı ve bu yapıdaki değişmeyi belirle
yen en önemli bir etkendir. Teknoloji bu kadar önem
li olmasına rağmen, Bakanlıkça teknolojik değişmele
rin yeterli ölçüde ve yakından izlenmediği görülmek
tedir. Bakanlık içerisinde bu görevi yürüten Bilim ve 
Teknoloji Dairesi yeterli teknisyen ve araştırmacıdan 
yoksundur. Bu noksanlığın tez elden giderilmesi te
menni edilmektedir. 

Diğer taraftan Üçüncü Beş Yıllık Plan öngörüldü
ğü bir tedbir vardır. Plan, Sanayi ve Teknoloji Ba
kanlığının, teknoloji transferinde, çeşitli sektörlerde 
ülke koşullarına uygun tedbirlerin belirtilmesi ama-

*cıyle bir araştırma yapmasını öngörmüştür. Şimdiye 
kadar bu araştırma yapılmış mıdır? Böyle bir araş
tırma varsa sonuçlan nelerdir? Bunu da sayın Ba
kanlıktan öğrenmek isteriz. 

5) İlgili İktisadî Devlet Teşekküllerinin çalışma
larını düzenlemek ve denetlemek görevi: 

Bakanlık ilgili birtakım iktisadî Devlet Teşekkül
lerinin çalışmalarını düzenlemek ve denetlemekle yü
kümlü kılınmıştır. Örneğin; Sümerbank, Azot Sanayii 
ve Şeker Sanayii gibi. Bunlardan Azot Sanayii gübre 
üretmek için kurulmuş olup, Sanayi ve Teknoloji Ba
kanlığına bağlı bir kamu kuruluşudur. Gübre üreti
mi, başta fosfat ve prit gibi hammaddelerin, amon
yak gibi ara mamullerin sağlanmasına bağlıdır. 
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Fosfat ve prit yurdumuzda yeterli miktarda var
dır. Kimyasal gübre sanayi özel ihtisas komisyonu ra
porunda, yurdumuzda, başta Mardin'in Mazı dağı 
olmak üzere, diğer 5 bölgede bol miktarda fosfat bu
lunduğu, aynı şekilde yurdun özellikle Karadeniz kı
yılarında bol miktarda prit yatakları bulunduğu sap
tanmıştır. 

Amonyak ise kömür, nafta, fuel - oil ve tabiî gazdan 
elde edilmektedir. Ülkemizin kömür madeni bakımın
dan zengin yataklara sahip olduğu saptanmıştır Sözü 
edilen bu hammaddeler yurdumuzda bol miktarda 
bulunduğu halde bunların aranması ve işlenmesi yeter
li ölçüde yapılmamakta, aksine ithal edilegelmektedir. 

Plan ve 1975 programının tetkikinden anlaşılaca
ğı veçhile, bu hammaddelerin ithaline, çok önemli meb
lağlara varan döviz harcanmaktadır. Ayrıca, kurul
makta olan yeni tesisler için bu maddelerin yurt için
den sağlanmasına gidilmemekte, bu hammadde ve 
ara mamullerin ithali esas alınarak gübre sanayii te
sisleri kurulmaktadır. Bu durumda, bu sanayi dalı, 
hem dışa bağlı kılınmakta, hem döviz israfına meydan 
verilmekte, hem de maliyet yüksek olmaktadır. Kal
dı ki, sözü edilen bu maddelerin zamanında ve yeter
li miktarda ithal edilememesi nedeniyle üretim gerek
li düzeye çıkarılamamaktadır. Bu nedenle, üretim 
1973 yılında 1 milyon ton noksan olmuştur. 

BAŞKAN — Sayın Cerit, tamamlayın lütfen efen
dim. 

HASAN CERÎT (Devamla) — Tamamlıyorum 
efendim. 

Sonuç olarak, ülkemizin dışa bağlı olmaktan kur
tarılması ve kıt döviz kaynaklarımızın israf edilme
mesi için bu ham madde ve ara mamullerin yurt için
de üretilmesi lâzımdır. 

Değerli milletvekilleri, 1975 yılı bütçesindeki yatı
rım toplamının % 44,7'si sanayie ve bunun da % 75'i 
imalat sanayiine ayrılmış bulunmaktadır. Bunu mem
nunlukla müşahede ediyoruz; ancak bu yatırımların 
kullanılmasında geri kalmış yörelerin öncelikle gözö-
nüne alınmasını, bölgeler arasındaki dengeyi sağlayı
cı ekonomik kalkınmayı yurt sathına ve sosyal tabana 
yayıcı bir yöntem uygulanmasını temenni etmekteyiz. 
Böylece, hızla artan nüfusumuza iş imkânlarıyle böl
geler ve yurttaşlar arasında âdil bir gelir dağılımı da 
sağlanmış olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, kuruluşunda adı Sanayi Ba
kanlığı olan Bakanlık, sonradan teknoloji kelimesinin 
eklenmesiyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olmuştur. 
Ne yazık ki, Sanayi ve Teknoloji uyumlu bir bağlantı | 
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| içinde değildir. Dünyadaki sanayi ve teknoloji arasında-
I ki uyumlu bağlantılar incelenerek, Türkiye şartlarına 

uygun bir sistem hemen kurulmalıdır. Hangi sanayi da-
I lında, hangi teknoloji ülke şartlarına daha uygun ve ge-
I reklidir? Bunlara önem verilmeden, gelişi güzel tesisler 
I yapılmış ve tesis yerleri seçilmiştir. 

I Örneğin; bugün dünyada demir - çelik tesisleri ku-
I ruîurken, yıllık kapasitenin 5 milyon tondan aşağıya ol

maması nazara alınır. Oysa, İskenderun Demir Çelik 
Tesisleri 1,2 milyon ton kapasiteye göre kurulmuştur. 
Bu da gösteriyor ki, Türkiye'de Sanayi ve Teknolojik 
sistemde uygunluk yoktur. Teknolojik verilere uyma
makla beraber bu dev tesisi yaratan Türk işçisine, tek
nisyenine ve mühendislerine huzurunuzda teşekkürü bir 
borç biliriz. 

Değerli arkadaşlarım, sözlerime son verirken, son 
günlerde tespit ettiğimiz bir hususu Yüce Meclisin hu
zurunda tekrarlamak isterim. 

Tespit ettiğimize ve saptadığımıza göre, şeker sana
yiinin muhtaç Türk çiftçisine, pancar bedelinden 
1 600 000 000 lira borcu vardır. Bu borcun tez elden 
ödenmesi, bu mağdur çiftçilerimizi mağduriyetten kur
taracaktır, Bakanlığın dikkatine sunarım. 

Değerli arkadaşlarım, Bakanlık bütçesinin yurdu
muza, milletimize ve Bakanlık mensuplarına hayırlı, 
uğurlu olmasını diler Yüce Meclise şahsım ve Grupum 
adına saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar). 

Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına Sayın Ha
san Tosyalı, buyurun efendim. 

C. G. P. GRUPU ADINA HASAN TOSYALI 
(Kastamonu) — Saym Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Sanayi Bakanlığı bütçemiz ve sanayi kalkınmamızla il
gili olarak Cumhuriyetçi Güven Partisinin görüşlerini 
ve temennilerini arz etmek için huzurunuzdayım. 

Sanayi kalkınması, Türkiye'nin kalkınma başarısı
nın, hür ve müstakil olmasının en mühim ve başta ge
len meselesidir. Sanayi, diğer bütün kalkınmalarımızı 
sağlayan, ekonomiyi büyüten, millî geliri ve refahı 
artıran bir sektördür. Karma ekonomi sistemimiz için
de sanayi sektörü, kamu iktisadî teşebbüsleri ve hür 
özel teşebbüs sanayi kuruluşlardan oluşmaktadır. Bu
günkü sanayileşme temposu yeterli değildir. Sanayileş
mede, yeni ve büyük atılımlar yapmak zorundayız. Sa
nayileşme, Türk milletinin, içinde bulunduğumuz yüz
yılın başından beri özlemini çektiği bir amaçtır. Daha 
yüksek bir hayat seviyesi sağlamanın yolunun sanayi
leşmeden geçtiği inancı içindeyiz. Bu inanç, milletimi
zin de sağ duyusu, özlemi ve inancıdır. 
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Cumhuriyet Halk Partisi ve Sayın Ecevit iktidarının 
ihmal ettiği ve yapmadığı; sanayi, ziraî, enerji ve tabiî 
kaynaklar kalkınmasının birlikte yapılarak, millî geli
rin, fert başına düşen gelirin artırılması, yaşama seviye
sinin süratle yükseltilmesi, yeni istihdam sahaları yara
tarak işsizliğin önlenmesi, sanayi, ziraî, enerji ve tabiî 
kaynaklar üretiminin artırarak mal yokluğunu, hayat 
pahalılığının ve enflasyonun önlenmesi, ihracatı artıra
rak, ithalâtı azaltarak dış ticaret dengesinin lehimize 
çevrilmesi, sosyal huzur ve millî savunma ihtiyaçlarımı
zın karşılanması, sanayi kalkınmamızda başarılı ol
mamıza bağlıdır. 

Türkiyemizin jeopolitik durumu ve millî savunma 
ihtiyaçlarımız da sanayileşmemizi zorunlu kılmaktadır. 
Avrupa Ekonomik Teşkilâtı içinde bütünlüğümüzü, 
yüksek menfaatlerimizi ve ekonomik varlığımızı koru
yabilmemizin tek yolu da sanayileşmemiz, sanayileş
miş bir millet haline gelmemizle mümkün olacaktır. 

Türkiye'nin bugün ulaştığı her türlü seviye, sana
yimizin süratle gelişmesine imkân sağlayacak durum
dadır. Ancak bunların doğru ve isabetli olarak kul
lanılması gerekir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sanayi kalkın
mamızı muvaffak kılmak için tavsiye ve temennileri
miz Cumhuriyetçi Güven Partisi olarak şunlardır; 

Birincisi yatırımlar: Cumhuriyet Halk Partisinin 
ve onun Hükümet Başkanı Sayın Ecevit'in yapmadığı, 
ihmal ettiği yatırımların yapılmasında birinci derece 
önem ve ağırlığın, millî kalkınmamızı, iktisadî büyü
memizi sağlayan, destekleyen, millî geliri artıran sa
nayi sektörüne; enerji ve tabiî kaynaklar ve tarım 
sektörüne verilmesi lâzımdır. Sanayi yatırımlarında 
birinci derecede önem ve önceliğin de, rekabet şartla
rı içinde yaşayabilecek bir sanayi kurmaya çalışıp; iç 
tüketimi ihtiyaçlarını karşılayacak sanayi yanında; 
maliyeti düşük, kalitesi ve standardı yüksek bol ve 
sürekli mal ihracatına elverişli temel sanayi tesisleri
ne, ara malı ve yatırım malı yapan sanayi tesislerine 
verilmesi önemlidir. 

Millî kalkınma ve sanayi yatırımlarında en bü
yük ağırlığın ve önceliğin, bütün kalkınmamıza ve 
millî savunmamızın temeli ve desteği olan başta pet
rol. elektrik, atomik santrallar, demir çelik, petro -
kimya ve fennî gübre, makine ve motor sanayi, gemi, 
elektronik, yol ve DSİ, inşaat makineleri, tarım, sana
yii, kâğıt, çimento ve şeker sanayii ve bilhassa alet ve 
fabrika yapan fabrika sanayii gibi önemli sektörlere, 
sahalara yatırımların teksif edilmesinin lüzumuna 
kaniiz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu arada şah
sî veya bölgevî gibi görünen, hakikatte, millî ve mem
leket çapında olan dört ihtiyacı, antıparentez, zikret
mek istiyorum. O da şu: Türkiye'nin bugünkü kâğıt 
ihtiyacını en az dört misline çıkarmak, bugünkü kâ
ğıt fiyatlarım yarı yarıya indirebilmek için kâğıt ipti
daî maddesini teşkil eden orman mahsulleri; kendir 
elyafı, kendir sapı, çeltik otu gibi iptidaî maddelerin 
fevkalâde bol olduğu Kastamonu'da mutlaka bir kâğıt 
sanayiinin kurulması elzemdir. («Bravo» sesleri, alkış
lar). 

Bu ihtiyaç ve bu ilke, Üçüncü Beş Yıllık Plana 
hem hükümetimizce, hem Yüce Parlamentomuzca, 
bütün partilerce kabul edilerek girmiştir. Planın üçün
cü yılı olan şu andan itibaren bunun süratle kurulma
sını, Sayın Hükümetimizden, Bakanlıktan ve değerli 
Kâğıt Sanayii Genel Müdürlüğünden istirham ediyo
ruz. Bu çok gecikti. 

İkincisi: Dünyanın hiçbir yerinde kendir el ile 
soyulmamaktadır. El ile kendirin soyulması, maliyeti 
iki misli artırmaktadır. Kendiri makine ile soymak 
için, kendir istihsal bölgesi olan Taşköprü, Germeç 
ve Gölveren bölgelerinde her biri 5-10 milyon liraya 
mal olan kendir soyma fabrikalarının kurulmasını 
Sayın Bakanlıktan ve bilhassa Kâğıt Sanayi Genel Mü
dürlüğünden istirham ediyorum. 

Üçüncüsü: Tosya'da her biri 2 800 - 3 000 ortak
lı. Halk iştiraki ile kurulmuş olan halka açık ortak
lıklarla yapılmakta olan yem fabrikası ve meyve su
yu konsantre fabrikaları yarım kalmıştır; Hükümetin 
hiçbir yardımı bugüne kadar olmamıştır. Hüküme
tin bunun tamamlanmasına yardım etmesini rica edi
yorum. 

Dördüncü bir konu; çimento iptidaî maddesi ga
yet bol olan Kastamonu'nun Taşköprü, İnebolu ve
ya Daday bölgesinde bir çimento fabrikasının kurul
ması: 

Üçüncü Beş. Yıllık Planda, ilke olarak çimento 
fabrikasının kuruluş yeri, Çimentoyu kullanan ve ip
tidaî maddenin bulunduğu yer olarak söylenmişti. 
Kalkınacak bölge; Orta - Kuzey Anadolu'dur, iptidaî 
madde oradadır, kullanacak kitle oradadır. Binaena
leyh, bu bölgede bir çimento fabrikasının yapılması 
gereklidir. 

Beşinci konu; muhterem arkadaşlarım, Mardin'de 
fosfat yatakları, Elbistan'da kömür yatakları bulundu
ğu gibi Kastamonu'nun Araç ilçesinde de Türkiye'nin 
değil, dünyanın en büyük alçı yatakları vardır, beyaz 
çimento yapmak için. Bu boş durmaktadır. Bunun kü-
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çük bir kısmı Bartın Fabrikasına gitmektedir, orada 
kullanılmaktadır. Araç'ta bulunan dünyanın en zen
gin alçı yataklarının işletilmesi ve bundan beyaz çi
mento yapılması için bu bölgede bir fabrika kurulma
sını istirham ediyorum. 

Diğer temennilerimize devam ediyorum. 
Sanayi kalkınmamızın bugünkü ihtiyaçlarını te

min edebilecek şekilde Sanayi Bakanlığının merkez 
teşkilâtının reorganizasyonu için bir kanunun mutla
ka çıkarılması, bu teşkilât değişikliğinin yapılması; 

Ortak Pazara üye olan ülkeler ve ileri sanayi böl
gelerinde sanayi müşavirliklerinin açılması; 

Bakanlık nezdinde bulunan Bilim ve Teknolojik 
Dairesi, Fiyat Kalite Standardlar Dairesi, Araştırma, 
Plan ve Proje Genel Müdürlüğü, Teşvik ve Uygula
ma Genel Müdürlüğü gibi çok mühim dairelerin nok
san olan kadrolarının verilmesi; bu kadrolarda çalı
şacak personele yeter miktarda, tatmin edici ödenek
lerin sağlanması için mevzuat yapılması; 

Ortak Pazar işlerini yürütecek şekilde Bakanlık teş
kilâtı bünyesinde, bugün birkaç kişiden ibaret olan 
dairenin, çok kuvvetli, çalışır hale getirilecek şekilde 
takviye edilmesi; 

Sanayi mamullerinin maliyetlerinin düşürülmesi, 
kalite ve standartlarının yükseltilmesi, bu maksatla, 
maliyetlerin düşürülmesi için, yeter miktarda uzun va
deli ve düşük faizli kredi verilmesi; kredilerin, hare-
kese âdil ölçüler içinde yapılması; yerli ve yabancı 
hammadde, ara malı, yatırım malları ve makinelerinin 
yeter miktarda ve ucuz fiyatla temini; vergi azaltımı 
ve muafiyeti; petrol, elektrik ve atom enerjisinin bol, 
ucuz ve devamlı ve güvenilir olması; yol, su ve muha
bere gibi altyapı hizmetlerinin Devletçe yapılması. 

Grev, lokavt, toplu sözleşme, sosyal güvenlik hak
ları ve işçi ücretlerinin ve tazminatlarının tespit ve 
ayarlanmasının Devlet, işçi, işveren arasında müştere
ken ve işbirliği halinde, herkese uygulanır şekilde çı
karılacak mevzuatla yapılması böylece bugünkü karı
şık ve düzensiz durumun önlenmesi; 

Yerli sanayiin dış rekabete karşı korunması, 
Hür özel teşebbüsün sanayi kurma ve işletme, yatı

rım yapma gücü, hevesi ve teşebbüsünün kırılmaması. 
Bu arada şunu söylemeyi vazife biliyorum: Hür 

demokratik düzen mevcut olduğu sürece, özel sektör 
mevcut olacaktır. Bu sebeplerden dolayı Cumhuriyet 
Halk Partisi yöneticilerinin yapmakta olduğu hür özel 
teşebbüsü yatırım yapmaktan yıldırıcı, gayri ciddî, 
hatta Anayasa ilkelerimize dahi aykırı düşen beyan, 
itham ve iddialardan kaçınılması lâzımdır. Hür özel 

teşebbüs sanayii, tüm sanayiimizin en az % 70'dir. 
Bunun, hevesli, cesaretli atılım sahibi kılınması elzem
dir. ' 

Kamu İktisadî Teşebbüslerinin reformu süratle 
yapılmalıdır. Sınaî kalkınmamız için çok lüzumlu olan 
kamu iktisadî teşebbüslerimiz, Devletimizin, sınaî ve 
sosyal kalkınmasının, en mühim bir sınaî sektörüdür. 
Bu sektörün verimliliğini ve kârlılığını artırmak için, 
idarî bakımdan ıslâhı, personelinin malî ve terfih ba
kımından tatmin edilmesi; fabrikalarımızın moderni-
ze edilmesi ve yeterli, emin, öz kaynaklara sahip kılın
ması lâzımdır. 

Bu maksatla, C. G. P. olarak, kamu iktisadî teşeb
büsleri reformunun en kısa zamanda yapılmasının za
ruri ve faydalı olduğu kanaatindeyiz. 

Sanayi Bakanlığının bilimsel, teknik ve araştırma 
kurumları ile işbirliği yapması konusu: Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Bilimsel ve Teknik 
Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye Standart
lar Enstitüsü, Millî Prodüktivite Merkezi ve Atom 
Enerjisi Komisyonu arasında bugünküne na?aran çok 
daha sıkı ve fayda sağlayacak işbirliğini temin edecek 
mevzuatın çıkarılması lâzımdır. 

Sanayie kredi veren kalkınma ve yatırım bankala
rının, bütün illerde şubeler açması gerekir. Sanayii 
yurda yaymanın aracı kredidir. O krediyi verecek de 
bankalardır. Bunlarda birkaç banka olup, birkaç yer
dedir. 

Bakanlığın iller kuruluşunda bulunan ve çok ye
tersiz olan Sınaî Etibank Bürolarının kaldırılarak, il 
sanayi müdürlükleri haline getirilmesi; 

Sanayinin yurt sathına ve bilhassa geri kalmış böl
gelere ve illere, dengeli, özel teşebbüs için teşvik edi
ci, kamu sektörü için emredici bir şekilde yayılması; 

Sanayi kalkınmasında, yurt sathında her ilde ve 
durumu müsait olan her ilçede en az bir fabrika ve en 
az bir sınaî tesis kurulmasının temel ilke olarak ka
bul edilmesi; 

Sanayii yurt sathına ve bilhassa geri kalmış böl
gelere, il ve ilçelere yaymayı temin için, teşvik tedbiri 
olarak; kredi, faiz, vergi, araştırma, etüt, proje, itha
lât kolaylığı, yol, su, elektrik, muhabere hizmetleri gi
bi, altyapı bakımından çok müessir ve özendirici ted
birlerin ve kolaylıkların mutlaka temin edilmesini, 
sosyal adaletin zaruri bir gereği ve sınaî kalkınmanın 
icabı olarak görmekteyiz. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, lütfen tamamlayınız. 
HASAN TOSYALI (Devamla) — Baş üstüne efen

dim. 
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Halkımızın iştiraki ile çok ortaklı şirket ve koo
peratiflerce, kurulmakta olan veya kurdukları işlerin 
yarım kalmış, küçük ve büyük sınaî tesislerin biran 
önce bitirilerek istihsale geçmesi için ilgili bütün ku
ruluşların ve Sanayi Bakanlığın mümkün olan her 
yardımı yapması; 

Sınaî kalkınma hedefleri, oranlarının yeter
siz olduğu aşikâr olduğundan, sınaî kal
kınma hedef oranlarının (beş yıllık planlarda, yıllık 
programlarda ki oranların) artırılması ve bu mak
satla gerekli yatırımların ve elemanların temini; 

Sanayimizin ve yatırımlarının temel ihtiyacı olan 
kredi, hammadde, petrol ve elektrik ihtiyacının kesin
tisiz, devamlı, yeterli, güvenilir, ucuz ve kolayca te
mininin sağlanması yolna mutlaka gidilmesi. (Tem-
mennilirimizin en önemlilerinden birisi de budur.) 

Kâğıt ve Selüloz iptidaî maddesini teşkil eden 
orman mahsûlleri, kendir elyafı, kendir sapı ve çeltik 
otunun en bol olduğu Kastamonu ve onun gibi yer
lerde kâğıt sanayiinin mutlaka kurulması.) 

BAŞKAN — Son cümlenizi rica edeyim, müdde
tiniz doldu. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Bitiriyorum. 
Efendim. 

Başta uçak sanayii oîmak üzere, harp sanayiimi
zin kurulmasını, millî savunmamızı muvaffak kılmak 
ve dışa bağlılıktan kurtarmak bakımından hayatî 
önemi haiz görüyoruz. 

Son olarak bir iki temennimi arz edeyim. 

BAŞKAN — Bir iki temenni değil sayın Tosyalı; 
Kastamonu tırnağını geç kapattınız ondan gecikti, 
lütfen. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Sayın Başka
nım, Yüce Meclislerimizin, hükümetlerimizin unut
tuğu bir bölgeyi, elbette burada dile getirmek mec
buriyetindeyim, («Bravo» sesleri, alkışlar) Kastamo
nu bölgesinin ve Kastamonu halkının da, bu memle
ketin ve bu milletin bir parçası olduğunun hatırlatıl
ması, o bölgenin bir milletvekili olarak benim vazi
femdir. («Bravo» sesleri) 

BAŞKAN — Gayet tabiî. Ben zaman ayarlaması 
bakımından söyledim Sayın Tosyalı. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Ve burada 
milletvekili olarak oturan herkesin vazifesidir. 

BAŞKAN — Son cümlenizi lütfediniz rica ede
yim. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Sayın Başka
nım, bu sene erken söktürülen ve bu yüzden de hal

kı büyük zarara sokan pancarın bedelleri, bugüne 
kadar ödenmemiştir. Pancar bedellerinin mutlaka 
ve kısa zamanda ödenmesinin temini; 

Bu sene, gübre ve diğer hayat pahalılığı sebebiyle 
kendirin maliyeti fevkalâde artmıştır. Kendir kilo
sunun maliyeti en az 15 - 20 lira arasındadır. Bunun 
tek alıcısı SEKA'dır. Kâğıt Sanayii Genel Müdürlü
ğü, tek alıcı olduğunun avantajına, halkın buradan 
başka satacak yer bulamadığına, fakirliğine ve im
kânsızlığına güvenerek, onların bu hallerini istismar 
ederek, devamlı tek alıcı olarak ucuz fiyatla kendir al
ma hevesinden vazgeçmelidir. Kendir müstahsilini hiç 
olmazsa biraz güldürecek, ona % 10 üretici kâri sağ
layacak şekilde, bu sene ihale ile alacağı kendir fi
yatlarını, en az 17 ilâ 20 lira arasında tutmasını, hal
ka acımanın, çiftçiyi korumanın, halkın yanında ol
manın ve kendisine sanayi hammaddesi temin eden 
halkı desteklemenin bir gereği olarak görüyor ve bu
nu sayın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve değerli 
Kâğıt Sanayi Genel Müdürlüğünden önemle istir
ham ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Tosyalı/ 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Sayın Başka
nım, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı hakkındaki gö
rüş, temenni ve tavsiyelerimizi bu şekilde belirtmiş 
bulunuyorum. 

Yurdumuzun kalkınmasında en büyük yeri olan 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın, bütün değerli 
kuruluşlarının ve mümtaz mensuplarının daha çok 
başarılı olmasını diler, hepinize saygılarımı sunarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın Tosyalı. 
Adalet Partisi Grupu adına sayın Sedat' A kay, 

buyurun efendim. (A.P. sıralarından alkışlar) 

A.P. GRUPU ADINA SEDAT AKAY (Kocaeli) 
— Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri, sa
yın Bakan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ve bu 
Bakanlığa bağlı kuruluşların kıymetli mensupları; Sa
nayimizin ve dolayısıyle ekonomimizin gelişmesinde 
büyük görevleri bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakan
lığının 1975 yılı bütçesi üzerinde, Adalet Partisi Gru
pu adına görüşlerimizi arz etmek üzere huzurunuzda 
bulunuyorum, hepinizi saygıyla selâmlarım. 

Memleketimizin sanayi işlerini umumî ihtiyaçla
ra uygun bir şekilde tanzim ve idare ederek, bu işler
le ilgili müesseseler arasında gereken işbirliğini sağ
lamak, ilgili Devlet işletme ve tesisleriyle İktisadî 
Devlet Teşekküllerinin faaliyetlerini tanzim, teftiş 
ve murakabe etmek; hususî teşebbüsün sanayi saha-
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sındaki faaliyetlerini kolaylaştırmaya, teşvike matuf 
tedbirleri, etütleri yapmak; bunu mümkün kılacak 
her türlü teknik yardım ve kredi imkânlarını hazır
lamak, bununla vazifeli müesseseleri kurmak veya 
kuruluşlarını kolaylaştırmak; umumî olarak sanayi 
işlerine müteveccih yatırımların, ihtiyaç ve imkânlara 
göre ayarlanması için gerekli hususları tespit ve tat
bik etmek; smaî mülkiyete ait işleri görmek, sanayi 
sicilini tutmak, bilumum sanayi mamullerinin tes
pit edilen standartlara göre kontrolünü ve muraka
besini yapmak, teknolojik gelişmeleri takip ve uygu
lamak üzere 1957 yılında kurulmuş olan Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığının bugünkü bünyesi, bu görev
lerin önemi ve genişliği ile mütenasip olmaktan çok 
uzaktır. 

Bakanlık teşkilâtının, günün ve görevlerinin icap
larına uygun hale getirilmesi için, yeniden organize 
edilmesi ve Teşkilât Kanununun daha fazla gecikti
rilmeden yenilenmesi zarurî bulunmaktadır. Sanayi 
Bakanlığı, sanayi ile ilgili bütün konularda, tek ve 
tam yetkili hale getirilmeli, sanayimizle ilgili olup, 
çeşitli bakanlıklara dağılmış bulunan yetki ve hiz
metler bu Bakanlıkta toplanmalıdır. Keza, bakır 
kompleksi, petro - kimya ve alüminyum tesisleri gi
bi, belli başlı Kamu İktisadî Teşebbüsleri, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığına bağlanmalı; büyük bir sana
yi kolu haline gelmiş olan ilâç sektörünün denetimi, 
Sanayi Bakanlığı yetkileri içine alınmalıdır. Her se
ne binde 27,3 nüfus artışı bulunan; 1974'te çalışma 
çağındaki nüfusunun yüzde 11,1'i tamamen işsiz 
olan, çalışanlardan ancak yüzde 12,3 kısmı sanayi 
sektöründe bulunan ve tarım sektöründe çalışıyor gö
rünen, yüzde 61,9'un büyük kısmı da gizli işsiz du
rumunda olan memleketimizde, her gün yeni bir iş 
alanı yaratmak ve bunu da sanayileşme yolunda bul
mak mecburiyetindeyiz. Ayrıca, sanayi sektöründeki 
iş hacmini genişletme zaruretiyle birlikte, ergin ve 
vasıfsız işgücünün sanayie akışını kolaylaştıracak 
pratik eğitim metotlarının geliştirilmesi lüzumuna 
işaret etmek isteriz. 

1965'te ihracatımızın yüzde 75,9'unu tarım ürün
leri ve yüzdte 19,6'sını sınai ürünleri teşkil ederken, 
1973 yılında sınai ürünleri nispeti büyük bir artışla, 
yüzde 33,4'e yükselmiş, tarım ürünleri yüzde 65,1'e 
düşmüş ve yüzde 1,4'ü de maden cevheri teşkil et
miştir. Sınai ürünler ihracat nispetinin yükselmesi 
gayemizin yanında, tarım ve hayvancılık ürünlerimi
zin de daha fazla artması ve daha büyük ölçüde işle
nerek sınai ürünler halinde ihracı ayrıca önemli bir 
temennimiz olmaktadır. 

Bugün ulaştığımız gelir seviyesi, tasarruf nispeti, 
nüfus tabiî kaynaklar, altyapı tesisleri, işgücü maha
reti ve teşebbüs hacmi bakımından hızla gelişmeye 
müsait bulunan sanayimizi, özellikle imalât sanayii
mizi, uluslararası şartlara intibakı kolaylaştıracak 
ve Avrupa Ekonomik Topluluğu muvacehesinde sar
sıntı geçirmeyecek bir tarzda geliştirmek ve içe dö
nük olmaktan çıkartıp, dışa, ihracata dönük hale ge
tirmek mecburiyetindeyiz. Bu husus, aynı zamanda 
tarımımızın ve topyekûn ekonomimizin gelişmesi ba
kımından da şüphesiz çok önemlidir. 

Gıda sanayii teknolojisinin gelişmesine yön vere
cek, kontrol hizmetlerini yapacak, mevzuat ve orga
nizasyon meselelerini çözümleyecek merkezî bir 
teşkilât kurulması için, gerekli teşkilâtın kurulması, 
yan ürünlerin değerlendirilmesi, maliyetlerin düşü
rülmesi ve kalitenin iyileştirilmesi suretiyle kontrol-
ların tamamlanması suretiyle bu sanayiin üzerinde 
önemle durulması zaruretine inanmaktayız. 

Bilhassa plan hedefleri gerisinde kalmış olan bit
kisel yağ ve şeker üretimi, süratle artırılacak tedbir
ler alınması gereken konular arasındadır. 

Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi tarafından 
bir zamanlar lüzumsuzluğu çok iddia edilmiş olma
sına rağmen, bugün kifayetsiz kalan şeker fabrikala
rımıza yenileri katılmalı; Turhal, Eskişehir,. Malat
ya, Burdur, Konya, Adapazarı şeker fabrikaları tev-

siatlarıyle, Afyon fabrikası süratle ikmal edilmelidir. 
ikinci Beş Yıllık Plan döneminde çok hızla ge

lişmiş ve büyük ihracat imkânlarına kavuşmuş olan 
dokuma ve giyim sanayii, son yılda, Hükümetin ha
taları yüzünden, büyük sıkıntılara düşürülmüştür. 
Çeşitli yönlerden önem arz eden bu sıkıntıların gi
derilmesi suretiyle, başarılı bir sektörün gerilemesine 
mani olunması, Sümerbank elindeki fabrikaların ıs
lah ve tevsilerinin süratle ikmal edilmesi lâzımdır. 

İkinci plan döneminde büyük gelişmeler gösteren 
kâğıt sanayiimizin, devamlı surette artan talebi kar
şılayabilmesi ve üçüncü plan hedeflerine ulaşabil
mesi için, yeni entegre ve büyük kapasiteli fabrika
ların inşası ile, mevcutların tevsii ve modernizasyonu 
çalışmaları devam ettirilmeli, A. P. hükümetlerince 
1975'te bitirilmek üzere 1971'de başlanmış olan Ba
lıkesir ve Afyon kâğıt fabrikaları biran evvel ikmal 
edilmeli, Antalya fabrikasının başlaması tahakkuk 
ettirilmeli ve yurt ormanlarında hızlı büyüyen tür
lerden ağaçlamalar daha da geliştirilmelidir. 

Üçüncü Beş Yıllık Planda öncelikle geliştirilecek 
sektörler arasında mütalâa edilmiş olan ve planlı 
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dönemde en hızlı gelişmeyi gösteren kimya sanayii
nin, hedeflerine ulaşabilmesi için temel kimyasal 
maddeler üretimine ağırlık verilmeli, iç talebi karşı
layacak kapasiteye ulaşılmalıdır. 

1967 yılında 118 bin ton olan azotlu gübre ve 222 
bin ton olan fosfatlı gübre yıllık kapasiteleri, 1972 
yılında son derece hamleli ve başarılı gayretlerle 
azotlu gübrede 1 408 000 tona, fosfatlı gübrede 
1 605 000 tona ve üretim de 1963 yılma nazaran 9 
katma yükseltilmiştir. 

Planlı dönemde A. P. hükümetlerince modern te
sisler halinde kurulmuş ve bir kıShıı tevsi edilmiş bu
lunan gübre fabrikalarımızın tam kapasiteye ulaş
malarının temini yanında, Gemlik. Gübre ve Amon
yak tesislerinin, Mersin Amonyak tesisinin biran ön
ce ikmaline çalışılması, süratle artan yurt ihtiyacı, 
dünya fiyatları ve talep hacmi dikkate alınarak İs
tanbul Gübre Sanayii tesislerinin ikmali ile, vakit 
geçirilmeden dördüncü ve yeni bir gübre komplek
sinin tahakkuk ettirilmesi, zarurî bulunmaktadır. 

Sunî gübrede maliyetlerin düşürülmesi suretiyle 
tarımımızın bu büyük imkândan en geniş ölçüde fay
dalanması sağlanmalıdır. 

Demir - çelik sektörünün, planlı dönemdeki bü
yük gelişmesine rağmen, hızla artan talebi karşılaya
bilmesi için İskenderun tesisleriyle Divriği işletmesi 
tevsiatının ikmali yanında, vakit geçirilmeden dör
düncü bir tesisin hazırlıklarına başlanılması zarurî 
bulunmaktadır. 

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunca ele alın
mış olan ve Çankırı'da yapılacağı ifade edilmiş bu
lunan ağır sınaî tesisat fabrikası ile, modern silâhlar 
projesi ve çelik fabrikasının, modernizasyonu çalış
malarının çok gecikmiş olması sebebiyle, biran ev
vel gerçekleşmesini ve bu büyük tesisimizin tam ka
pasite ile çalışır hale gelmesini temenni etmekteyiz. 

Bu kurumca imal edilmiş olup elinde birikmiş bu
lunan tekstil makinelerinin, daha fazla bekletilme-
yerek süratle ilgili kuruluşlara ve özellikle Sümer-
banka intikali sağlanmalıdır. 

Dizel motoru, elektrik motoru, makine ve teçhi
zat sanayii, elektronik sanayii, tarım alet ve makine
leri sanayii ile gemi inşa sanayiindeki kuruluş ve ge
liştirme çalışmaları hızlandırılmalıdır. Elektronik 
sanayiinde gerekli öncülüğü yapmak üzere Üçün
cü Beş Yıllık Planda lüzumuna işaret edilen ve ka
nun teklifi Adalet Partisince hazırlanıp Yüce Meclise 
sunulmuş bulunan yeni bir kamu iktisadî teşebbüsü
nün kuruluşuna süratle geçilmelidir, 

Türk sanayiinin gelişmesi yolunda atılmış büyük 
adımların mutlu eserleri halindeki enerji santralları-
nın, yapılmış bütün ters iddialara rağmen, bugün yet
mez durumda bulunduğunu ve sanayimizin âdeta 
bir dar boğazını teşkil ettiğini görmekte ve planlan
mış barajların başlanması, ikmali ile nükleer enerji 
santralları konusunda biran evvel teşebbüse-geçilmesi 
lüzumuna işaret etmekteyiz. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının müspet gayret
leri meyanında, Bursa, Manisa ve Konya organize 
sanayi bölgeleri inşaatının bitmiş olmasını memnuni
yetle karşılıyor; inşaatları devam eden Eskişehir, Gazi
antep ve Erzurum sanayi bölgeleri dışında diğer illeri
mizin de bu imkâna kavuşturulmalarını temenni edi
yoruz. 

Uygulanan teşvik tedbirlerinin, teşebbüs konula
rına, bölgelere ve müteşebbis kuruluşların bünyele
rine göre farklılaştırılarak, yatırımları daha önemli ve 
daha özlenen konulara kaydırma hususunun dikkate 
alınmasında büyük faydalar mülâhaza etmekteyiz. 

Küçük ve orta çaptaki sanayi işletmelerinin geliş
mesini sağlama ve verimini artırma yolunda büyük 
payı bulunan küçük sanayi site ve çarşıları faaliyetle
rini memnuniyetle müşahade etmekte Ve bütün yurda 
yayılmalarını temenni etmekteyiz. 

El sanatları konusundaki müspet gayretler artırıl
malı ve bu konudaki gelişmeler hızlandırılmalıdır. 

,Özel sektör sanayi işletmelerinin yatırım ve işlet
me kredisi ihtiyaçlarını karşılamak üzere 1972, 1973, 
1974 yıllarında toplam olarak 75 milyon lira ödenek 
ayrılmış olmasına rağmen, bundan ancak 25 milyon 
lirasının kullanılabilmiş olması normal telâkki edilecek 
bir hâdise olmaktan uzaktır. 

Türk sanayiinin özel sektör kesimindeki gelişme
lerini kamçılamak için son derece iyi düşünülmüş ve 
tesis edilmiş olan bu fonun mutlaka işletilmesi, şa
yet aksatıcı engeller varsa, bunların izalesi zaruridir. 

Kamu iktisadî teşebbüslerinin reorganizasyonunu, 
sermaye ve finansman sıkıntılarının kesin surette gi
derilmesini, kuruluş kanunlarının ıslahını ve perso
nel rejimlerini düzenleyecek kanunun bir an evvel çı
kartılmasını zaruri görmekteyiz. 

Kamu iktisadî kuruluşlarının, Devlet Memurları 
Kanunu şümulü içinde yönetimi mümkün değildir. 
Devlet memurlarıyla, Kamu İktisadî Teşebbüsleri 
memurları arasındaki farklar gözden uzak tutulmama
lıdır. Bu kuruluşların başarı şartlarından birisi de, 
memurların özel bir rejime kavuşturulması zarureti
dir. 
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Kamu İktisadî Teşebbüsleri Yönetim Kurulu üye
liklerine yapılacak tayinlerde çok hassas davranılma-
ası, işin ehli kimselerden faydalanmanın önplanda tu
tulması gerekir. Keza bu kuruluşların, Başbakanlık 
Yüksek Denetleme Kurulunca yapılan denetiminin, 
daha müessir şekilde neticelendirilmesi lâzımdır. 

Özel kesimde başarılı olmuş tekstil, çimento, şeker 
ve gıda sanayii gibi kollardaki Kamu iktisadî Teşeb
büslerinin, özel sektöre devri imkânları üzerinde du
rulmalıdır. 

Yurdumuzun coğrafî mevkii, jeopolitik durumu,, 
süratle artan nüfusu, artan nüfusla birlikte yükselen 
refah ve talep hacmi, yoğunlaşan istihdam problem
leri, Avrupa Ekonomik Topluluğuyla ilişkileri, yeni 
pazarlara girebilme zaruretleri karşısında en küçük 
duraklamaya dahi tahammülü bulunmayan Türk eko
nomisi, sanayileşme yolunda gelişecektir. Sanayi
leşme, topyekûn kalkınmamızın hedefi olmuştur. 

Sanayileşmenin gereği olan altyapı tesisleri, vasıf
lı işgücü ve teşebbüsün geliştirilmesi gayretleri, 1971 
yılma kadar en mükemmel, ölçüde ve çok defa plan 
hedeflerini aşarak devam etmiş; fakat bundan sonra 
iç huzursuzluklar ciddî aksamalara sebep olmuştur. 
Hele son yılda, kifayetsiz bir idarenin, hattâ sermaye
ye ve özel teşebbüse âdeta hasım tutumunda olan bir 
idarenin duraklattığı sanayi hareketimize, yeniden 
büyük bir hız vermek zarureti vardır. (A. P. sıraların
dan Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Bunun için de, yurtta huzurun mutlaka -tesisi, 
anarşinin ekonomiye her yönden tahribine son veril
mesi, çalışanın ve sermayenin birbirine düşman hali
ne getirilmesi teşviklerinden vazgeçilmesi ve hülasa 
olarak çok hassas bulunan yatırım temayülünün her 
türlü endişeden kurtarılması lâzımdır. Sermaye düş-
manlığıyle, mülkiyet düşmanlığıyle, işletmelerin öz-
varlığını yitirecek ölçülere varan birtakım ters teş
viklerle Türkiye'de sanayileşmenin tahakkuku müm
kün değildir. Türkiyemiz bu acı tecrübeyi, maalesef 
ekonomisinin tahribi pahasına, son yılda edinmiştir. 

Parti programında, karma ekonomi düzeni için
de ülkenin bütün maddî ve manevî kaynaklarından en 
geniş ölçüde yararlanarak sosyal refah devletini ger
çekleştirmeyi, fakirlik, işsizlik, çaresizlik ve ceha
leti ortadan kaldırmayı, sosyal adaletle güvenliğin 
yaygın hale gelmesini sağlamayı amaç edinen; vatan
daşın hürriyet ihtiyacını .geri plana atarak, iktisadî 
kalkınma hedefi için onu devletin elinde bir iptidaî 
malzeme gibi kullanma yolunu teklif eden totaliter 
görüşleri reddeden; meşru kâr ve kazancı faydalı ve 

zarurî bir içtimaî mekanizma olarak mütalaa eden; 
vatandaşın kazancını kıskanan, kötüleyen ve onu za
vallı gibi gösteren menfî görüşlerin memleketin ikti
sadî istikbalini köreltecek zararlı fikir ve telkinler ol
duğuna inanan; süratle sanayileşmek zaruretini du
yan; küçük sanayiinin teşviki suretiyle gelişip, büyü
mesi lüzumuna inanan ve nihayet büyük Türkiye, 
müreffeh Türkiye ideali yolunda her türlü zararlı 
cereyanlara ve hareketlere tamamen karşı bulunan 
Adalet Partisi Millet Meclisi Grupu adına, 1975 büt
çesinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı için, Devleti
miz ve büyük milletimiz için hayırlı ve başarılı olma
sını diler, Yüce Meclisi saygılarla selâmlarım. (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akay. 
Demokratik Parti Grupu adına Sayın Yasin Boz-

kurt, buyurunuz. 
D. P. GRUPU ADINA YASİN BOZKURT 

(Kars) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1975 
malî yılı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesi üze
rinde Demokratik Partinin görüşlerini arz ve izah 
etmek üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Bugün, teknolojik çağ içerisindeyiz. Teknoloji 
sadece toplumların değil, dünyanın ve hatta evrenin 
kaderi üzerinde etkili olmaya başlamıştır. 

Teknolojideki bu hızlı ilerlemenin nerede duraca
ğı kestirilemez. Her toplum ve her devlet kendi var
lığını devam ettirmek için teknolojinin yapıcı, koru
yucu ve savunucu gücüne dayanmak mecburiyetinde
dir. 

Bugün bir ülkenin dünya üzerindeki yeri ve de
ğeri o ülkenin sanayi ve teknoloji alanındaki yeri ve 
derecesiyle ölçülür. 

Türkiyemiz gerek jeopolitik durumu ve gerekse 
tabiî kaynakları bakımından oldukça şanslı bir po
tansiyele malik bulunmaktadır. 

Mevcut potansiyelin, hesaplı ve sağlıklı biçimde 
çalışır güç haline getirilmesiyle ekonomik ve sosyal 
yönden arzu edilen seviyeye ulaşmak mümün olacak
tır. 

Ekonomik, sosyal ve teknolojik hedeflere, de
mokratik hak ve özgürlüklere dokunmadan, hukuk 
devleti ilkelerine sadakattan ayrılmadan, karma eko
nomi düzeni içinde varmanın, en kestirme ve doğru 
yol olduğu inancındayız. 

Kamu sektörü kadar hür teşebbüsün de kalkın
mada rolü ve önemil olduğu bir gerçektir. Türk top
lumu olarak, ileri milletler seviyesine ulaşmamız için 
hızlı bir sanayileşme dönemine girmek durumun-
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dayız. Sermayesi, emeği, hammadde kaynağı, teknolo
ji ve teşebbüsü ile yönetim gücünün özkaynaklara 
dayandığı, millî bir sanayi yaratmak zorundayız. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının elindeki eski bir 
mevzuatla bu işin üstesinden gelmesi mümkün görül
memektedir. Temennimiz, Sanayi ve Teknoloji Ba
kanlığının atıl durumdan kurtarılıp, bütün illere uza
nan sanayi müdürlüklerinin kurulmasıdır. 

Topyekûn sanayileşme gayret ve faaliyetlerine gi
rişirken, her zaman bahsi edilen geri kalmış yörelere. 
ağırlık vermenin yerinde ve isabetli olacağı görüşünü 
ifade etmeden geçemeyeceğiz. 

Bu itibarla Devlet Planlama Teşkilâtı bünyesin
de bulunan Kalkınmada Öncelikli Yöreler Dairesi 
ile yakın işbirliği yapılmasının zarurî olduğu izahtan 
varestedir. 

Bölgelerarası dengeyi sağlamanın sosyal ve eko
nomik yönden faydalan sayılmakla bitmez. Bu ne
denle, kredi ve teşvik tedbirlerinin geri kalmış yöre
lere kaydırılması gerekmektedir. 

Özel sektör, esasen kendisi için kârlı bölgeleri 
seçmekte ve bunun sonucu olarak da sanayi tesisleri 
belli bölgelerde kümelenmektedir. Ancak, kamu te
şebbüslerinin, önemli tesislerin belli yerlerde küme
leşmesini önleyici yolda önemli adımlar atması za
manı gelmiş ve geçmektedir. Bu kümeleşmenin harp 
zamanında, hava saldırıları sırasında, en hassas he
defler olduğunu gözden uzak tutamayız. 

Sayın milletvekilleri, sanayileşmede ihmal edile
meyecek bir husus da, enerji faktörüdür. Enerjinin 
yeterli, güvenilir ve ucuz olması başta gelen unsur
lardandır. Sanayiimizin bugünkü enerji ihtiyacı 13 
milyar kilovat saati aşkındır. Birçok santrallerin üre
timine rağmen, enerji sıkıntısı henüz giderilememiş
tir. Bu sıkıntının, bir müddet devam edeceği anlaşıl
maktadır. O itibarla, önemli bir kısım projelerin, ger
çekleştirilmesi, devreye sokulması kaçınılmazdır. 

Sanayiimizin diğer bir sorunu da, yurdumuzda ku
rulan her sanayi tesisi için, maliyetin bir kısmının, 
teknolojik bilgi ve beceri karşılığı olarak, dışarıya 
ödenmekte olmasıdır. Gerçekten her yıl, 700 - 800ı 
milyon lira, teknolojik bilgi ithali için, dış ülkelere 
akmaktadır. Türkiye'mizde sanayi ile teknoloji, henüz 
tam bir ahenk içerisine girmiş değildir. Birçok tesis
lerde bunun acı sonuclarıyle karşılaşmaktayız. 

Meselâ; İskenderun Demir - Çelik tesisi 1,2 mil
yon ton kapasiteye göre yapılmışken, daha sonra 
tevsii cihetine gidilmiş olup, bu da lüzumsuz ve 
ağır masrafları gerektirmiştir. Geçen yıl ifade ettiği

miz gibi, dünyada gelişen ve değişen teknolojiyi gü
nü gününe takip ederek alâkalı kuruluşlara aktarmak, 
her dalda bilimsel ve teknolojik araştırmalar yapmak, 
üniversitelerimizle teknolojik araştırma kuruluşları 
arasındaki koordinasyonu sağlamakla görevli bakan
lık bünyesinde bir merkez teşkilâtı kurulması görü
şünü tekrarda fayda görüyorum. 

Sayın milletvekilleri, organize sanayi konusuna 
da kısaca dokunmak isterim. 

1974 yılı bütçe müzakereleri sırasında, o zamanki 
Sanayi Bakanı Sayın Abdülkerim Doğru, bu konu
da Adana, Afyon, Ankara, Antalya, Bartın, Denizli, 
Diyarbakır, Elâzığ, Erzurum, Edirne, İçel, İstanbul, 
İzmir, Kocaeli, Kayseri, Kütahya, Malatya, Sakarya, 
Sivas ve Tekirdağ'ın Çerkezköyünde birer organize 
sanayi bölgeleri kurulacağını müjdelemiş ve beyan 
etmişti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Gülhan' 
dan, bu çalışmaların hangi safhada olduğunu, buna 
ilâve edilen illerin olup olmadığını öğrenmek isteriz. 

Sanayiin kurulmasını kolaylaştıran, hızlandıran ve 
aynı zamanda sanayii yurt sathına yaymayı vasıta kı
lan organize sanayi bölgelerinin çoğalması için, Ba
kanlıkça ne gibi tedbirler düşünülmektedir? Küçük 
sanayi site ve çarşılarının çoğalması ve gelişmesi yo
lunda Bakanlık ne gibi çalışmalar yapmaktadır? 

Muhterem milletvekilleri, dış ülkelerde çalışan iş
çilerimizin, 15 milyar, markı aşan tasarruflarını, emin 
ve kendileri için kârlı kaynaklara ve Türk sanayii 
emrine, hele özellikle kendi bölgelerinde kurulacak 
tesislere kanalize etmenin yollan araştırılmalıdır, 
Kurulmuş ve kurulacak sanayi tesisleri, halka açık 
şirketler haline getirilmelidir. Böylece, hem millî ta
sarruflar sanayie aktarılmış ve hem de sosyal adalet 
içinde gelir dağılımı sağlanmış olacaktır. 

Çimento sanayii konusuna da kısaca değinmek is
terim. Çimento sanayiimiz bugün döviz sağlayan bir 
seviyeye ulaşmıştır. Ancak çimento fabrikalarının, , 
temelinin atılmasından itibaren 18 - 20 ay içinde 
üretime geçmesi gerekirken, bir kısım çimento fabri
kaları, özellikle Kars Çimento Fabrikası yıllardır. 
henüz üretime geçirilememiştir. Üretimin geç kal
masının, millî ekonomimiz için oldukça yük teşkil 
edeceği bir gerçektir. 

Sayın milletvekilleri, bazı sanayi tesisleri, eksik 
teknoloji ve eksik kapasite ile çalışmakta olup, artan 
maliyet tüketiciye intikal etmektedir. Azot Sanayii 
bu bakımdan akla gelen tesislerimizdendir. 

Gübre sorunumuz ise; yerli üretimle gübre ih
tiyacımız karşılanamamaktadır. Dışa bağlı bu durum, 
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istikrarlı bir gübre politikası ve fiyatı tespitine imkân 
bırakmamaktadır. Geçen yıl, Sayın Ecevit Hükü
metinin gübre fiyatlarına yaptığı zam, bütün çiftçi
lerimizi çok zor duruma sokmuştur. Çiftçilerimiz tes
pit olunan fiyatlarla gübre alamamaktadırlar. Bunun 
sonucu olarak önümüzdeki yıllarda tarımsal üretimde 
azalma olacağını söylemek kehanet sayılmamalıdır. 

Zamanımızın darlığı sebebiyle bazı önemli konu
lara satırbaşı açmak istiyorum. 1973 - 1974 yılında 
pancar üretiminin azalması şeker üretiminin de azal
masına yol açmıştır. Bir tarım ülkesi olarak şeker 
sıkıntısı çekmemiz, hele, döviz ödeyerek ithal zorun
da kalmamız, üzüntü verici bir durumdur. Yeni şe
ker fabrikalarının kurulması ile bu sıkıntının son bu
lacağına inanıyoruz. 

Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu iç ve dış si
yasî durum muvacehesinde biran önce harp sanayii
nin kurulması zaruretine işaret etmek isterim. 

Bir diğer ihtiyaç da ağır sanayi ve teçhizat sana
yiinin kurulmasıdır. Sayın Bakanın Senatoda ifade 
ettiği gibi, Polatlı ve Çankırı'da olmak üzere, iki 
ayrı yerde bu sanayinin kurulması müjdesini memnu
niyetle karşılarız. 

Başka bir konu da dokuma sanayii dalıdır. Önem
li ihraç malımız olan tekstil sanayii mamulleri bir kı
sım dış pazarları kaybetmiş durumdadır, bunun te
lâfisi şartlarının biran önce hazırlanması gerekmekte
dir. Çiftçilerimizin büyük ihtiyaçlarından olan trak
törün yerli üretimle karşılanması imkânlarının yara
tılması zaruretini belirtmek isterim. 

Dördüncü demir - çelik tesislerinin teknolojik şart
ların gerektirdiği yerde kurulmasını ve bu kuruluşun 
biran evvel tahakkukunu temenni etmekteyiz. Oto
motiv sanayii, elektronik sanayii ve kâğıt sanayiinin 
geliştirilmesini temenni etmekle birlikte, bu hususta 
gereken hazırlıkların süratle sonuca ulaşmasını diler, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinin memleketi
miz ve Sanayi Bakanlığı mensupları için hayırlı ve 
uğurlu olmasını temenni eder D. P. Grupu adına say
gılarımı arz ederim. (D.. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Bozkurt. 
Şahısları adına söz isteyen sayın arkadaşlarıma söz 

veriyorum. îlk söz Sayın Vehbi Meşhur'undur. 
Buyurunuz Sayın Meşhur. 
VEHBİ MEŞHUR (Amasya) — Yüce Meclisin 

değerli üyeleri; 
Sözlerime günün önemli bir konusunu ele almak

la başlayaacğım. İki gün evvelki basın haberlerine 
göre, motor ve aktarma organları sanayiine, özel sa

nayi ile yabancı sermayenin de katılmasına son haf
ta içinde Yüksek Planlama Kurulunca karar verilmiş. 
Bu haberden daha önce çıkan bir başka haberde ise, 
12 Ocak 1975 günü Başbakan Sayın Irmak'ın, özel 
sermayeye ait bir dişli kutuları fabrikasının temelini 
attığını bildiriyordu. Bu iki haberi karşılaştırdığımızda 
önümüze ilginç sonuçlar çıkmaktadır. 

Gene, planın deyimiyle, bu çeşit makine sanayi 
millî savunma ihtiyaçları bakımından da gerekli ve 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında, motor ve 
aktarma organları sanayiinin, kamu kesiminin öncü
lüğünde kurulması öngörülmüştür. Kamu sermaye
sine, özel sermaye ile bazı kurumlar, halk ve yurt 
dışındaki işçiler katılacak biçimde bir örgüt kurula
cak ve bu örgüt aktarma organları sanayiini kura
caktı. Bu planın görüşüdür. Görülüyor ki, bu sana
yiinin kurulmasında, yabancı sermayenin katılmasın
dan hiç, ama hiç söz edilmemiştir. Ayrıca, özel ser
mayenin kendi başına bu işi yapması da planda kabul 
edilmemiştir. Planın bu hükümleri karşısında, dişli 
kutuları fabrikasının, kamu sermayesi dışında Özel 
sermayeye yaptırılması yanlıştır. Bu özel sermayenin, 
1974 başında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından teş
vik belgesi aldığı söyleniyor. Bakanlığın ya da başka 

kuruluşların, özel sermayeye, tek başına böyle bir 
fabrika kurması için teşvik belgesi vermesi ağır bir 
görev kusurudur. Üstelik, Başbakan sıfatıyle Sayın 
Irmak'ın, bu belgeyi usulsüz olarak elde eden bir 
özel sermaye fabrikasının temelini atması, daha ağır, 
bir görev kusurudur. Sanıyorum ki, Sayın Irmak veya 
ilgili bakan bu ağır kusuru örtmek için Yüksek Plan
lama Kurulunu harekete geçirmişler ve oradan Özel 
sermaye lehine bir karar almak istemişlerdir. Bunun
la beraber, Yüksek Planlama Kurulundan çıkan ka
rar, kamu kesimi sermayesi katılmadan bir özel ser
mayenin aktarma organları fabrikası kurbilmesine el
verişli değildir. Bu karara göre dahi, dişli kutuları fab
rikasının özel sermayeye bırakılması doğru değildir. 
Ayrıca, Yüksek Planlama Kurulu kararına göre, ya
bancı sermaye de motor ve aktarma organları sana
yiine katılabileceklerdir. Oysa ki, Üçüncü Beş Yıllık 
Planda yabancı sermayeden hiç söz edilmemiştir. Baş
ka bir deyimle, yabancı sermayenin bu çeşit sanayie 
katılması planda öngörülmemiştir. Plan, kamu ve özel 
sermayeler yanında üçüncü kesimi, bir tür halk sek
törünü bu sanayie girecekler arasında sayarak ayrın
tılara indiği halde, yabancı sermayeyi bu konuya ka
rıştırmamı ştır. Demek ki, Yüksek Planlama Kurulu
nun kararı plana da aykırıdır. 
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önemlidir. Bu ağırlıkta bir sanayie de yabancı serma
yenin katılması, elbette hayatî bir sakınca taşımakta
dır. 

Gene, bu kadar önemli bir sanayi kolunda özel 
sermayeye yer ayrılması, millî savunma bakımından 
hatalıdır. Pek çok sanayiin kalbi sayılan motor ve 
aktarma organları sanayii ne yerli, ne yabancı özel 
sermayeye bırakılabilir. Gerek teknolojik önemi bu
lunması, gerekse ekonomik olması yönünden bu sana
yiin büyük ölçüde kurulması lâzımdır. Böylece, bü
yük bir teşebbüs, ister istemez ülkede fiilî bir teke
le sahip olacaktır. Tekel ise, piyasaya sahip, hatta millî 
savunmaya istediği koşullan kabul ettirme gücüne ka
vuşacaktır. 

Büyük ve önemli bir tekel teşebbüsü bütün eko
nomik hayatı etkileyebilecektir. Böyle, etkin kararlar 
verebilecek olan bir teşebbüste özel sermayenin yer 
alması son derece sakıncalı olacaktır. Hele yabancı 
sermaye de burada söz hakkına kavuşturulursa, motor 
ve aktarma organları sanayii bütün ülkeyi kâr araa-
cıyle pençesi içine alacak demektir. Bu hal, motor ve 
aktarma organlarını yurt dışından ithal etmekten daha 
ağır ve acı sonuçlar doğuracaktır. Bu yoldan kısa za
manda dönülmesi ve derhal bir kamu kuruluşuna bu 
görevin verilmesi; hiç zaman kaybetmeden bu teşeb
büsün gerçekleştirilmesi için hızla yatırıma geçilmesi 
zaruridir.. 

Değerli milletvekilleri, traktör ve öbür tarım ma
kineleri sanayii, ithalâta bağlı olmaktan biran önce 
kurtarılmalıdır. Traktör satınalmak isteyen çiftçileri
mizi biran önce sıkıntıdan bolluğa kavuşturmak lâ
zımdır. 1973'te 34 600 traktör montajı yapıldığı halde 
1974'te bu sayı 25 600'e düşmüştür. Çünkü, bu sana
yi, gerekli parçaları dışardan getirememiştir. Dünya 
ekonomik bunalımı, bu montajcıları -çıkmaza sürük
lemiştir. Esasen traktör montajında yerli parçaların 
maliyeti tüm maliyetin ancak % 50'sini geçebilmiştir. 
Özellikle motor ve aktarma organlarının ülkemizde 
yapılmayışı, montajdan tam imalâta geçilmesini ola
naksız kılmaktadır. Özellike traktörün yerli ve bol 
miktarda yapılması daha fazla geciktirilmemelidir. 

Sayın milletvekilleri, uçak sanayii üzerindeki dü
şüncelerimi de sunmak isterim. 

Öbür savunma sanayiinde olduğu gibi uçak sana
yiinde de dışa bağlı olmaktan sakınmalıyız. Uçak 
sanayiini kurmak isteyişimizin nedenini bir düşüne
lim; Uçağa ve parçalarına muhtaç olduğumuz bir an
da dışarıdan bunların sağlanma olanağı kalmayabilir. 
Dışa bağlılıktan kurtulmak için uçağı kendimiz yapa

lım diyoruz. Bu amaca ulaşmak için uçak fabrika
sının da dışa bağlı olmaması gerekir. Fabrikanın ya
pımında, dünya politikasında önemli yeri olan ülkelere 
bağlı kalınmamalıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; gübre. sana
yiinde birinci ve ikinci plan dönemlerinde öngörülen 
yatırımların, saptanan hedeflerin yarısına bile ulaşa
madığını söylemek gerekir. Bugün çekmekte olduğu
muz gübre sıkıntısının ve pahalılığının kaynağı bu 
noktada aranmalıdır. Çiftçimizin, uzun yıllar kullana
madığı gübreye, - tarım ürünlerine tespit edilen ta
ban fiyatlarının elverişli seyretmesi karşısında - ar
tık her yıl biraz daha fazla iltifat ettiği görülmekte
dir. Fakat gübre, geniş ölçüd ithalâtla sağlandığı için, 
uygun fiyat uygulanmasına gitme olanağı daralmış 
bulunmaktadır. 

Temelleri atılan iki büyük fabrikanın hızla üretime 
sokulması, gübre miktarında ve fiyatlarındaki dar bo
ğazlardan kurtulmamızı sağlayacaktır. 

Değerli milletvekilleri, şeker konusuna da temas 
etmeden geçemeyeceğim. 

Geçmiş yıllarda pancar ekimini çoğaltmak şöyle 
dursun, 1967'den itibaren ekimi sınırlandırma çaba
sına girilmiştir. Bu yüzden, son yıllarda plan hedef
lerinin çok altında ürün elde edilmiştir. Önce çiftçiler 
pancar alanının daraltılması teşebbüsüne karşı yük
sek masraflar yaparak, pancar verimini artırmışlardır. 
Ancak, maliyet yükselmekte devam edince, pancar fi
yatları masrafları karşılayamaz hale gelmiş ve üretim 
düşmüştür. Geçen yıl pancar üretiminin azlığı yü
zünden dışarıdan belki 9 liraya kadar şeker ge
tirtilmek zorunda kalındı. Böylece Türk çiftçisine ver
mekten sakındığımız parayı, belki daha fazlasıyle ya
bancı şeker tüccarına ödedik. Oysaki, çiftçinin ekim 
giderlerini karşılayacak ve ona sağlam bir gelir sağ
layacak ölçüde bir fiyatı pancar için tespit etse idik, 
pahalı şeker ithâl etmekten kurtulmuş olacak idik. 

Bugün, artan maliyetler karşısında ve pancara ra
kip olan ürünlerin fiyatlarının elverişliliğine göre pan
carda hem, ekim alanı ve hem de verim bakımların
dan bir düşme olacaktır. Çiftçi 40 kuruşa pancar 
ekemeyecektir. Münavebe zorunluğu gibi nedenlerle, 
pancar ekenler de maliyet artırıcı giderlerden sakına
cakları için verim azalacaktır. Böylece, gelecek mev
simde daha çok ve daha pahalı şeker ithâl etme zo
runda kalacağız. 

Önerim şudur ki, pancar ekimi zamanından önce, 
pancara daha yüksek fiyat vermek, dövizlerimizi ya
bancı çiftçi, fabrikatör ve tüccara akıtmaktan bizi 
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kurtaracak, Türk çiftçisinin de verimi artırma çaba
larını kamçılayacaktır. Aksi halde, pancar üretimi
nin çok düşeceğini sayın Hükümet bilmelidir. 

Bir de, geçim ve kaderini pancara bağlayan pan
car üreticisi, bugüne kadar pancar parasını alama
manın ıstırabını çekmektedir. Büyük borç ve sıkıntı 
içinde kıvranan çiftçinin alacaklı olduğu paranın biran 
önce tediyesine gidilmeli, Hükümet en kısa zamanda 
bunuri çözümünü arayıp üreticiyi mağduriyetten kur
tarmalıdır. 

Pancar konusuna değinmişken, bununla ilgili bir 
konuyu daha arz etmek isterim. Şeker imalinden ar
tan melasın içinde % 50 oranında şeker bulunduğu 
bir bilim adamı tarafından ileri sürülmektedir. Me
lastaki bu şekerin de ayrılması hususu, şeker fabrika
larına görev olarak verilmelidir. Melastan şeker çı
karılması, pahalı da olsa dünya şeker fiyatlarına göre 
bu yüksek bir maliyet sayılmamalıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; gerek sanayi po
litikası, gerekse fiyat kontrol uygulamaları nedeniy
le sayın bakanlığı ilgilendiren yağ konusuna da kı
saca el atmak istiyorum. Ülkemizde haşhaş ekiminin 
yasak edilmesi, yağ sıkıntısının başlıca sebeplerinden 
birisidir. Haşhaşın, önemli ölçüde yağ ihtiyacını kar
şıladığı, afyon yasağından sonra meydana çıkmıştır. 
Önümüzdeki yıl, haşhaş yağ üretimi yeniden baş
layacağı için, yağ sıkıntısı kendiliğinden hafifleye
cektir. Alkaloit Fabrikası yapıldıktan sonra Çorum, 
Amasya, Tokat illerimizde de haşhaş ekimine izin 
verilmesi isteğimiz gerçekleşirse, yağ sıkıntısı geniş öl
çüde önlenmiş olacaktır. 

Sayın bakanlığımız, pamuk ve ayçiçeği ile uğra
şan kooperatiflerin yağ sanayiini kurmalarını planla
yıp teşvik etmelidir ki, yağ sanayiinde ortaya çıkan 
tekelci tröstün spekülasyonlarına engel olma olanağı 
doğsun. Böylece birkaç şirketin elindeki tekelin, hal
kın yağı ile oynamasına son verilmelidir. Kendire ta
ban fiyatı tespit edilmelidir, üretici mağduriyetten 
kurtarılmalıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sanayi yatırım
larının plan hedeflerine ulaşması amacı için çaba gös
terilmesini ve bütçenin aziz milletimize, sayın bakan
lık mensuplarına hayırlı ve uğurlu olmasını diler, say
gılarımı sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Meşhur. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mehmet Göl-

han, buyurunuz efendim. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEH
MET GÖLHAN — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 
sayın üyeleri; 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 1975 yılı Büt
çesinin müzakeresi sırasında çok değerli görüşlerini 
ifade eden ve hakikaten Bakanlığımın 1975 ve onu 
takip eden yıllarda da istifade edeceği öneri, telkin, 
temenni görüş ve tenkidlerini sunan değerli konuş
macılara teşekkürle sözlerime başlamak istiyorum. 

Cidden, sayın konuşmacıların da belirttikleri gi
bi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, bugün sanayi 
politikasının vaz edilmesi ve bu politikanın uygulan
ması, yurt sathına yayılmış olan, yayılmakta olan 
sanayi kuruluşlarının mahallinde incelenmesi, bun
ların problemlerini ve bunların çözüm yollarını bul
ması; 1957 yılında çıkarılmış bulunan 6973 sayılı 
Kanunun getirdiği ve verdiği imkânlarla hemen he
men mümkün olmamaktadır. Bu itibarla değerli ko
nuşmacıların da belirttikleri gibi, Sanayi ve Tekno
loji Bakanlığı, sanayi ve teknolojinin gelişimine ayak 
uyduracak tarzda reorganize edilmelidir. Bu konuda 
Bakanlık içerisindeki her türlü çalışmalar tamamlan
mış, ancak bu hazırlanan yasa, yine istikrarlı bir dö
nem beklemek yüzünden, Yüce Meclislere sunulama
mıştır. 

Değerli konuşmacıların ısrarla üzerinde durduk
ları hususlar, Türkiye'nin 1975 yılı programında di
le getirilmiştir. 1975 yılında önemli olan sanayi yatı
rımları planlanmıştır. Diesel motorları, iş makineleri, 
ağır sanayi ve teçhizat fabrikası, amonyak fabrika
ları, gübre kompleksleri, dördüncü demir - çelik fab
rikası, uçak sanayii, gemi sanayii, takım tezgâhları 
ve dokuma makineleri 1974 yılı programının önemli 
ve büyük projeleri meyanındadır. Bu projelerin pla
na, programa alınması yanında aslolan, bunların bir 
an evvel ikmal edilerek Türk Milletine, Türk ekono
misine hediye edilmesidir. Bu da, takdir edeceğiniz 
gibi, her şeyden evvel siyasî huzur ve istikrara bağ
lıdır. 

Bu projelerin gerçekleşmesiyle Türkiye artık geri 
kalmışlık çemberini yırtacak ve gelişmiş ülkelerle 
bağını kuracak önemli bir adım atmış ve önemli bir 
atılım yapmış olacaktır. 

Bakanlığımızın fiyat, kalite ve standartlar konu
sundaki çalışmalarından haklı olarak yakındılar de
ğerli milletvekilleri. Sözlerimin başında da belirtti
ğim gibi, Sanayi Bakanlığının hakikaten Türkiye ça
pında yaygın, her vilâyette sanayi sorunlarını çöze
bilecek, sanayi sorunlarına ışık tutabilecek bir hü-

— 542 — 



M. Meclisi B : 45 22 . 2 . 1975 O : 1 

viyet ve yapıya kavuşturulması gerekir. Ona rağmen, 
1974 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının dar 
imkânları içerisinde, yine 3 664 adet standart ve ka
lite kontrolü yapılmıştır. Bunların 134 adedi de, ka
litesi bozuk, standardı bozuk olması. nedeni ile sav
cılığa verilmiştir. Bu yeterli değildir. Bunun en az 
10 bine çıkarılması gereklidir; bunu açık olarak ve 
mesul olarak söylüyorum. 

Bilindiği gibi, Türkiye'de bütün sanayi üretimle
rinin mecburî standartları yoktur. Bin küsur stan
darttan mecburî olarak yürürlüğe giren, 1974 so
nunda 272 adettir. Bunun artırılması ve bu artışa gö-

„re bunların kalitelerinin kontrolünün yapılması zo
runludur. 

Yine, sanayi yapısının, ara malı ve yatırım ma
lı hüviyetine dönüşmesine değindiler sayın konuş
macılar. Hakikaten bu husus Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığınca önemle ele alınmış ve uygulamaya ko
nulmuştur. 1967 yılında sanayiin iç bünyesinde tü
ketim malı üreten sanayiciler % 53 iken, ara malı 
i% 35, yatırım malı % 12 iken, 1975 yılında bu ra
kamlar, tüketim malı % 42'ye düşmüş; ara malı 
c/o 42,5'a, - ki, ilk defa tüketim mallarını geçmiş ola
cak bu sene - ve yatırım malı da i% 15,5'a çıkmış 
olacaktır. Bu içinde bulunduğumuz Üçüncü Beş Yıl
lık Plan döneminde bu rakamlar tüketim malında 
ı% 38'e düşecek; ara malında % 44'e, yatırım mal
larında da % 17,5'a yükselmiş olacaktır. 

1973 - 1974 yılı içerisinde Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığınca verilmiş bulunan teşvik belgelerinde de 
yine bu yapısal dönüşümü görmek mümkündür. 
1974 yılında verilen teşvik belgelerinin % 56'sı ara 
malı üretimine, ı% 14'ü yatırım malı üretimine, 
% 29'u tüketim malı üretimine aittir. 

Oysa ki, 1973 yılında bu rakamlar % 34 ara 
malı, % 54 tüketim inalı, % 12 yatırım malı şeklin
de idi. Bu da bize gösteriyor ki, sene ve sene ara 
malı ve tüketim malı üreten sanayilere bir dönüş, bir 
kayış vardır; esasen plan ve programların hedefi de 
bu merkezdedir. 

Yine değerli konuşmacılar, bölgeler arasındaki 
dengesizliğin giderilmesi hususunda, küçük tasarruf 
sahiplerinin yatırımlara kaydırılması, ortak edilme
si hususunda hemen hemen görüş birliğinde oldular. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının elindeki teşvik me-
kânizmalarıyle ancak, özel kesimi geri kalmış bölge
lere yönlendirmek mümkün olmaktadır. Buna ilâve
ten, yine Yüce Meclisinizden tasvip görmüş bulunan 
Devlet Sanayi ve işçi Yatırım Bankası Yetki Kanu

nunun çıkarılması ile geri kalmış bölgelerde kurula
cak sanayie önemli imkânlar verilmiş olacaktır. Kre
di bakımından, faiz bakımından, geri ödeme bakı
mından, geri kalmış bölgelere ve hatta bu kurulacak 
bankanın kaynakları bakımından da geri kalmış böl
gelerde sanayiin gelişmesi için önemli, mühim im
kânlar sağlanmış olacaktır. Bıi bankanın kurulma-
sıyle de, hepimizin arzu ettiği, hepimizin gönül koy
duğu geri kalmış bölgelerde sanayiin inkişafı, sana
yiin gelişmesini temin etmek mümkün olacaktır. 

Yine, sayın konuşmacılar, Türkiye'de gübre 
konusuna değindiler; gübre fabrikalarının Türkiye 
tüketimini karşılayamadığı noktasını belirttiler. Ga
yet doğrudur. 

Muhterem milletvekilleri, 1974 yılında Türkiye' 
nin gübre tüketimi 4 460 000 ton olarak öngörülmüş
tür. Bu miktarın 2 880 000 tonu yerli kaynaklarla 
karşılanacak, 1 700 000 tonu stoktan temin edilecek, 
geri kalan miktarı, maalesef - eğer fabrikalar daha 
fazla kapasiteyle çalıştırılamaz ise - ithal zarureti 
ile karşı karşıya kalacak. Bu gübre açığını temin et
mek bakımından ilk planda 100 bin tonluk bir itha
lât öngörülmüştür. Aslolan, bugüne kadar kullanıla
mayan bir kaynağın, yerli fabrikaların hammadde 
ithallerini sağlamak yönünden, kredi verilmek sure
tiyle kullanılmasıdır. Geçen senelerde dünya fosfat 
ve amonyak fiyatlarının çok yükselmiş olması nede
niyle ihtiyaç duydukları kredileri sağlamak ve ihti
yaç duydukları finansman imkânlarını bulamamala
rından mütevellit çektikleri sıkıntıya bir son vermek 
amacıyle Hükümetimiz, bu fabrikalara gübre fonun
dan, hammadde ithalât kredisi verme imkânlarını 
oıtaya çıkarmış ve bundan böyle fabrikaların finans 
sıkıntısı yönünden gübre hammaddesini alamama ne
deniyle çalışamaz duruma gelmesine son vermek is-
temiştşir. Ve bu imkânlar fabrikalara temin edilmek 
suretiyle, ümit ve temenni ediyoruz ki, önümüzdeki 
senelerde gübre ithalâtı yapılmayacaktır. 

Türkiye'nin 1977 senesindeki gübre tüketimi 
5 600 000 tondur. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığın
dan bugüne kadar alınmış teşvik belgeleri, halen inşa 
halinde olan fabrikalarımızın üretimleri 1977 yılın
da bu rakama yaklaşmaktadır. Mevcut fabrikaları
mızın daha- iyi verimle çalıştırılması, daha yüksek 
bir kapasite ile çalıştırılması sonucu; Türkiye'nin 
1977'lerde açığı bulunan cüzi gübre miktarını rahat
lıkla karşılayabileceği kanaatinde olmaktayız. 

Buna ilâveten, hakikaten 1975 yılı programına 
- biraz evvel de bahsettiğim gibi - yeni amonyak fab-
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rikaları, - burada çok değerli konuşmacılar değindi
ler - linyite dayalı amonyak fabrikaları, yerli kay
naklara dayalı amonyak fabrikaları bu programa 
alınmıştır. Gübre fabrikaları bu programa konmuş
tur. Fosfat kayasının Mazıdağındaki işletilmesi yine 
1975 yılı programına getirilmiştir. 

Gübre sanayii, bugüne kadar dile getirilen veya 
getirilemeyen yönleriyle büyük ölçüde hakikaten dı
şa bağlı bir sanayidir. Bu sanayiin dışa bağlılıktan 
kurtarılması, fosfat kayasının, asit fabrikalarının 
yerli olarak işletilmesi, amonyak fabrikalarının, Tür
kiye'de mebzul miktarda mevcut olan linyit kömü
rüne dayalı olarak yapılmasına bağlıdır. Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı bu çalışmaların içerisine girmiş 
bulunmaktadır ve bu çalışmalar Önümüzdeki günler
de huzurunuzda kamuoyuna sergilenecektir. 

Yine, değerli konuşmacılar pancar konusuna de
ğindiler. Hakikaten büyük bir . talihsizlik olduğunu 
ifade etmekten üzüntü duyuyorum. 1973 ve 1974 
yıllarında ekim sahalarının geliştirilmiş olmasına 
rağmen, istediğimiz düzeyde pancar temin edemedik. 
Pancar üretimi asgarî tahminlerimizin de altına düş
tü. Bu itibarla Türkiye içinde bulunduğu şeker sıkın-
tısıyle karşı karşıya kaldı. 1975 yılında ekim sahala
rını 2 055 000 dekara çıkarttık. Yani geçen seneyle 
kıyas edersek, 215 bin dekar daha artırdık. Eğer bol 
bir mahsul idrak edersek 1 milyon ton şeker ürete
ceğimizi tahmin etmekteyiz. Asgarî ölçüler içerisin
de bu şeker 850 bin ton olacak. Bir milyon ton şe
ker üretimini bazı risklerle göze aldık. Eğer hakika
ten iyi bir ürün temin edilirse belki bu pancarların 
bir kısmını işleyememe tehlikesini göze aldık. Buna 
rağmen ekim sahalarını artırdık. 

Pancar fabrikalarımızın halen birçoğu tevsi ha
lindedir, 6 tane fabrikamızın tevsi inşaatı ve bir tane 
şeker fabrikamızın yeni inşaatı devam etmektedir. 
Bunlar tamamlandığı zaman 1977 yılında şeker fab
rikalarımızın kapasitesi bugünkünün 2 misline çı
kacaktır. Bununla da kalmıyoruz, 2 tane yeni fab
rika halen 1975 yılı programına girmiştir. Bunların 
yer seçimi etütleri yapılmaktadır; katî olarak değil
dir. Yer seçimi etütleri yapılnıış, Devlet Planlama 
Teşkilâtına verilmiş, ancak Yüksek Planlama Kuru
lunda karara bağlanmamıştır. Bu da kâfi değildir, 
yeni şeker fabrikalarının yapılması lâzımdır. Türki
ye'de şeker sanayiinin geliştirilmesi, hatta şeker üre
timinin artırılarak ihracat yapma noktasına gelinme
si mümkündür. Bunu temin için yeni bölgelerin açıl
ması, yeni şeker fabrikalarının kurulmasını zarurî 

görmekteyiz. Bu çalışmaların içerisine, Şeker Şirketi 
Genel Müdürlüğü yönelmiştir, girmiştir. 

Kâğıt konusuna değinen değerli konuşmacılar 
haklıdırlar. Evget, bugün Türkiye'de hakikaten üre
tilen kâğıt nüfus başına 10 kilogramdır. Ortak Pa
zar ortalaması - 20 sene sonra üyesi olacağız - 60 ki
lodur; işte Türkiye'nin hedefi budur. Asgarî 60 kilo 
kâğıt üretecek bir düzeye erişmek zarureti ile karşı 
karşıya bulunuyoruz. Bu maksatla, halen inşa halin
de bulunan Afyon Kâğıt Fabrikasına ilâveten, 1975 
yılında Balıkesir Kâğıt Fabrikasına başlıyoruz. An
talya Kâğıt Fabrikası, ki, büyük ölçüde ihaleleri ya
pılmıştır; yer konusunda ihtilâf mevcuttur, tahmin 
ediyorum ki, en fazla iki hafta içerisinde, fazla de
ğil, yer konusunda da katî bir karara varılacaktır. 

Buna ilâveten Marmara ve Karadeniz bölgesinin 
tüm orman emvali 1974 yılında gözden geçirilmiştir. 
Bunun katî fizibilite çalışmaları 1975 sonunda ta
mamlanacaktır. îlâve olarak bu bölgede birkaç tane 
daha kâğıt fabrikası yapılması mecburiyeti ve zaru
reti ile karşı karşıya kalmaktayız. Temenni ediyorum 
ki, senelerce bu kürsüden konuşulan, talep edilen 
Kastamonu'da da böyle bir etüt çıksın. Şu anda bu
nu söylemek mümkün değil, ancak etüt neticelerine 
bağlı olarak söylüyorum. 

Kendir konusuna gelince : Özel olarak 1975 yı
lında kendirin yetiştirilmesi,, soyulması hatta mahal
linde değerlendirilmesi konusunda bir etüt yapılmak
tadır, yapılacaktır. Bu etüt neticesinde, ümit ediyo
rum ki, ihzar edilen temenniler tahakkuk etmiş ol
sun. Yine Sayın Tosyalı'nın belirttiği, Tosya Yem 
ve Meyve Suyu Fabrikasının, bildiğimiz kadarı ile 
bir kredi sorunu vardır. Bildiğiniz gibi muhterem 
milletvekilleri, 1974 yılında dünyayı saran enflasyon 
baskısını azaltmak nedeni ile dünyada olduğu gibi 
Türkiye'de de kredi muslukları kapatılmıştır ve ha
kikaten sanayi sektörü kredi temininde büyük müş
külâtla karşılaşmıştır. Kanaatim odur ki, yine bu 
enflâsyon tehlikesinden Türkiye kurtulmuş değildir. 
Ona rağmen, enflâsyonu sadece kredi muslukları ile 
kapatmak değil, ama üretimi artırmak suretiyle bir 
ölçüde tesirini azaltmak imkân dahilinde olduğun
dan, temennim odur ki, 1975 yılında kredi musluk
larını enflasyonist baskıyı hızlandırmamak şartıyle 
bir miktar açmakta yarar olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, ikmal ediniz lütfen. 
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEH

MET GÖLHAN (Devamla) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; Türkiye'de son günlerde kamuoyunda 
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tartışma konusu olan motor sanayiine de bir cümle 
ile değinerek sözlerimi bitirmek istiyorum. 

Muhterem milletvekilleri, motor sanayii konu
sunda Hükümetimiz başka bir karar almamıştır. Yü
ce Meclisin tasvip gördüğü Üçüncü Beş Yıllık Plan
da ne yazıyorsa, o karar alınmıştır. Hiçbir planda, 
hiçbir programda filân sanayie fişman sanayie ya
bancı sermaye girecektir, iştirak edecektir diye bir 
konu bahis konusu edilemez, edilmemiştir de. Biz de 
etmiyoruz bunu, eğer ekonominin ve teknolojinin 
gerekleri icabı ise yabancı sermaye girer. Eğer Tür
kiye'nin menfaatleri icabı ise bu yabancı sermaye bu
raya girer. 

Çok muhterem milletvekilleri, 20 senedir moto
ru konuşuyoruz, 20 senedir; ama 20 adım atamadık. 
Kuruluşlar oldu, başarısız oldu. Bugün 4 milyon 
Türk lirası günde transfer ile motor ihtiyacımızı 
karşılıyoruz. Kim kurarsa kursun, geliniz, bu motor 
sanayiinin biran evvel kurulmasında zaruret var. 
(M. S. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 1980 
yılında 10 milyon Türk lirası günde transfer etmek 
mecburiyetiyle karşı karşıya kalacağız. Hâlâ biz, 
«motor sanayiini devlet mi yapsın, halk mı yapsın, 
özel sektör mü yapsın, yabancı sermaye mi yapsın» 
bunun kavgasını yapıyoruz. Bunda 20 senedir 20 
adım atamadık, bu noktadan atamadık. 

Değerli milletvekilleri, kavram kavgası içinde
yiz; ama ülkemiz bundan yararlı çıkmamıştır, zarar
lı çıkmıştır. Yararlı çıkanlar var, ithalât düzeni için
de olanlar yararlı çıkıyor. 4 milyon lira günde trans
fer ediyoruz; yazık, günah bu millete. 

Harp sanayiinden bahsediyoruz. Hangi harp sa
nayimden? Motorunu yapamayan bir ülkede harp 
taşıt, araç ve gereçlerini yapmak mümkün müdür? 
Değildir. İşte onun için kim yaparsa yapsın, bizim 
için aslolan bu fabrikanın Türkiye'ye mal olması, 
Türkiye'de bu bacaların tütmesidir. 

O itibarla hiç endişeniz olmasın; hiçbir hükümet 
ülkeyi yabancı sermayeye vermez, bir başkasına da 
vermez. Yüce Heyetinizden geçen Üçüncü Beş Yıllık 
Planda 1002 numaralı paragrafta ne yazıyorsa mo
tor sanayii o şartlar içerisinde gerçekleştirilecektir. 
Temenni ediyorum ki, biran evvel olması bakımın
dan, Hükümette fazla kalmak bakımından değil, bu 
motor sanayiini kurmak bize nasip olsun. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Yabancı ser
mayenin kurması şart mı? 

BAŞKAN — Rica ederim efendim müdahale et
meyin. Sayın Bakan ricamı tekrar ediyorum efen
dim. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEH
MET GÖLHAN (Devamla) — Yabancı sermaye ko
nusuna değindim. Yabancı sermaye katiyen şart de
miyorum. Ekonominin ve teknolojinin gereklerine 
uygun ise yabancı sermaye gelmelidir. Aksi takdirde 
kimse istemez yabancı sermayeyi. Kendi öz kayna
ğım varken... 

VEHBİ MEŞHUR (Amasya) — «Kursun da kim 
kurarsa kursun» dediniz? 

BAŞKAN — Lütfen, lütfen... 
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEH

MET GÖLHAN (Devamla) — Devlet veya karma 
veya ayrı ayrı özel sektör, kamu sektörü şeklinde sö
züm; yabancı sermaye bakımından değil efendim. 

Sayın Başkan, müsaadenizle bir hususa daha de
ğinmek istiyorum. Konya'da dişli sanayii fabrikası
nın temeli Sayın Irmak tarafından atılmıştır; ama 
niçin atılmıştır, onu da arz edeyim. 

Konya'da kurulan dişli sanayiine, evet Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı 1974 yılında teşvik belgesi ver
miştir. Ancak, Sayın Meşhur samimî olduğuma lüt
fen itibar ediniz, bu teşviki vermemek için elimizde 
herhangi bir yasa ve mevzuat bulamadık. Devlet 
Planlama Teşkilâtı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlı
ğının görüşü, dişli sanayiinin yapılması konusunda 
bu teşvikin verilmesi noktasındadır; onun için veril
miştir. Bir mevzuat ve yasa bulamadık verilmemesi 
için. 

O itibarla verilmiştir ve halka açık bir kuruluştur. 
Tamamen Türk sermayesi ve Türk iştiraki ile yapı
lacak bir kuruluştur. O itibarla dişli ve motor sana
yii gelişmedikçe aktarma organlarını yapmak müm
kün olmamakta ve biraz evvel değerli hatiplerin bah
settikleri traktör sanayiini geliştirmek imkânı olma
maktadır. Traktör sanayiine bir ay evvel karar ver
dik; ama traktör motorla ilgili olduğu için bir adım 
daha ileri gidemedi ve Türkiye halen içinde bulun
duğu sıkıntıdan kurtulamadı. 

Bu sıkıntıdan kurtulmanın yegâne çaresi, dışa 
bağlılığı azaltmak için, Türkiye'de bu bacaları artır
maktır, bu bacaları yükseltmektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; özür dileye
rek, vaktinizi aldığım için, hepinize saygılarımı su
nuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. Lüt
fen ayrılmayınız, sorular vardır. 

Sayın arkadaşlar yazılı olarak sual soran arka
daşlarımız tespit edilmiş durumdadır. Başka sual so
racak olanları tespit edeyim. 
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Sayın Eken, Sayın Zengin, Sayın Bayraktar, Sa
yın Dağıstanlı, Sayın Ilgün, Sayın Şarlar, Sayın 
Arslan, • Sayın Sanlı, Sayın Bozkurt, Sayın Battal, 
Sayın Ataman, Sayın Özçelik, Sayın Meşhur. 

Bu suretle sual soracak sayın üyeler tespit edil
miştir. 

Sualleri, geliş sırasına göre Sayın Bakana soru
yorum. 

Sayın Bakan, bilindiği üzere hemen cevap vere
bileceklerinizi lütfedersiniz, diğerlerine yazılı cevap 
verme imkânınız vardır. 

Sayın Tufan Doğan Avşargil burada mı efendim? 
Yok. 

Sorusunu işleme koymuyorum. 
Sayın Kerem Şahin?... 
KEREM ŞAHİN (Ağrı) — Burada. 

BAŞKAN — Sayın Kerem Şahin'in sorularını 
okuyorum. 

«Yeniden yapılacak şeker fabrikalarının yer etü
dü yapılmış mıdır? Bü yerler hangi mıntıkalardır? 
Çok yüksek şeker ihtiva eden pancar yetiştirmekte 
olan Ağrı ve civarında yeni bir şeker fabrikası ku
rulmasının mutasavver olup olmadığı; böyle bir dü
şünce var ise ne zaman gerçekleşetirilebilecektir?» di
ye soruyorlar. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEH
MET GÖLHAN (Devamla) — Sayın Başkan, bu şe
ker sanayiine ait etütler halen devam 'etmektedir. 
Tamamlanmış olan, etütleri ikmal edilmiş olanlar 
Konya bölgesinde ve Çorum bölgesinde birer fabri
kanın yapılmasıdır; hemen hemen kesinleşmiştir; 
ama kesin yer tespiti hariç. Diğer bölgelere ait, - ki, 
bilindiği gibi, -. plana girmiş Muş'ta bir fabrikanın 
yapılması geçenlerde burada gündem dışı konuşma
larla dile getirildi. Bunun ötesindeki yerlerde kesin 
olarak fabrikanın kurulacağı yer tespit edilmemiş 
durumdadır. Bu etütler devam ediyor. Ümit ediyo
rum ki, önümüzdeki senelerde katî yer seçimleri de 
yapılmış olacaktır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa Parlar soru

yorlar. 
«1. — Dünya şeker fiyatlarında görülen aşırı ar

tışlar ülkemiz için de önemli bir sorun olmuştur. 
1975 pancar alım fiyatlarının tespit edilmemesi, ĝ üb-
re fiyatlarında görülen artışlar ve diğer enflasyonist 
baskılar problemin daha da güç hale dönüşmesine 
sebebolacaktrr. Bu ciddî sorunu çözmek için bakan-

I ların düşünceleri nedir; pancar fiyatları ne zaman 
I ilân edilecektir?» 

Sayın Bakan, tamamını mı okuyayım, bölüm bö-
I lüm mü cevaplandırırsınız? 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEH-
I MET GÖLHAN (Devamla) — Arz edeyim Sayın 
I Başkan. 
I Efendim, Bakanlar Kurulunca eski Hükümeti-
I mizin zamanında da deklera edilmiş olan - biliyor-
I sunuz - pancar fiyatları 40 kuruş üzerinden tespit 
I edildi. Yalnız bu 1974 ve 1975 yılı alımlarını kapsa-
I maktadır. 1975 ve 1976 dönemi pancar fiyatlarının 
I tespiti konusundaki çalışmalar devam etmektedir. 
I Ümit ediyorum ki, önümüzdeki haftalarda Hükümet 
I olarak, bu tespit yapılarak kamuoyuna açıklanacak-
I tır. Halen çalışmalar devam ediyor efendim. 
I BAŞKAN — «2. — Ödenmemiş olan pancar be-
I deUeri ve pancar üretim kredileri ne zaman dağıtıla-
I çaktır? Bunların geciktirilmesi, gelecek yıl şeker üre-
I timine menfi tesir etmeyecek midir?» 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEH
MET GÖLHAN (Devamla)' — Sayın Başkan, 1974 -

I 1975 mevsiminde 5 800 000 ton pancar üretimi ol-
I muştur; 40 kuruş hesabiyle 2 300 000 000 mertebe-' 
I sinde bir ödeme bahis konusudur. Bunun 703 mil-
I yon lirası şu anda ödenmiştir, 500 milyon lirası bu 
I ay içerisinde ödenecektir ve diğerleri de bunu taki-
I beden aylarda - Nisan, Mayıs aylarında - tamamlan-
I mış olacaktır. 

BAŞKAN — «3. — Tarımda reform yaratan 
I pancar ekiminin genişletilmesi, şeker fabrikalarının 
j kapasitelerinin artırılması için yeni bir planınız var 
I mıdır veya dış pazarlara şeker satarak döviz kazan-
I mak için böyle bir programın yapılması düşünül-
I mekte midir?» 
I Sayın Bakan, çok sual var, cevapların kısa olma-
I sini rica ediyorum. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET 
GÖLHAN (Devamla) — Evet Sayın Başkan, vardır. 

BAŞKAN — «4 planlı kalkınma döneminde Çan
kırı'da kurulması kararlaştırılan Ağır Sanayi ve İş Ma
kineleri Fabrikası ve ayrıca plana girmiş olan ve bü-

I yük bir ihtiyaç haline gelen motor fabrikası inşaatı 
I niçin geciktirilmektedir?» 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET 
GÖLHAN (Devamla) — Sayın Başkan, biraz evvel
ki konuşmalarda da belirttim, gecikme sebepleri muh
telifti. Ancak, ümit ediyorum ki, bunlar da tamamlan-

I mış olacaktır, önümüzdeki günlerde, hem motor sa-
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hayii ve hem de ağır sanayi ve.teçhizat fabrikası yer 
seçimleri tamamlanmış olacaktır. 

BAŞKAN — «5 - Bakanlığınıza bağlı büyük ka
mu sanayi kuruluşlarındaki teknik personel erozyonu 
problemini çözmek için bu kuruluşlarda sözleşmeli 
personel mi, yoksa yeni bir teknik personel kanunu 
mu gereklidir? Bu sorunu çözmek, için Bakanın dü
şünceleri nelerdir?» 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET 
GÖLHAN (Devamla) — Sayın Başkan, bu gayet ta
biî sadece Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını değil, 
tüm bakanlıkları, tüm yatırımcı kuruluşları ilgilendi
ren bir konudur. Gayet tabiî ki, imkânlarımız ölçü
sünde, Devletin imkânları ölçüsünde hakikaten eroz
yona maruz kalan teknik personeli yerinde tutabil
mek için bir - tedbir getirilmek zarureti vardır. Bil
hassa harp sanayi konusu diyoruz Harp sanayii ko
nusunun en önemli unsuru, yetişmiş elemanı iş başın
da tutabilmektir. Bakanlığımız bu konuda, bilhassa 
harp sanayii yönünden çalışmalara başlamıştır. Bu
nun şu an için tüm kuruluşlara teşmilini düşünmemek
teyiz. 

BAŞKAN — Aydın Milletvekili Sayın Behiç 
Tozkoparan buradamı efendim? 

«Tarımla kullanılan traktörlerin ihtiyaç sahibi ol
mayanlara da sağladıkları belgelerle verilebilmesi so
nucu gerçek ihtiyaç sahipleri mağdur edilmektedir. 
Bu halin önlenmesi için Bakanlığınızca düşünülen ted
birler var mıdır? Nedir?» 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET 
GÖLHAN (Devamla) — Sayın Başkan, aslolan, arz -
talep dengesinin sağlanmasıdır. Üretim kısıtlı olduğu 
nispette, dışardan traktör temin edilemediği müddet
çe bu dağıtımın hakikaten arzu edilen şekilde gerçek
leştirilmesi oldukça güçtür. Bugün traktör ithalâtı ser
besttir. Gümrükler hemen hemen % 1 dir. Fakat 
traktör bulmak çok zordur. Geçen senelerde Gıda -
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız bu dağıtımı üze
rine almış idi. Fakat maalesef birtakım yasa boşluk
ları karşımıza çıktı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ola
rak biz üretimle ilgiliyiz. Dağıtımla maalesef irtibatı
mız olmuyor. Geçen seneler Ticaret Bakanlığının koy
duğu bir prensiple ihtiyaç belgesini alan herkes ihti
yaç sırasına girmekte, traktör alabilmektedir. Ancak 
Ziraat Odalarını devreye sokmak kaydı ile toprak sa
hibi olan kimselere traktör verilmesi hususunda da 
çalışmalar yapılmaktadır. 

BAŞKAN — «İhtiyaç belgesi sistemi şekil ve muh
teva yönünden yararsız ve hatalıdır. Ayrıca haksız 

kazanç ve suiistimallere neden olan ihtiyaç belgesi alı
mının kaldırılması için ne düşünülmektedir?» 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET 
GÖLHAN (Devamla) — Şu ana kadar hiç bir şey 
düşünmedik Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Ankara Milletvekilleri Sayın Köy- • 
lüoğlu ve Sayın Özçelik?... Buradalar. 

«1.— Seçim bölgemiz olan Ankara'nın kazala
rında bazı Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ye 
T. C. Ziraat Bankasınca bir sene evvel parası alınmış 
Fiat Traktörleri hâlâ sahiplerine teslim edilmemiştir. 

2. — Şeker pancarı ekicilerinin hâlâ paraları öden
memiş, kesin olarak bir tarih ilân edilmesi düşünülmek
te midir?» 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET 
GÖLHAN (Devamla) — Biraz evvel de bahsettim; 
şeker paralarının ödenmesi konusunda Sayın Başkan, 
ödemeler başlamaktadır. 703 milyona ilâve olarak, 
dediğim gibi 500 milyon daha ödeme yapıyoruz. Yi
ne önümüzdeki aylarda bu ödemeler devam edecek. 
Eğer böyle hakikaten 1 sene, 1,5 sene, 6 ay, 6 aydan 
fazla traktörde bekleme varsa bunlar Bakanlığıma bil
dirildiği takdirde, Bakanlığım ilgili fabrikalar nezdin-
de teşebbüse geçecektir. 

BAŞKAN — Balıkesir Milletvekili Sayın Bilge-
han. Buradalar. 

«Balıkesir Kâğıt Fabrikasının ihalesinde proje deği
şikliği sebebiyle bir gecikme olduğu doğru mudur? 
Fabrikanın işletmeye açılacağı tarih hakkında bilgi ve
rebilir misiniz?» diyor. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET 
GÖLHAN (Devamla) — Evet doğrudur. Balıkesir 
Fabrikasında sistem değiştirilmiştir. Gazete kâğıdı 
fabrikasına dönüştürülmüştür. Çünkü oradaki suların 
durumu vesaire bahis konusu idi. O itibarla gecikme
ler olmuştur. Projede revizyon yapılmıştır. Programa 
da alınmıştır. İhaleler yapılacaktır. 1978 yılında üreti
me başlayacaktır. 

BAŞKAN — Nevşehir Milletvekili Sayın Sabrı 
Dörtkol, buradalar mı efendim?... Buradalar. 

«Sümerbank iplik fabrikalarında imal edilmiş bu
lunan ipliklerimize bu yıl pazar bulunabilmiş midir, 
bulunamamışsa bu ipliklerin memleketimizde kumaş 
imalinde kullanılması düşünülmekte midir?» 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET 
GÖLHAN — Evet Sayın Başkan, bu pazar bulunama
dı, ama bulunacak. Türkiye'de tekstil sanayii, değerli 
konuşmacılarında belirttiği gibi krizdedir. Bu krizden 
kurtarılması için gerekli çalışmalar yapılmıştır. Tah-
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min ediyorum ki, çok kısa bir dönemde, önümüzdeki 
hafta ümit ediyorum ki, bu tekstil dışa kapanmış olan 
tekstil ve iplik fabrikalarının durumu biraz düzelmiş 
olsun ve ihracat imkânları getirilmiş olsun. 

BAŞKAN — «Nevşehir tekstil iplik fabrikasının 
tevsii suretiyle kumaş fabrikası haline getirilmesinin 
düşünülüp düşünülmediği?» 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET 
GÖLHAN — Hayır, şu anda öyle bir düşüncemiz 
yok. 

BAŞKAN — Ankara milletvekili Sayın Yusuf Zi
ya Yağcı, buradalar mı efendim?... Buyurun sualinizi 
sorunuz efendim. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Sayın Baş
kan, piyasada şeker bulunmaması bir ölçüde hatta 
büyük ölçüde fabrika müdürlerinin bugünkü tatbika
tından ileri gelmektedir. Nedeni şu, Sayın Başkan... 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, sual 
olsun, izah olmasın. 

BAŞKAN — Bakıyorum efendim, takip ediyo
rum Sayın Battal rica ederim. 

Sayın Yağcı buyurun efendim. 
YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Fabrika mü

dürleri, para yatırmayan tüccarı sıraya koymamakta
dır, şeker almak için. Bu bakımdan toptancı tüccar şe
ker alamamakta Ve perakendecilere verememektedir
ler. Sermayesi çok büyük olan ve bu konu ile uğraşan 
kişiler daha ziyade şeker almak imkânına sahip ol
makta ve sunî darlık yaratmaktadır. Acaba Sayın Ba
kan; eskiden olduğu gibi, şeker fabrikalarında sıraya 
giren kamyonlara, yani alma hakkı olan tüccarların 
gönderdiği kamyonlara o anda parasını yatırmak su
retiyle,' sırası gelince şeker verilmesi hususunu temin 
etmeyi düşünüyor mu? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Buyurun Sayın 
Bakan. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET 
GÖLHAN — Efendim, şeker konusu hakikaten basın
da çıkan, yerli yersiz, doğru olmayan haberlerle bir 
spekülasyon metaı haline geldi. Bu itibarla vilâyetler
de valilere verdiğimiz talimatta, kendi mıntıkasında, 
kendi vilâyeti dahilinde herhangi bir ilçede veya ilde, 
il merkezinde sıkıntı bahis konusu olduğunda, vilâ
yetten alacağı bir mutemetlik belgesi ile fabrikalara 
müracaat ettiğinde öncelik verilecektir, dendi. 

Bu sıkıntı her tarafta bahis konusu olunca, önce
likler de bu sefer kuyruğu dizilmeye başladı ve top
tancı tüccar veya bir başkası bu sefer şeker almakta 
belki gecikme kaydetti. O itibarla bu uygulamayı de

ğiştirmeyi şu an için düşünmüyoruz. Yine vilâyetler
den alınacak, valilerden alınacak öncelik belgeleriyle, 
sıkıntı varit ise herhangi bir ilde, öncelikle bunun veril
mesinde yarar görmekteyiz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Çorum Milletvekili Sayın Etem Eken, «Türkiye'de 

kaç ton sunî gübre istihsal edilmektedir? Tüm müs
tahsilin istihlâk ettiği gübre miktarı nedir? diyor. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET 
GÖLHAN — Efendim, 1975 yılında Türkiye'de 
2 880 000 ton gübre istihsal edilecek, 4 460 000 ton tü
ketim olacak, 1 700 000 ton stoktan karşılanacaktır. 

ETEM EKEN (Çorum) — Türkiye'de. 
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET 

GÖLHAN — Evet. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — Cumhuriyet Halk 
Partisinin verdiği paralarla. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. Rica 
ederim, rica ederim efendim, müsaade buyurun. 

Samsun Milletvekili Sayın Mustafa Dağıstanlı. 
«302 Mersedes otobüs peşin, (302 - 10) fiyatı nedir? 

302 - 12 - R fiyatı nedir? Açıklanmasını ve son zam
mın hangi tarihte yapıldığının belirtilmesini istiyorsu
nuz. 

Sayın Bakan, buyurun efendim. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET 
GÖLHAN (Devamla) — Hay, hay Sayın Başkan, bu
nu arz edeyim. 

Yalnız markın durumuna göre Türk parasının za
man zaman ayarlanması, bu otobüs fiyatlarında da ha
kikaten dışarıdan gelen parçalar nedeniyle fiyat ayar
lamalarına vesile oldu. Benim bilebildiğim kadarıyle 
0302 Mersedes her halde 650 bin lira mertebesinde 
olacak; ama kesin rakamları ve tarihleri ile beraber 
müsaade ederseniz Sayın Dağıstanlı'ya yazılı olarak 
verelim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Kayseri Milletvekili Sayın Tufan Doğan Avşar-

gil yoklar, sorusunu Sayın Bakana tevdi ediyoruz. 
Yazılı soru gibi işlem görecektir. 

Afyon Milletvekili Sayın Süleyman Mutlu, bura
dalar mı efendim?... Buradalar. 

«Afyon alkaloit sanayii kuruluşuna 1975 yılında 
başlanabilecek midir?» 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET 
GÖLHAN (Devamla) — Çalışmalar, etütler devam 
ediyor Sayın Mutlu, ümit ediyorum ki, 1975 yılında 
bu fabrikaya başlanmış olacaktır. 
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SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — Te
şekkür ederim Sayın Bakan. 

• BAŞKAN — Bolu Milletvekili Sayın Müfit Bay
raktar, sekiz sual sormuşsunuz. Bunu yazılı sual ha
line getiremez misiniz? 

MÜFÎT BAYRAKTAR (Bolu) — Hayır Sayın 
Başkan, istirham ediyorum, çok kısa, «evet», «hajar» 
şeklinde cevap istiyorum. 

BAŞKAN —: Peki efendim, okuyorum : 
«t. — Yüzölçümünün % 57'si orman olan ve va

sıflı ormanları büİunari Bolu'da bir kâğıt fabrikasının 
kurulması neden düşünülmemiştir?» 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET 
GÖLHAN (Devamla) — Sayın Başkan, Marmara ve 
Karadeniz bölgesinin etütlerinin devam etmekte oldu
ğunu arz ettim. Bu etütler neticesi kâğıt fabrikalarının 
yeri tespit edilecektir, 1975 sonunda. 

BAŞKAN — İkinci sual : 
«2. •— Fizibilite yapan veya yapmayı düşünen yet

kililer neden hammaddenin yollandığı Bolu'da kâ
ğıt fabrikasını kurmamışlardır?» 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET 
GÖLHAN (Devamla) — Ekonomik bulunmadığı için 
kurulmamıştır. Yalnız Bolu'da bir kâğıt fabrikası ye
rine mobilya sanayii, ambalaj sanayii oldukça geliş
miştir, ağaç sanayii de öyle. 

BAŞKAN — Üçüncü sual : 
«3. — Kâğıt fabrikasının kurulmasında politik du

rum mu, yoksa ekonomik durumlar mı hâkim olmak
tadır?» 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET 
GÖLHAN (Devamla) — Sayın Başkan, hükümetin 
politik bir görüşü yok zaten. Verilecek herhangi bir 
ekonomik karardan zannetmiyorumki hiç bir hükü
met bunu siyasî yolla karar altına alsın. Çünkü bü
yük fabrikalar her şeyden evvel büyük ekonomiye bağ
lıdır, rekabete bağlıdır. O itibarla politik nedenler 
her halde çok çok sonda gelen hususlar olsa gerektir. 

BAŞKAN — Dördüncü sual : 
«4 — Kâğıt fabrikasına kavuşan iller ile Bolu ili

nin mukayesesi ve fizibilitesi hiç düşünülmüş müdür?» 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET 
GÖLHAN (Devamla) — Hayır, özel olarak bir mu
kayese yapmadık. Ancak bu senenin sonunda bu mu
kayeseler zaten çıkacak ortaya. 

BAŞKAN — Beşinci sual : 
«5. — Bolu yöresinde kâğıt fabrikası düşünül

mekte midir? Bu mıntıka içinde bir fizibilite yaptır
mayı düşünmekte misiniz?» 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET 
GÖLHAN (Devamla) — Hayır, düşünmedik Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Altıncı sual : 
«6. — Bolu iline kâğıt fabrikasının kurulması için 

öncelik ve ivediliğe dayanan etüt, plan, proje hususu 
mümkün müdür?» 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET 
GÖLHAN (Devamla) — Genel etüt içerisinde, ya
pılacak etüt içerisinde Bolu ilimiz de dahildir. 

BAŞKAN — Yedinci sual : 
«7. — Makina Kimya Kurumunun yaptırmış ol

duğu motor dişli fabrikasının kurulmasına ait Bakan
lığınıza sunulmuş bir fizibilitenin olduğu söylenmek
tedir. Bu konu neden Bakanlığınızca ele alınmamış
tır?» 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET 
GÖLHAN (Devamla) — Bu konu, Bakanlıkça ele 
alınmış vaziyettedir. Hatta planlamaya da gönderil
miş vaziyettedir. Ancak geçen senelerde ekonomik bu
lunmadığı için bir girişimde bulunulamamıştır. 

BAŞKAN — Sekizinci sual : 
«8. — Bu fabrikanın kurulmasını engelleyen dış 

firma mümessillerinin olduğu söylenmektedir. Bu doğ
ru mudur? Bu hususu çürütecek ne gibi tedbirleri al
mayı düşünüyorsunuz?» 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET 
GÖLHAN (Devamla) — Böyle bir şey bahis konusu 
değildir Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Zengin. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) - - Sa
yın Başkan, tek bir sualim var, müsaade ederseniz. 

BAŞKAN — Sizin sualinizi sordum Sayın Mut
lu. Bittiğini, sual sorma imkânının kalmadığını arz et
tim. 

Sayın Zengin, buyurun efendim. 
HASAN ZENGİN (Manisa) — Başkan, Türkiye' 

ye traktör iki yoldan gelmektedir. Döviz imkânlarımız
dan sağlanan veyahut dışarda çalışan işçilerimizin 
traktör getirmeleriyle. Bilhassa Manisa'mızda Massey 
Ferguson traktörlerinin getirilişi, dağıtılışı ve fahiş 
fiyatla satılışı hususunda Sanayi Bakanlığı ne düşün
mektedir? Mademki memleketimizin imkânlarıyle ge
tirilmektedir, halk yararınca satılması lâzımdır. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET 

GÖLHAN (Devamla) — Sayın Başkan, soruyu tam 
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anlayamadım. Dışardan ithal edilen traktörler ise, it
halât serbesttir. İthalâtçı normal kârını koyarak, her 
halde bunu satıyor. Eğer iç üretimde bir dağınıklık ve
ya fazla fiyatla satış bahis konusu ise, üzerinde ehem
miyetle duracağım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
HASAN ZENGİN (Manisa) — Bugün Avrupa'da 

çalışan işçilerin çalışmaları nisbetinde traktör getirme
sine müsaade edilmiştir. % 1 vergi muafiyetinde, bu
rada bilhassa üzerinde durulacak nokta, yahutta öğ
renmek istediğim husus şudur : İşçilerimiz ne zamana 
kadar bunu getireceklerdir? 

İkincisi; bunu kendi ihtiyaçları veya yakın akra
balarının arazilerinde kullanmak hususunda, belli bir 
süre satmamaları hususunun düşünülüp düşünülme
diğini öğrenmek istiyorum. Bugünkü tatbikatı iİe bı
rakıldığı zaman, şu anda fırsatçı aracı, tefeci bazı tüc
carlar doğmuştur ve işçilerden permi satın alarak,' 
âdeta bunun ticaretini yapma yoluna gidilmektedir. 
Bu hususta Sanayi Bakanlığınız ne düşünmektedir? 
Bunu öğrenmek istiyorum. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET 
GÖLHAN (Devamla) — Sayın Başkan bu getiriliş 
devam edecektir. Türkiye'de üretilen traktör, dışarıdan 
ithal edilen traktörden daha ucuzdur. Ancak, biraz ev
vel de değerli arkadaşlarımın ifade ettiği gibi, 6 ay, 
1 sene gibi bekleme süresi vardır. Bunun için dışarı
dan pahalı da olsa traktör ithalâtı yapılmaktadır, ge
tirilmektedir. Türkiye'deki üretim artırıldığı nisbette 
bu ithalât azalacaktır. Bahsettikleri hususlar üzerinde 
bunun satışının yapılmaması veya hısım akrabalarına 
devri konusunda bir çalışma yapılacaktır. 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Ayrıca permi sa
tın alındığı, işçi istismar edilerek... Bu hususun üze
rinde durulması. 

Üçüncüsü; Manisa Tekstil Fabrikasında her sene 
alımı yapılırken, bilhassa bu sene özellikle yapılması 
gerekirken, pamuk alımı yapılmamıştır. Bu hususu da 
öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET 
GÖLHAN (Devamla) — Efendim, her sene Sümer -
bank Genel Müdürlüğümüz, hakikaten kooperatif bir
likleri ile beraber pamuk alımına yönelir idi. Ancak 
her sene ile 1974 senesi biraz farklıdır. 1974 senesinde 
dış piyasa, bilindiği gibi çok düşük, iç piyasa biraz yük
sektir. Sümerbank'ın bir kamu iktisadî kuruluşu oldu
ğunu düşünürsek, kendi iç bünyesinde diğer fabrikalar
la rekabete girmesi gerekli. Sümerbank pamuğu 7,5-8 

liradan alıp da, diğer fabrikalarla rekabete girmesi ol
dukça olanaksız idi; dışarıya ihracat yapması imkân
sız idi. O maksatla giremedi zaten finans sorunu ba
kımından da buna yönelemedi. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın Nihan İl-
gün, buyurun efendim. 

NİHAN İLGÜN (Tekirdağ) — 1. — Türkiye'de 
yıllık traktör ihtiyacı ne kadadrır? 2. — Türkiye'de 
monte edilen traktör miktarı nedir? 

3. — Geçen Hükümetin sayın bakanları, 1974 
bütçe müzakerelerinde demirperde gerisi memleket
lerden bol miktarda ve ucuz olarak traktör getirilece
ğini beyan etmişlerdir. Kaç adet traktör gelmiştir? 

4. — Burdur'da yapılması öngörülen traktör fab
rikasına neden müsaade edilmemiştir? 

5. — Mazıdağı fosfat yataklarının çalıştırılması 
ne durumdadır? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET 

GÖLHAN (Devamla) Efendim, Türkiye'nin traktör 
ihtiyacı 45 bin civarındadır. 1974 yılında Türkiye'deki 
yerli üretim 25 bin mertebesinde kalmıştır. Traktör 
fabrikalarının tevsii yapılmaktadır, yürütülüyor. Bur
dur'da da bir traktör fabrikası yapılacaktır. Ancak 
Burdur'da traktör fabrikasından evvel, ele alınmış ve 
yarım kalmış, 5 - 6 tane yatırım vardır. Traktör fab
rikası gibi Burdur'un boyutlarını aşan bir fabrikada 
büyük tereddüt göstermişizdir. Her an yapabilecek du
rumda olan Burdur'lular, bunu almakta serbesttir. An
cak, başlanmış yatırımlar yarım kalacak, dağınılacak 
diye bir kuşku girmiştir. Bu kuşku bizim teknisyenle
rimizde izale edilememiştir. 

Mazıdağı fosfat yatakları, bu sene ele alınarak, 
üretime başlanacaktır. Geçen senelerde bize duyuru
lan, Enerji Bakanlığından, bir bilgiye göre. 225 bin 
ton, bu senenin sonunda hiç olmazsa, bize oradan fos
fat miktarı, sayısı verebilecekleri şeklinde idi. Ümit 
ediyorum ki, yine de bunu almaya gayret edeceğiz, 
çalışacağız. 

Demir Perde gerisinden hakikaten 1 000 - 1 500'e 
yakın traktörün bağlantısı Romanya ile yapılmış idi. 
Benim son bilgilerime göre bu tamamlanmamıştır; 
ancak ilk planda 250 adet traktörün geldiğini duy
dum, 1 ay evvelki bilginidir özür dilerim, son duru
munu Zirai Donatım Kurumundan öğrenip zatıâlini-
ze bildireyim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın Arslan bu
yurunuz. 

İHSAN ARSLAN (Yozgat) — Sanayi ve Tekno
loji Komisyonunun bir üyesi olarak; C. H. P. Hükü-
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mette iken, sanayi ve iş çevrelerinin bir toplantısında 
bulunduğum bir sırada, Türk Traktör Fabrikasının' 
bir yetkilisi, Halil Kaya - Umum Müdür zannediyo
rum - Türk Traktör Fabrikasını tevsi etmek için, Hü
kümete tevsi planı müracaatını yapmış olduğunu, bu 
müracaatın değerlendirilmediğini ve Türk Traktör 
Fabrikasının üretimi artırmak için, yapmış olduğu 
müracaatın ele alınmadığını uzun uzadıya şikâyet et
miştir. Yerli traktör imalâtına mademki, önem veri
yoruz ve yerli üretimden, traktör sıkıntısından dert 
yanıyoruz; bu şikâyet acaba ele alınmış mıdır? Plan
lamadan geçmiş midir? Bu hususu öğrenmek istiyo
rum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Buyurun Sayın 
Bakan. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET 
GÖLHAN — Sayın Başkan, biraz önceki konuşmala
rımda belirttiğim gibi traktör fabrikalarının tevsiine 
Hükümet olarak bir ay evvel karar verdik. Ancak 
bahsettikleri traktör, motorla ilgilidir. 

Motor fabrikası konusunda, Hükümet şu anda ke
sin karar vermiş durumda değildir. Bu çalışmalar de
vam ediyor. Ümit ediyorum ki, önümüzdeki günlerde 
motor sanayii için kriterler tespit edilmiş olacak, on
dan sonra planlamada bekleyen Türk Traktör Fabri
kasının projesi de ele alınacaktır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın Ali Sanlı 
buyurun. 

ALİ. SANLI (Burdur) — Sayın Başkanım bazı su
alleri diğer arkadaşlarımın sorması nedeniyle vazge
çiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

ALİ SANLI (Burdur) — Bir kaç konunun aydın
lanması bakımından açıklama yapılması faydalı ola
caktır. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, buyurun. 
ALİ SANLI (Burdur) — Mazıdağı fosfatlan ko

nusunda Sayın Bakan bir ölçüde açıklama yapmakla 
beraber, bunların fizibilite raporu yapılmış mıdır? 
Yapılmışsa fizibilitesi yapılmış raporun dışa dönük 
ihracat potansiyelinin olup olmadığı ile dışa bağım
lılıkta komisyon ölçüleri nedir? Bunu öğrenmek isti
yorum. 

Bir diğer konu da, Sayın Bakan, Sayın Nihan İl-
gün'ün teşvik belgesine ilişkin beyanına aç'khk getir
mek zorundadır. 

.Bir yerde sermaye birikimi ve potansiyeli düşünül
meden teşvik belgeleri verilmektedir. Vilâyetlerin bu 
girişimciliği, sanıyorum, Sanayi ve Teknoloji Bakan-

j lığında bu temel mesele düşünülmeden verileceği 
(politikacılar da bu girişime zorunlu olarak katılmak
tadırlar) bugün için halkta son derece olumsuz sonuç
lar doğurmaktadır. 

BAŞKAN — Sayfn Sanlı lütfen sualinizi... 
ALİ SANLI (Burdur) — Teşvik belgelerinin veri

liş şeklinde o bölgedeki sermaye birikiminin düşünül
memiş olması, bir süre sonra o fabrikaların gerçek
leşmemesi durumu ile bir sanayileşmeye doğru geliş
meyi engellemektedir. 

BAŞKAN — Sual efendim. 
ALİ SANLI (Burdur) — Bu nedenle böyle bir 

ölçü getirilmesi düşünülüyor mu? 
BAŞKAN — Bu kadar mı efendim? 
ALİ SANLI (Burdur) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Buyurun Sayın 
Bakan. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET 
GÖLHAN — Sayın Başkan, benim bilgilerime göre, 
Mazıdağ'da 80 - 85 milyon ton işlenebilir rezerv, 30 
küsur milyon ton muhtemel rezerv olmak üzere, 125 
milyon ton civarında bir rezervin olduğu ve bu re
zervin içerisindeki fosfat miktarının da % 18 mer
tebesinde bulunduğu noktasındadır. Türkiye'nin şu 
anda dahi kurulmakta olan ve kurulmuş olan fabri
kalarının senelik fosfat kredisi ihtiyacı 1 milyon ton 
mertebesindedir. 

O itibarla bu rezervler bizim dışa bağlı olan güb
re fabrikalarımızı büyük ölçüde iç bünyeye yönelte
cektir ve yeterli miktardadır. 

Sayın Başkan, teşvik belgeleri konusunda maale
sef ben de sizler kadar sıkıntı içindeyim. Teşvik me
kanizması otomatiktir. Teşvik mekanizması girişimci
nin müracaatına bağlı, beyanına bağlı bir mekanizma-

j dır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bunun karşısında 
çok dikilmiştir, ama vaktiyle Devlet Planlama Teşki
lâtında büyük eleştirilere uğrayan eski mekanizma ye
rine, bu ikame edilmiştir. Mâalesef, «Bunun karşılı-

I ğı var mıdır; bu projenin aslı var mıdır, yok mudur; 
yapabilir mi, yapamaz mı» diye hiç bir etüde dayan-

j madan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kararname
nin arkasındaki teşvik unsurlarını gelen girişimciye 

i vermek durumundadır. Bunun ötesinde Bakanlığın 
herhangi bir yetkisi, herhangi bir kanunî önerisi ola
mamaktadır. Ancak her girişimciye, bunun sakınca
larını, bu sektördeki fazlalığı, zararı, uygunluğu olma
dığını şihahî olarak hatta önyazıyle belirtiyoruz; fa
kat gene de maalesef teşvik belgesini veriyoruz. 

I BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
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Sayın Yasin Bozkurt, sualiniz var mıydı efendim? 
YASİN BOZKURT (Kars) — Hayır efendim. 
BAŞKAN — Yanlış tespit ettim her halde, teşek

kür ederim. 
Sayın Şener Battal, buyurun efendim. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Muhterem Başkan, 

Makine Kimya Endüstrisi Kurumuna bağlı Barut 
Fabrikası, Silâh Fabrikası Gazi Fişek Fabrikası, Ka-
yaş'taki Silâh Fabrikası gibi harp sanayiine dönük 
olarak hizmetler yapan bu fabrikalar, harp sanayii
nin hizmetini ikmal edecek, ifa edecek şekilde bir ta
dil görecek mi? Bu takdirde ne düşünülmketedir? Bu
nu arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET 
GÖLHAN (Devamla) — Evet Sayın Başkanım, dü
şünülmektedir. Millî Savunma Bakanlığı ile Bakan
lığımın teknik uzmanları bir haftadan beri çalışma 
içerisindedir. Bu çalışmaların neticesi, harp sanayii 
ayrı ve öncelikle ele alınacaktır. Makine Kimya En
düstrisi Kurumunun halen yapmakta olduğu üretim 
dalları da, personelinden işletmesine kadar, yeni baş
tan reorganize edilmesi düşünülmektedir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Vehbi Meşhur, buyurun efendim. 
VEHBİ MEŞHUR (Amasya) — Sayın Başkanım, 

Sayın Bakanımızın bir arkadaşımızın sormuş olduğu 
soruya verdiği cevaptan tatmin oldum. Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Fahri Özçelik, buyurun efendim. 

FAHRİ ÖZÇELİK (Antalya) — Sayın Başkanım, 
Antalya'da SEKA tarafından kurulması düşünülen 
kâğıt fabrikasının yeri bir kangren haline gelmiştir. 
Gerçekten yeri tespit edilmiş midir; edilmişse neresi
dir. Yeri tespit edilmişse, turizmle olan ilişkisi dik
kate alınmış mıdır? 

İsparta'da Demirel kardeşlerin ortağı bulunduğu 
çimento fabrikasında, standart torbalar tartıldığı za
man 41 ilâ 51 kilo arasında değiştiği görülmüştür. 
Bakanlığın bu konuda bilgisi var mıdır?, Antalya Be
lediyesi tarafından durum tespit edilmiştir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET 

GÖLHAN (Devamla) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; 

Hakikaten Antalya Kâğıt Fabrikası talihsiz proje
lerimizden bir tanesidir. Üç seneden beri Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilâtı, 
Turizm Bakanlığı, İmar ve İskân Bakanlığı teknisyen-
leriyle tespit edilen yerler ihtilâf konusu olmuştur ve 
halen projeyi yapan firmanın ilgili teknik elemanları, 
SEKA ilgilileri, Sanayi Bakanlığı ilgilileri gene Dev
let Planlama ve diğer bakanlık ilgilileri bu proje üze
rinde çalışmaktadır. Yer seçimi konusu, nihaî safhaya 
getirilmiştir. Turizm sektörü gayet tabiî ön planda 
nazarı itibara alınarak bu yer tespit edilmiştir.' 

FAHRİ ÖZÇELİK (Antalya) — Yeri? 
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET 

GÖLHAN (Devamla) — Yeri Antalya değil. Öyle 
görülüyor. Yalnız, henüz karar verilmemiş durumda. 

İsparta Çimento Fabrikası torbalarındaki noksan
lığa maalesef ilk defa muttali oluyorum. Bakanlık il
gililerine gerekli talimatı verip gerekli tetkikatı yap
tıracağım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Bu suretle suallerin cevapları da bitmiştir. Teşek

kür ederim Sayın Bakan. 
ÜNAT DEMİR (Muğla) — Sayın Baskın, soru 

soracağım. 
BAŞKAN — Rica ederim efendim, bittiğini bil

dirdim. 
ÜNAT DEMİR (Muğla) — Sayın Başkan, bir hu

susu öğrenmek istiyorum. 
BAŞKAN — Efendim, bittiğini bildirdim. Rica 

ederim Sayın Demir. 
Buyurun Sayın Bakan. 
ÜNAT DEMİR (Muğla) — Ama, soracağım 

memleketin hayatı bakımından çok mühim istirham 
ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan, buyurun 
efendim. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANİ MEHMET 
GÖLHAN (Devamla) —- Yüce Heyetinize saygıları
mı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Şahsı adına Sayın Etem Eken, buyurun efendim. 
ÜNAT DEMİR (Muğla) — Söz vermediniz. 
BAŞKAN — Rica ederim Sayın Demir, Riyasete 

saygılı olunuz. 
ÜNAT DEMİR (Muğla) — Saygılıyım. 
BAŞKAN — İçtüzüğü ve teamülü tatbik ediyo

rum. Özel muamele yapmam imkânsızdır. 
Buyurunuz Sayın Eken. 
ETEM EKEN (Çorum) — Sayın Başkan, saym 

milletvekilleri; 
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Tarihimize baktığımız zaman, atalarımızın sanayi 
konusuna giren işlerle çok eski zamanlardan beri 
uğraşmakta olduklarını görüyoruz. Bugün, hızla sana
yileşmek zorunluğunda olan ülkemizin, Sanayi ve Tek
noloji Bakanlığının bütçesi görüşülürken, on dakika gi
bi kısa bir sürede sözlerimi bitirmek zorunluluğunun 
cidden üzüntüsü içindeyim. 

Sayın milletvekilleri, toplumumuzun yaşama dü
zeyini hızla yükseltecek bir ekonomik büyüme, sana
yinin millî gelirimize katkısının gittikçe artmasını sağ
lamakta, durmadan artan sanayi ürünü taleplerinin 
karşılanması ve dış ticaretle ilgili sorunların çözümlen
mesi, istihdam olanaklarının artırılması, tarımda mo
dernleşmenin hızlandırılması, kalkınmamızın gerçek
leştirilmesi, sanayileşmemizle sağlanacaktır. Onun için
dir ki, sanayide uygulanan yeniliklerin zamanında tak
dir edilmemesi veya geç uygulanması, diğer ülkeler
le aramızda olan mesafeyi erişilemeyecek ve çok güç 
zamanlara götüreceği gibi, yaratıcı işgücünü de^ dar
boğazlara sokacağı ve halkımızın zorunlu olan ihtiyaç
larını, zamanında karşılayamadığımızı daha iyi, açık 
ve belirtileriyle görüyoruz. Bu itibarla da, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığına bağlı kuruluşların plan disiplini 
içinde çalışmalarını gerektirecek olanaklara kavuştu
rulmasının şart olduğuna inanıyoruz. Bu cümleden ola
rak da, ekonomik gelişmeye önemli veya olumlu kat
kısı olmayan faaliyetlerle veya ölü yatırımlarla büyük 
ve kolay kazançlar sağlama olanağını, özel sektöre açık 
tutan kapılar, yeni ve günün koşullarına uygun yön
temlerle, veya kurumlaşmalarla kapatılmalıdır kanaa
tindeyim. Verimlilik bakımından ileri sınaî ülkelerinin 
altında kalmamak şartıyle, kendi hammaddelerimizi 
değerlendiren yerli teknolojiler daha hızlı yaratılmaya 
çalışılmalıdır. 

Sümerbank sanayii geliştirilmeli, Sümerbank satış 
mağazalarının yurdun her köşesinde yaygınlaştırılması 
sağlanmalı ve Sümerbank mamullerini, halka aracısız 
olarak intikal ettirmek çalışmaları hızlandırılmalıdır. 
Böylece Sümerbankta 6 - 7 lira olan kaput bezi, fakir 
halkımızın cenazelerine kefenlik için % 100 fazla fi
yatla satanlara fırsat verilme olanağı kaldırılmalı ve 
kamu sekjörü ile özel sektör arasında dengeli bir fi
yat istikrarını sağlayacak ılımlı, rekabet tedbirleri yer
leştirilmelidir. 

Bugün Türkiyemizde mevcut bulunan tekstil sana
yiinin dünya ile rekabet yapacak duruma ulaşması 
memnuniyet verici olmakla beraber, son zamanlarda 
bu sanayimizin de duraklamaya doğru gitmekte oldu-

I ğu açıkça görülmektedir. Onun için de, tekstil sanayi-
İ mize vurulmak istenen darbeye fırsat verilmemelidir. 

Sayın milletvekilleri, artık betonarme bina inşaatla-
I rınm revaç gördüğü ve yaygınlaştığı döneme hızla gir

diğimiz gözönüne alınarak, çimento fabrikalarının tev-
I siinin şart olduğu inancındayım. .İnşaat mevsimlerinde 

çimento karaborsacılarına fırsat verilmemesi bakımın
dan, çimento fabrikalarının da artırılması zorunlu gö
zükmektedir. Geçmiş senelerde, şehirlerin 3 - 4 km. 

I mesafelerine kurulan çimento fabrikalarının, şehirlerin 
I gelişmesi sonucu, şehir ortasında kaldığı ve çimento 

tozlarının insan sağlığını tehdit ettiği görülmektedir. 
Bu gibi zararlı hususlar düzeltilmeli, halkın sağlığı ön-
plana alınmalı." Şehir merkezlerine fabrika yerleşim 
merkezleri, bundan sonraki kurulacak fabrikalarda şeh-

I rin inkişaf edeceği düşünülerek, yer tespiti yapılmalı
dır. 

Sayın milletvekilleri, traktör satışlarına iyi bir for
mül bulamayan ve taleplerin karşılanmaması sonucu, 
karaborsacılığa yol açan traktör derdinin, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığınca iyi bir çözüme bağlanmamış 

I bulunmasını kınamak isterim. 

I Tarım alanında her bakımdan kaydedilen gelişme, 
her geçen yıl daha çok modern tarım araç ve gereçle
rinin kullanılmasına yol açmaktadır. Modern araç kul
lanılan tarımda üretimin daha çok verimli olduğu gö
rülmektedir. Bugüne kadar, Türkiye'de tarımın maki-
nalaşması alanında önemli gelişmeler kaydedilmiş ol
makla beraber, istenilen amaca erişilmemiş olduğu göz
den kaçmamakta ve çiftçinin traktör taleplerinin nor
mal olarak karşılanmadığı bilinmektedir. Hal böyle 
olunca da, Trükiyemizde 17,5 milyon hektar arazinin 
8,5 milyon hektarının traktörle ancak üşenebildiği Baş
bakanlık Koordinasyon ve Araştırma Dairesince hazır
lanan Türkiye Yıllığınca saptanmıştır. Sayın Bakanın 
«45 bin traktöre ihtiyaç vardır» demesi çelişki yarat
mıştır. Beni bu konuda da tatmin edici bir cevap ve
rilmediği hissine sokmuştur. 

Demek oluyor ki, Türkiye'de en az, araştırma dai
resince hazırlanan Türkiye Yıllığına göre 125 000 

I traktöre daha âcil ihtiyaç vardır. Onun için de hal-
I kın Devlete olan güvencesine gölge düşürmede bu ih

tiyaçları temin edecek yöntemler araştırılarak bulun-
I malıdır. 

Bugüne kadar traktör talebine cevap verecek etkin 
tedbiri montaj sanayicilerimizin, acentalarımızın, dist-

I rübitörlerin üzerinde gösterememiş olan Sanayi Ba
kanlığının bu konudaki beceri ve ilgisizliğini kınama-

[ mak ve tenkit etmemek mümkün olmayacaktır. 
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Şeker sanayiinin durumuna gelince: Türkiyemizin 
şeker sorunu son zamanlarda devlete büyük külfet 
olmaya başlamış ve şeker karaborsası, şeker kaçakçılı
ğı artmıştır. Demek oluyor ki, Şeker Şirketi şeker 
üretimini artan talebe göre ayarlayamaz duruma düş
müştür. Şekerin üretim, tüketim ve dış ticaret açısın
dan bir dengesizliği, belirgin hale sokulmuştur. Şeke
rin hammaddesi olan pancarın ekimi tkinci Beş Yıllık 
Plan hedeflerine uygun olarak yürütülmemiş, 1972 yı
lında 222 000 hektar pancar ekilmesi planlanmış iken 
149 000 hektar araziye pancar ektirilmiş, böylece ekim 
sahaları daraltılmıştır. Bir taraftan şeker pancarı ekim 
sahalarını daraltan Şeker Şirketi, diğer taraftan 
100 000 ton şekeri 3 liradan dış ülkelere ihraç etmiş 
olmakla mevcut stokları da tüketerek şeker karabor
sacılığını yaratmış bulunmaktadır. Her yıl hızla artan 
nüfusumuz 700 ilâ 800 bin vatandaşımızı mevcut nü
fusumuza eklediği de hesap edilmemiş, 1971 yılında 
800 bin küsur ton şeker üreten ülkemiz 1973 senesinde 
723 000 ton şeker üreterek 150 000 ton noksan üre
tim sonucu kuyrukların yaratılmasına sebep olmuş
tur. 

Sayın Bakanın şeker sıkıntısına ait beyan ve açık
lamasını da bu cihetten tatminkâr bulmadığımı ifade 
etmek isterim. Resmî istatistik! hesaplara göre bir nü
fusun senede 20 kilogram şeker yediği anlaşılmış ol
masına rağmen, 40 000 000'a yükselen nüfusumuzun 
fert başına asgari 20 kilogramdan 800 000 ton şeker 
üretiminin zorunluğuna özen gösterilmemiştir. 

Düne kadar çoğu pekmez yiyen halkımızın şekeri 
ve şekerden imal edilen lokumu işçilik ve ırgatlık yap
tıkları tarla ve arazide yazma ekmeklerine dürmek su
retiyle yediklerini görüyoruz. Bu cümleden olarak 
Türkiye'de nüfus başına en azından 25 kilogram şe
ker yenmeye başlandığı iyi etütler sonucu anlaşılacak, 
40 000 000 nüfusun en az 1 000 000 ton şeker üreti
mine ihtiyacı bulunduğu öğrenilecektir. 1974 senesin
de üretilen 750 000 ton şeker üretiminin ihtiyacımızı 
karşılayamadığı anlaşılacak, yine bu ihtiyacımızın ya
nında komşu devletlerdeki şeker fiyatlarının yüksekliği 
ülkemizde şeker kaçakçılığını da yol açmış olduğun
dan, bu sıkıntımız üç beş yıl devam edecektir. Böyle
ce Şeker Şirketinin dar bir görüş içinde olduğu, istik
bale matuf hesap ve çalışmayı yapmadıkları anlaşılmış 
olmaktadır. 

BAŞKAN — Lütfen tamamlayın Sayın Eken. 
Değerli arkadaşlarım, saat 13.00'te programımız ge

reğince ara vermemiz gerekiyor. Görüştüğümüz Ba
kanlık bütçesinin birkaç dakika zamana ihtiyacı var. 

Uzatılması hususunu onayınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Eken devam buyurun ve hemen bitirin lüt
fen. 

ETEM EKEN (Devamla) — Bitiriyorum efendim. 
Sayın milletvekilleri, pancar potansiyeli bol olan 

Çorum'a bir şeker fabrikası yapılmasını uygun bulan 
Şeker Şirketi, fabrikanın oturacağı yer tespit çalışma
larında, etüt ve fizibilite raporlarını tek yönlü yaparak 
yine bir büyük yanılgının içine girmiştir. Şeker Şirke
tinin bu tutumu da pancarın nakliye unsurlarını ters 
yönden etkileyecek, diğer taraftan kitle kalkınmasını 
sosyal adalet yönünden gerçekleştirmiyecektir. Çünkü 
fabrika yerinin seçiminde istenilen maliyet unsurları, 
su potansiyeli, jeolojik etütlerini talimat dahilinde tek 
yönlü yaptırıldığını tarafımdan tespit edilmiş bulunuyor. 
Bu gibi yatırımlarda konuyu Türkiyemizin gerçekleri 
açısından makro seviyede istikbale matuf olarak dü
şünmeye mecburuz. Bugünün modern işletmeciliğinde 
gayenin asgarî masrafla, azamî mal üretiminin sağlan
ması başlıca amaçlardan olmalıdır. 

BAŞKAN — Sayın Eken, son cünılenizi lütfen. 

ETEM EKEN (Devamla) — Bağlıyorum efendim. 
BAŞKAN — Bağlamıyorsunuz artık, bitiriyorsu

nuz, lütfen. 
ETEM EKEN (Devamla) — Bitiriyorum efendim. 
Talihsiz bir fabrika yer seçiminin ülke ekonomi

sine zarar getireceği gözden uzak tutulmamalıdır. Bu 
hususa ait iddialarımı resmen Sanayi Bakanlığına ver
diğim için fazla ayrıntılarına girmek istemiyorum. Şe
ker Şirketinin, bugüne kadar pancar üreticilerimizin 
pancar borçlarını da ödememiş olması ve ekicileri sız
landırmaları doğru değildir. Üreticinin, 1 600 000 000 
lira olan alınteri karşılığında hak ettiği alacakları acilen 
ödenmelidir. Sayın Bakanın bu ay sonunda 500 000 li
rasını ödeyeceklerini söylemesi, hakikaten yadırgan-
malıdır. Çünkü, Şeker Şirketi pancarlardan istihsal et
tiği şekerleri satmış, parasını almış; fakat pancar üre
ticilerine bugüne kadar bedelini ödeyememiştir. 

BAŞKAN — Sözlerinizi kesmek zorunda kalacağım 
sayın Eken. 

ETEM EKEN (Devamla) — Sayın Başkan, bitti; 
müsamahanıza sığınarak bağlıyorum . 

Sayın milletvekilleri, bugünün ihtiyaçları 5 - 6 
sene önce görülerek değerlendirilmiş olsaydı, Türki
ye'miz yoklar ülkesi durumuna düşmemiş olurdu. 
Bir yağ margarin sanayii, motor sanayii, şeker fab
rikalarının yapılması en az 3 - 5 seneyi bulmaktadır. 
Onun için 7 aylık Ecevit Hükümetine bahane bu-
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lanlar, geçmiş yıllardaki iktidar beceriksizliklerini 
kapatmanın çabası içinde olduklarını, tüm Türk hal
kı iyice değerlendirmektedir. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bütçesi üzerin
de yapmış olduğum samimî eleştirilerimin değerlen
dirilmesi dileğiyle, bütçenin Büyük Türk Milletine 
hayırlı olmasını yürekten arzu eder, Yüce Heyetinize 
saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eken. 
Bu suretle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bütçesi 

üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Bütçenin bölümlerine geçilmesi hususunu oyları

nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir... 

A) SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 
BÜTÇESİ 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz-
hizmetleri 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

18 490 654 

Bölüm Lira 

111 Sanayii koruma ve geliştirme 123 212 716 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Küçük sanatları koruma ve ge
liştirme 235 884 104 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Sanayii teşvik uygulama 9 064 325 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler 37 501 054 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bütçesi Meclisimiz
ce kabul edilmiştir. 

Başta Sayın Bakan olmak üzere Sanayi ve Tek
noloji Bakanlığı mensuplarına, memleket sanayiine 
ve milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. 

Saat 14,30'da toplanmak üzere Birleşime ara ve
riyorum. 

Kapanma saati : 13,05 

»>»•« 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN Başkanvckili Ahmet Çakmak 

DİVAN ÜYELERİ : Enver Akova (Sivas), Oral Mavioğlu (İçel) 

BAŞKAN — 45 nci Birleşimin 2 nci Oturumunu açıyorum 

B) TURİZM VE TANITMA BAKANLIĞI 
BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Turizm ve Tanıtma Bakanlığı üze
rindeki müzakerelere başlıyoruz. Sayın Bakan hazır, 
Sayın Komisyon hazır. 

Grupları ve şahısları adına söz alan arkadaşları
mızı bilgilerinize sunuyorum. 

Grupları adına söz alan sayın üyeler : Cumhuri
yetçi Güven Partisi Grupu adına Sayın Talât Oğuz, 

Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Şener Bat
tal, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın 
Fahri Özçelik, Adalet Partisi Grupu adına Sayın 
Feyzullah Değerli, Demokratik Parti Grupu adına 
Sayın Necdet Evliyagil. 

Şahısları'adına söz alan sayın üyeler : Sayın En
ver Akova, Sayın Etem Eken, Sayın Ali Sanlı, Sayın 
Hüseyin Cavit Erdemir, Sayın Ali Şevki Erek, Sayın 
Tufan Doğan Avşargil, Sayın Remzi Yılmaz, Sayın 
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İlhan Aytekin, Sayın İlhami Çetin. Sayın Mikâil 
İlcin, Sayın Mustafa Asri Ünsür ve Sayın Kemal Ata
man. 

Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına Sayın 
Talât Oğuz, buyurunuz. 

C. G. P. GRÜPU ADINA TALÂT OĞUZ (Mar
din) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1975 
malî yılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı bütçesi üze
rinde Cumhuriyetçi Güven Partisi Millet Meclisi 
Grupunun görüş ve temennilerini arz etmek üzere 
huzurunuza çıkmış bulunuyorum. Sözlerime başla
madan evvel Yüce Parlamentoyu ve Bakanlığın sayın 
mensuplarını say gıy le selâmlarım. 

Değerli arkadaşlarım, turizm bir memleketin iler
lemesinde önemli ve tesirli bir faktördür. Dünyada
ki bütün memleketler bu canlı sanayie büyük bir 
ehemmiyet vermekte ve daha çok turist celbetmek 
ve turizmin iyi bir şekilde ilerlemesi için çaba har
camaktadırlar. 

Turizm, bugün memleketler için o kadar önemli 
bir mana taşımaktadır ki, birçok ülkelerin geçim kay
nağı ve dövizi turizme dayanmaktadır. 

Diğer taraftan, turizm sanayii değişik milletlerin 
medeniyetini öğrenmemiz için önemli bir rol oyna
maktadır. 

Jet asrı seyahati kolaylaştırmış, mesafeyi ve za
manı kısaltmıştır. Bizi en çok alâkadar eden memle
ketimizin turizmidir. Birçok memleketlerin derin 
bir adalet içinde bulundukları zamanda dahi, Türki
ye birçok medeniyetin geliştiği bir memleket olmuş
tur. 

Türkiye'deki medeniyetler dünyanın içinde yaşa
dığı karanlığı aydınlatmış ve dünya medeniyetlerine 
örnek olmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin karşılaştığı sos
yal ve iktisadî zorluklara rağmen, canlanmaya ve 
eski şöhretini elde etmeye muktedirdir. Tabiat Tür
kiye'ye birçok zenginlikler bahsetmiştir. Türkiye'nin 
tabiî güzelliği bütün dünyaya örnek teşkil edecek ve 
diğer ülkelerin turistlerini çekecek imkânlara sahiptir. 

Türkiye'de yılın değişik mevsimlerinde turistleri 
celbederek bir turizm merkezi haline getirebilmek 
için güçlü, vefalı bir çalışma ihtiyacında olduğumu
zu ifade etmek isterim. 

Modern turistik oteller ile, emsalleri ve diğer lü
zumlu kolaylıklar artırıldığı takdirde Türkiye'nin 
muhteşem ve hayal kadar güzel manzaraları ile, yaz
lık otel ve tatil köyü yapmak için birçok olanaklara 
sahip bulunmaktadır. 

Turizm, dünyayı birbirine yaklaştıran siyasî, ikti
sadî ve kültürel koşulların, dünya devletlerini birbi
rine tanıttırdığı, münasebet tesis ettiği bir miletler-
arası akımdır. İnsanoğlu yeniliği, güzeli arama, ma
cera, peşinde koşma duygularına sahiptir. Bu sebep
ledir ki, seyahat arzusu insanları daima artan bir kuv
vetle sarmış, toplum ve münferit seyahat hareketleri 
halinde devam etmiştir ve gelişmiştir. İnsanların se
yahat arzu ve ihtiyacını, dinî inançlar da kuvvetlen
dirmiştir. Çünkü hemen hemen bütün dinlerde, mu
kaddes yerlerin şehirlerini ziyaret etmek inancı var
dır. Sonraları bu inanış ve geleneklere fikrî ve kül
türel cereyanlar, ticaret ve sanat hareketleri gibi, di
ğer amiller de katılmıştır. 

Bir turizm ülkesi sayılan Türkiye'de, turist ara
dığı iyi hayat koşullarını ve konforlu bulabildiği tak
dirde ve turizm formalitelerinden kaçınıldığı ve turist
lere gerekli kolaylıklar gösterildiği takdirde, turizmin 
büyük bir servet kaynağı olacağı görüşünü taşımak
tayız. Turistik yerlerin özel kuruluşlar dışında, yal
nız turizm müesseselerine tahsis edilmesi ve bu yer
lerin gerekli sosyal ve iktisadî olanaklarla donatıl
ması zaruretine inanmaktayız. Türkiye'yi ziyaret ede
cek olan yabancı ülkelerden gelecek turistler, Tür
kiye'nin sanat, tarih ve kültür alanındaki zenginli
ğini görebilmek imkânına kavuşacaklardır. 

Değerli milletvekilleri, İkinci Dünya Savaşından 
sonra, turizm hareketleri 20 nci yüzyılda, etkin olma 
gibi bir önem kazanmıştır. O kadar ki, ticarî ve sa
nayi imkânları dünya ölçüsünde varlık haline gelmiş 
bulunan memleketler dahil, turizme millî gelir istatis
tiklerinde yer vermek suretiyle, dış ticaret dengelerin
de turizm gelirini ağır bir faktör saymaya başlamış
lardır. Ekonomik alanda bu ölçüde önem kazanan 
turizmin, toplum hayatında aynı ölçüde etkili oldu
ğu bir gerçektir. Turizmin halk sağlığına, tekniğe, 
kültürün yayılmasına, devletler arasındaki münasebet
lerin kuvvetlenmesine yardım ettiği bir gerçektir. Mil
letlerarası ekonomik ve sosyal hareketler, milletlerin 
siyasî ve tabiî yapılarına göre değişir. Bugün İngil
tere'nin turizm çalışmalarında, en yakın komşusu bu
lunan Fransa'nın ve İngiltere'nin dil ve kültür ortağı 
Amerika'nın da, turizmi aynı karekteri taşımamak
tadır, aynı seviyede bulunmamaktadır. Turizm hak
kındaki çalışmalar her memleketin karekterine, bün
yesine, millî ve tabiî yapısına göre değiştiğini ifade 
etmek isterim. 

Değerli milletvekilleri, Cumhuriyetçi Güven Par
tisi Grupu olarak, turizmin sadece Devlet veya özel 
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teşebbüsün ve bunların teşkil edecekleri birlikler ta
rafından halledileceği kanısında değiliz. Turizm, kar
ma ekonominin, Batı ülkelerinde göründüğü gibi, en 
büyük tezahürüdür. Türkiye'de bölgelerin hususiyet
leri, doğal yapısı, turistlere tanınması lâzım gelen 
sosyal ve iktisadî imkânların neler olduğunu araştır
mak ve turizmin gelişmesinde hangi faktörlerin ve 
memleketin hangi koşullarının katkıda bulunduğunu 
tetkike tabi tutacak, araştıracak mütahassıslar tara
fından hazırlanması lâzım gelen bir raporun her yıl 
Bakanlığı intikal ettirilmesini zarurî görmekteyiz. 

İlk turizm dünyada sanayi hareketiyle başladı. Ve 
ilk turistler dünyada Avrupa'da tngilizlerdi. Çünkü 
İngilizler, sanayileşme hareketlerine dünya milletle
rinden önce başlamışlardı. İngilizlerin Avrupa'da İs
viçre'yi bir turizm diyarı haline getirmeleri, İsviçre' 
nin tabiî güzelliği olmuştur. Tabiatın güzelliklerine 
sahip bulunan Türkiye'mizde, turistlerin celbine se
bebiyet olan ve turistlerin rağbet ettikleri dağcılık 
gruplarının, bütün vatan sathına yayılmasında yarar-
görmekteyiz. 

Turizm konusu, iktisadî kalkınmamızda en önem
li unsur ve etken olduğundan ve döviz kaynağını 
teşkil ettiğinden, Devletin turizm mevzuunda aldığı 
tedbirleri Türkiye'de planlı ekonomide görmekten 
memnunluk duymaktayız. Turizmin miilî gelire kat
kısı; % 25 - c/c 30 civarında olduğundan bu oran, 
Türkiye gibi tabiî güzelliğe sahip bir ülke için çok 
az bir miktar teşkil eder. 

Değerli arkadaşlarım, son yıllarda enerji buna
lımı, artan benzin ve uçak fiyatlarına rağmen dün
yanın ağırlık kazanan iç ve dış sorunları karşısında 
dahi bu yıl Türkiye'de turizmde önemli bir gelişme 
beklenmektedir. 1974 yılında yurdumuza 1 200 000 
yabancının geldiği ve turizm gelirinin 185 milyon 
dolar civarında olduğu hesaplanmıştır. Geçen yılla
ra nazaran bir artışın bulunduğunu ve Türkiye'nin 
günbegün dünyada önem kazanan turizm hareketle
rine vermiş olduğu önemin bir delili olarak saymak
tayız. 

Bütün dünya devlet ve milletleri kendilerine malî 
yönden döviz kaynağı iktisadî yönden hareket geti
ren, genil kaynağı olan turizme gerekli kıymeti ver
mişler ve turistlere bütün kolaylıklar sağlanarak ça
ğımızda turizm ekonomisinin doğmasına imkân ver
mişlerdir. 

Aziz arkadaşlarım, turizm yukarıda ifade ettiği
miz gibi milletlerarası bir harekettir, yer değiştirme
nin insan oğluna ferahlık, mutluluk getireceği izah-
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tan varestedir. Turizm hareketi dünya üzerinde bir 
yer değiştirme olarak tanımlanmaktadır. Çağımızda 
milletlerin iktisadî yönden gelişmeleri, fertlerin ge
lirlerinin artmasına ve bu suretle sosyal ve iktisadî 
refahın teessüs etmesine bağlıdır. 

Turizm sanayiinde en önemli faktör turislere 
sosyal imkanlar verecek, turistlerin rahat ve emniyet
lerinin, huzur ve güvenliklerinin temini bakımından 
mevcut otelcilik ve motelcilik müesseseleri üzerinde 
bakanlığın ciddî eğilimlerde bulunmasını etkin ted
birler almasını zarurî addetmekteyiz. Otel, motel, 
kamping açmak ve her türlü doğal, tarihsel, kültürel 
değerler ve şifalı su kaynaklarının bulunduğu bu gü
zel Türkiye'mizde bu imkânlardan istifade ederek 
millî gelire katkıda bulunmak yollarını aramalıyız. 

Türkiye turizm alanında dünya devletleri ile boy-
ölçüşebilecek tedbirlere sahip bulunmaktadır. Eşsiz 
doğa güzelliklerinden başka tarihî ve arkeolojik de
ğerlerin, pek çok bulunduğu cennet Türkiye'mizde 
Roma, Bizans, Selçuk, Osmanlı uygarlıklarını bir 
arada görmek mümkündür. Güneşi, havası, denizi ve 
halkının misafirperverliği ile dolu olan ülkemiz, her 
mevsimde turist celbetme maddî ve manevî olanak
larına sahiptir, yeterki bu olanaklar iyi değerlendiri-
lebilsin. 

Sayın milletvekilleri, turizmde diğer ülkelerde ol
duğu gibi Türkiye'de de, bir serbest bölge rejiminin 
uygulanmasını Türkiye'nin geleceği yönünden zaru
rî addetmekteyiz. Bu bölgeden maksat sınırlar dahi
linde muayyen bölgelere girecek her çeşit ithal ma
lının gümrük resmine tâbi olmadan serbestçe alınıp, 
satılmasına imkân hazırlamaktır. Bu bölgede turistler 
için her türlü yiyecek, giyecek, mefruşat, spor aletleri 
vesair mallar gümrük muafiyetine tâbi tutulmalı, bu 
bölgelerde turistlere gösterilecek sosyal ve iktisadî 
imkânlarla bazı malların vergiden muaf tutulması ih
racat primlerinin azaltılması ve ayrıca bazı eşyaların 
da hediyelik verilmesi hallerinde turizm gelirinin ar
tacağı ve turistlerin bu bölgelere çok rağbet edeceği 
kanısını taşıdığımızı huzurunuzda ifade etmek isteriz. 

Değerli arkadaşlarım, dünyanın en zengin insan
ları ve devletleri bile ucuz mal satın alma heves ve 
arzusundadırlar. 

Bu türlü serbest bölge rejimi kurulu ülkelerde 
her çeşit malın satışı maksimum rakamlara bağlı ol
maktadır. Bu serbest bölgelerde pcuz eşya satışın
dan maada buraları ziyaret edecek ve uzun müddet 
kalacak turistler için tanınmış daha başka imtiyaz 
ve kolaylıklar mevcuttur. Meselâ: Uzak Doğuda bir 
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İngiliz müstemlekesi olan Hong - Kong'ta serbest 
bölge rejimi açıkça tatbik edilmektedir. Burada, her 
çeşit İngiliz, Amerikan, Fransız, Alman, Japon ve 
Çin ile başka ülkelere ait eşya ve mamuller diğer 
memleketlere nazaran daha ucuza satılmaktadır. 
Hong - Kong idaresi yabancı hava şirketleriyle 
yaptıkları anlaşmalarla kendi bölgesine gelecek tu
ristlerden, bin millik mesafe için dahi daha ucuz bilet 
parası alınması hususunu sağlamıştır. Bu bölgeye, 
bu tenzilât sebebiyle gelmek isteyen o kadar çok 
turist mevcuttur ki, hava şirketleri tenzilâtlı satışa 
rağmen, yine pek çok para kazanmakta ve kazandık
ları bu paralar millî gelirin yükselmesine katkıda bu
lunmaktadır. 

Hong - Kong'un özellikleri turistleri kendisine 
çekmektedir. Bu bölgede özel sektörde çalışan terzi
ler dahi turislere o kadar kolaylıklar göstermekte
dirler ki, bir güne iki üç elbise provasını sığdırmak 
suretiyle yirmidört saat zarfında ısmarlama elbise 
dikmekte ve bunun için gece gündüz üç vardiye ha
linde çalışan işçiler kullanılmaktadır. Bundan başka, 
idarî ve polisle ilgili ikamet ve seyahat kolaylıkları, 
avlanma serbestliği, satın alman eşyaların harice 
serbest çıkarma kolaylıkları vesair imkânlar, bu ülke
nin turizminin gelişmesine ve turizimden elde ettiği 
gelirlerin artmasına sebebiyet vermiştir. 

BAŞKAN — Sayın Oğuz tamamlayın efendim, 
süreniz doldu. 

TALÂT OĞUZ (Devamla) — Bitiyor sayın 
Başkanım. 

Değerli milletvekilleri : Roma, Bizans ve Hiristi-
yanlık eserlerini ve ayrıca Selçuklu Türklerine ait 
eserleri bünyesinde barındıran ülkemiz de bu eserle
rin gereği gibi değerlendirilmesini zarurî görmekteyiz. 
Doğal, tarihsel, kültürel değerler taşıyan, bu güzel 
Türkiye'mizde şifalı su kaynaklarımızın envanteri ve 
turistik planlama çalışmalarının Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığı tarafından yapılmasını gerekli görmekte
yiz. 

Türkiye'de turistik tesis yapmak isteyen kamu ve 
özel sektör kuruluşlarına, geniş çapta proje ve kredi 
imkânları tanınmalıdır. Memleketimizin turistik de
ğerlerinin gerek kamuoyuna ve gerekse dış ülkelere 
tanıttırılması bakımından gerekli çalışmalar yapılma
lı ve bu çalışmalara hız verilmelidir. Dünyanın bütün 
ülkelerinde Türkiye'nin doğal güzelliklerini tanıttıra
cak tarihî ve kültürel değerlerini yansıtacak şekilde 
teşkilâtların kurulması zorunluğuna inandığımızı ifa
de eder, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesinin 

memleketimize, bu teşkilâtın kıymetli mensuplarına 
mutluluklar getirmesini diler, Yüce Parlamentoyu ve 
Bakanlığın sayın mensuplarını saygılarımla selâmla
rım; (A.P. ve C.G.P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Oğuz. 
Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Şener 

Battal, buyurun. 
M. S. P. GRUPU ADINA ŞENER BATTAL 

(Konya) — Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 
Millî Selâmet Partisi Grupu adına Turizm ve 

Tanıtma Bakanlığı Bütçesi üzerinde görüşlerimizi arz 
etmeye çalışacağım. Bu vesile ile grup arkadaşlarımın 
saygılarını teyit etmek isterim. 

Muhterem milletvekilleri; turizm için; «Duman
sız sanayi» «görülmeyen ihracat» «Altın yumurtla
yan tavuk» şeklindeki tariflerde, elbette becerikli el
lerde olduğu takdirde büyük isabet vardır. Bu bakım
dan turizm meselesini incelerken, bu tariflerin isabeti 
ölçüsünde bu meseleyi bu ehemmiyetle ele almakta 
zaruret görüyoruz. Ancak, muhterem arkadaşlarım 
bu sanayi münhasıran kâr ve her şeye rağmen kâr 
fikriyle yapılırsa, maddenin mutlak zaferi zihniye
tiyle yapılırsa, biz bu ölçüdeki manevi iflâs turizmini 
kabul etmemekte mazur olduğumuzu ifade etmek is
teriz. 

Muhterem arkadaşlarım, bunu belirtirken bir mi
salle teyit etmek istiyorum bu maruzatımı. 

1969 Efes Festivali, yarı çıplak kızların esire ola
rak satılışının temsili, misafirlere bu esirelerin şarap 
ikram etmeleri ve o sırada; «Saygıdeğer efendilerim, 
bu dilberi Nil vadisinden getirdim. Nil'in kıvrak su
larında yıkadım; kanı sıcak, dansı kıvraktır. Elinden 
her hizmet gelir, satıyorum!.» diye esircinin çığırtkan 
sesini, millî haysiyet adına, insanlık haysiyeti adına 
utandırıcı buluyoruz, işte böylesine örneklerle turizm 
anlayışını, millî turizm anlayışıyle bağdaştırmıyoruz. 

Esir ticaretinin 20 nci yüzyılda temsil edilmesi, 
Türkiyemizde değil de, buna meraklı olan ülkelerde 
yapılmalı. Biz bu bakımdan turizm politikası veya 
festival anlayışını, bu anlayışımızla temizlemek yıka
mak istiyoruz. 

Özcesi; manevî iflâs pahasına turizme ve turistik 
kazanca «hayır» diyoruz. 

Millî turizm anlayışımızı izah ederken Türke has 
olmalı. Gelen yabancı Türkiye'de gördüğü intibaları, 
Türkiye'de gördüğü şeyleri bir başka yerde göremesin 
ve Türke has, Türkiyeye has şeyler görsün. 

Meselâ, şu turistik belgeli striptiz kulüplerindeki 
striptiz temaşası, Avrupalı turiste bilhassa ne bakım-
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dan cazip gelir? Kendi memleketinde daha liberal 
anlayışla bu eğlence imkânlarını bulan Avrupalı tu
rist, sanıyor musunuz ki, Türkiye'deki striptiz kulü
büne para vermeyi düşünecektir? 

Biz diyoruz ki; Türkiye'de millî turizm olmalı. 
Nasıl olur bu? Meselâ; mehterimizi, bütün haşmet ve 
mehabetiyle gösterebiliyor muyuz? - îşte turizm anla
yışında bir örnek vermiş oluyorum. Buna mümasil 
millî eserler, millî müzecilik gelişmeli. Sözlerimin so
nunda bu husustaki temennilerimizi ayrıca belirtmiş 
olacağım. 

Millî turizm anlayışımız taklitten uzak, öz benliği
mize uygun ve en rasyonel bir şekilde tespit edilmeli
dir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu dediğimiz ölçülere 
uyan memleketler var. Bunlar turizmde büyük para
lar kazanmakta, büyük gelir elde etmekte, dış ticaret 
açığım turizm gelirleriyle kapamaktadır. Meselâ; İs
panya, 1969'da 1 300 000 000 dolar, 1971'de 
2 055 000 000 dolar gelir elde etmiş ve 30 milyona 
yakın turisti memleketine celp edebilmiştir. İspanya 
turizminde kendi bünyesi içinde tetkik edecek çok 
önemli noktalar vardır ve ilgililerin bu örneği iyi bir 
örnek olarak kabul ettiklerini tahmin etmek istiyo
rum. 

Muhterem arkadaşlarım, keza İtalya: bakınız, 
1969'da 1 600 000 000 dolar, 1971'de de 2 milyar do
lar turizm geliri elde etmiş 15 milyona yakın turist 
celbetmiştir. 

Yunanistan 1969'da 150 milyon dolar, 1971'de de 
305 milyon dolar turizm geliri elde etmiş ve 2 milyon 
kişi ülkesini ziyaret etmiştir. 

Türkiye'ye gelen turistler, kişi başına 60 dolar 
bırakıyor. Bu rakamlar Yunanistan'da 2,5 misline, 3 
misline yakın bir meblâğa ulaşmaktadır. 

Şimdi, Türkiye'ye gelen turistlerin özelliklerini de 
bendeniz istatistikî rakamlardan şöylece tespit ettim: 
Bize gelen turistlerin üçte biri Türkiye'de 24.00 saat
ten az kalıyor, çoğu transit turist. Beşte biri üç gün
den az kalıyor ve altıda biri de işsiz güçsüz takımı. 

Millî Prodüktivite Merkezi etütlerine göre, gelen 
turistlerin % 90'ı tarihî tetkik ve etüt için gelmekte
dirler. Muhterem arkadaşlarım, turizmin bir de dışa 
dönük tarafı var. Dış ülkelere giden vatandaşlarımız 
var. Turizmden bahsederken bu hususların da ele alın
masında elbette zaruret görüyoruz. 

Dış ülkelere giden vatandaşlarımızın bu yılki ra
kamları henüz belli olmamıştır. Onun için eski yıllara 
ait rakamları mukayeseli olarak arz ediyorum. 

Geçen yıllarda yurt dışına çıkan turistlerin takri
ben onda biri kadar hac için, onda dördü çalışmak 
için ve onda beşi de tatil için dış ülkelere seyahat et
mektedirler. 

Anayasamızın 18 nci maddesine göre seyahat hür
riyeti anahürriyetlerdendir. Şimdi, bu seyahat hürri
yetinin bazı mehafilde takyidi mahiyetinde birta
kım mülâhazalar işitiyoruz. Şimdiye kadar meselâ 
«hac turizmi için karayoluyle gidenlere kolera çar
par, hava yoluyle gidenlere kolera dokunmaz» gibi 
birtakım mülâhazalar serdedildi. Bu sene Allaha şük-
rolsun kolera ne karayoluyle gidenlere bulaştı ne de 
hava yoluyle gidenlere bulaştı. Pasaport ve vize mu
amelelerinde, kolera için hiç de tetkik ihtiyacı duyul
madı. 

Biz diyoruz ki, Anayasanın seyahat hürriyetine 
kolera bahanesiyle, bahane bulmak fikri kolera kadar 
yanlıştır. Çünkü Anayasal hürriyetlerde hepimiz mut
lak olarak birleşmeliyiz. Hac turizmi döviz götürür, 
şu döviz götürür gibi birtakım indî mütalâalarla se
yahat hürriyetini takyit edemeyiz. 

Kaldı ki, muhterem arkadaşlarım, Capri'de bala
yı, Las Vegas'da kumar oynamak için, Long Beach 
plajlarında hovardalık yapmak için gidenlere takyit 
koymuyorsunuz da, dinî inancı icabı hac farizasını ifa 
etmek üzere gidenlere nasıl tahdit koyuyorsunuz? Bu 
anlayış son derece yanlış bir anlayıştır. Şimdiden dev
let sorumlularını ve siyasî parti yönetici kadrolarını 
istikbale muzaf olarak bu hussuta, müsamahalarıyle, 
ikaz etmiş oluyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, komünist ülkelerdeki 
Müslümanlara dahi bu hac ziyareti, hac turizminde 

Ya Türkiyemiz: 1969 da 54 milyon dolarak, 1971 
de 62 milyon dolar turizm geliri elde edilmiş ve an
cak 1 milyona yakın turist memleketimize gelmiştir. 
Bu rakamlardan çıkan mâna şudur; millî turizm po
litikamızı yeni baştan ele almak gerekmektedir. Bu 
turizm politikasının manevî vasıflarını kısaca, özet 
halinde biraz evvel arz etmiştim. 

Tabiî, organizasyon meseleleri ve diğer unsurları 
da düşünmek lâzımdır. Turizmi böyle bir bütünlük 
içinde ele almakta zaruret vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, şu rakamlardan çıkardığı
mız neticeye göre, Türkikye'ye gelen turist sayısı çok 
azdır. Türkiye'ye gelen turistler Türkiye'ye az para 
bırakmaktadırlar. «Bunlar ya fakir turistlerdir, ya 
cimri turistlerdir, bu konuda yanılıyor muyuz?» şek
lindeki latifemizi, ilgililerin lütfen müsamaha ile kar
şılamasını rica ediyorum. 
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müsamaha yapılırken, Türkiye neden lâyik bir ülke 
olarak, lâyiklik, insanların inandığını yaşayabilmesi 
anlamında ilmî tarifi olarak mâna taşımakta bulun
duğundan, dinî inancı icabı hacca gitmek isteyenlere na
sıl mani olursunuz. O halde, müsaade buyurunuz da 
Anayasayı indî tefsirlere maruz bırakmayalım, Ana
yasanın lafzına ruhuna tam sadakat içinde olalım. 

Muhterem arkadaşlarım, Hacca giden turistlerin 
«döviz bıraktığı iddiasını da, bendeniz makul bir id
dia olarak görmüyorum. Çünkü, hacca gidenler kon
servesini, kavurmasını, kuru yiyeceklerini oraya götür
mekte, ikamet müddetince çadırda veya asgarî müta-
vazi imkânlarla ikamet imkânlarını temin etmektedir. 
Biz diyoruz ki, madem döviz endişesi var, rakamları 
mukayese edersiniz, bakarsınız şimdiye kadarki yıl
larda (hatta, bu yıl da rahatlıkla söyleyebiliriz) dö
viz bakımından hacca gidenlerin harcadığı meblağ, di
ğer dışarıya giden vatandaşlarımıza nazaran son de
rece azdır. 

Muhterem arkadaşlarım, geçen yılki bütçe vesile
siyle burada konuşulmuştu; İslâmî eserlerin bulundu
ğu merkezlerin yerlerinin haritası yapılıyordu. Biz 
bu çalışmayı, son derece memnuniyet verici bir çalış
ma olarak görüyoruz. Bu harita Müslüman turistlere 
biran evvel verilmeli, Müslüman turistler Türkiye'deki 
îslâmî eserlerin bulunduğu yerleri gezmeli ve turizm
de madem gelir de düşünülmektedir, bu ölçüde tu
rizmle bütçemize önemli miktarda istifade temin 
edilecektir sanıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'ye gelen turist
lerin, dinî merkezleri, camileri, mukaddes yerleri zi
yaret ederken, asgarî nezaket içinde olmaları icap et
mektedir. Turizm Bakanlığına bağlı rehberlerin, kirli 
turistlere veya böyle mukaddes yerleri ziyaret eden
lere bu nezaket kaidelerini hatırlatmasını ve rehber
lerimizin bu şuurla yetiştirilmelerini temenni ediyo
rum. 

Türkiye'de şimdiye kadar turistik sitelerin teşvikin
de Roma ve eski Yunan kalıntılarına o kadar çok iti
bar edilmiştir ki, Keferinos'ların mezarlarına yapılan 
sarfiyat millî eserlere Anadolu ve Türklük mehabetini 
taşıyan-eserlere esirgenmiştir. Bu bakımdan, biraz ev
vel arz ettiğim şekildeki îslâmî merkezlerin millî eser
lerin yerlerinin tespiti, ihya ve imar edilmeleri son 
derece önemlidir. 

BAŞKAN — Sayın Battal tamamlayın lütfen. 
ŞENER BATTAL (Devamla) — Muhterem arka

daşlarım, Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinin 
Bizansın Freskine gösterdiği rağbeti, biz bu devirde 

İslâmî eserlere de göstermeye mecburuz. Hacı Derviş 
Camiini minaresiyle yerle bir edenleri burada tel'in 
ediyorum ve muhterem arkadaşlarım bu tel'inde Par
lamentomuzun birleşmesini temenni ediyorum. 

Mevlâna Turizm Derneği için ayrılan 1,5 milyon 
lira, salon için son derece cüzîdir, Nasreddin Hoca 
Külliyesi, Karaman'daki Yunus Emre ve Dil Bayramı 
ile ilgili sitelerin hazırlıkları Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığınca ele alınmalı ve diğer millî kültür deha ve 
kıymetlerine önem verilmelidir. 

Temenni ve önemli isteklerimi kısa maddeler ha
linde arz ediyorum: 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı turistik planlamaya 
daha çok eğilmelidir. 

Bakanlık koordinasyondan mahrumdur. 
Bakanlık, «Yatırım mı, tanıtma mı daha önemli

dir?» tercihinde tereddüt etmektedir. Bizce her ikisi 
de önemlidir. Tercih zorlamasına girmemelidir. 

Sınır kapıları, karşılama mahalleri için her mana
da ıslah ve tanzim şarttır. 

Konaklama tesisleri kifayetsizdir. Bu tesisler sürat
le çoğaltılmalı; lüks tesis yerine, ucuz pratik, şirin 
tesisler kurulmalıdır. 

Dış acente ve bürolar yeniden organize edilmeli
dir. Dışarıda kurulacak kültür merkezlerinde danış
ma, irtibat, havayolları ve denizyolları büroları, Türk 
malları pazarı gibi kısımların bulunduğu büyük mer
kezlere ihtiyaç vardır. 

Havayolları ve diğer yollardaki tehirli çalışma ve 
düzensizlik izale edilmeli, aksaklıklar giderilmelidir. 

BAŞKAN — Süreniz doldu Sayın Battal. 
ŞENER BATTAL (Devamla) — Efendim mü

saade buyurursanız.. 
BAŞKAN — Lütfediniz, son cümlenizi rica ede

yim Sayın Battal. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Geçen yıllar çe
şitli sebeplerle dış ülkelerde basın uzmanı olarak 
görevlendirilen meslekdaşlarımız vardır, bendeniz eski 
amatör bir gazeteci olarak ve eski bir basın enformas
yon bürosu müdürü olarak, bu meslekdaşlarımıza 
her türlü imkân sağlanmalı, istihdam durumları açık
lığa kavuşturulmalı ve «Kadro ve aranan nitelikler» 
gerekçesiyle yurda çağrılmaları hususundaki yanlışlık 
düzeltilmelidir. Bunlar, büyükelçiliklerde basın ata
şeliği görevleri yapmaktadırlar. Kendileri çoluk ço
cuk sahibidirler; her yıl yerlerinden, yurtlarından edil
meleri son derece mahzurludur. 

Son cüme olarak deriz ki, Basın Ahlâk Yasası pla
tonik üsluptan kurtarılmalı ve bu Yasadaki depres-
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yonlar izale edilmelidir. Basındaki «Tekzip» müesse
sesi, vatandaşın haysiyetini koruması için daha kolay 
hale getirilmelidir. 

Turizm sanayiimiz, sermaye, yeni teknoloji.. 
BAŞKAN — Sayın Battal, rica ederim. 
ŞENER BATTAL (Devamla) — Turizm sana

yiimiz, sermaye, yeni teknoloji ve verimlilik gibi un
surları olan yabancı sermaye ile ancak takviye edile
bilir. 

Cümlenizi saygılarımla selâmlıyorum. Bu bütçe
nin, Bakanlık camiasına hayırlı olmasını dilerken ken
dilerine üstün çalışmalar temenni ederim. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. (M. S. P. sırala
rından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Battal. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Fah

ri Özçelik. Buyurunuz Sayın Özçelik. (C. H. P. sıra
larından alkışlar.) 

C. H. P. GRUPU ADINA FAHRÎ ÖZÇELİK 
(Antalya) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üye -
leri; Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesi hakkında 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupunun görüş ve dilek
lerini ifade etmek amacıyle huzurunuza çıkmış bu- ı 
lunuyorum. Bu münasebetle Yüce Meclisin sayın üye
lerini saygıyle selâmlarım. 

Gelişen teknoloji, değişen toplum yapısı, kişilerce 
ve toplumlarca duyulan ihtiyaçların artması kişileri 
ve toplumları yalnız başına bırakmıyor. Öyle bir de
ğişim var ki dünyamızda, bugünün dev güçleri bile 
yarın güçlülüğünü kaybedecek. 

Afrika'da Zengibar halkının ıstırabının İsveç hal
kının neşesine, isveç halkının neşesinin de Zengibar 
halkının ıstırabına yansıdığını görür olduk. 

Bunu, şunun için söylüyorum : Hızla gelişen tek
noloji karşısında dünya küçülmüş; küçülen dünya 
içinde insanların, milletlerin siyasal, sosyal, ekono
mik ilişkileri çok sıklaşmış. 

Milletler arasında milliyet ve ekonomik çıkarlar
dan doğma köklü düşmanlıklar yoksa, eski «Gâvur» 
sözcüğünde anlamını bulan düşmanlık, ürkeklik ve 
korku ile birbirinden kaçan tutumlardan vazgeçilmiş, 
dünya insanı doğanın canlı cansız bütün nimetleri ile 
başbaşa gelmek istiyor. Kendi memleketinde bula
madığı güzellikleri, yaşamına yaşam katan doğayı, 
tarih ve kültür hazinelerini arayıp bulmak, ondan ya- I 
rarlanmak istiyor. însanî, ticarî, siyasî ilişkiler kur
mak istiyor, hem kişi istiyor hem milletler istiyor. 
Böylece, her gün biraz daha değişen geleceğin yeni I 
dünyasının kinden, düşmanlıktan uzak, sömürüden | 
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uzak huzur ve eşitlik isteyen özgür insanları olmak 
istiyor, ama bu kendi kendine olacak bir şey değil
dir. Bunun tahakkukunda yeni bir anlayışın eseri 
olan turizmin etkisi azımsanmayacak kadar çok ola
caktır. Özellikle, geleceğin dünyasını ve insanlarını 
etkisi altında bırakan turizmin, ülkemizdeki yeri ne
dir? 
Sayın milletvekilleri, turizm bakımından Türkiye'

mizi turizmin göbek taşı durumunda görüyoruz. Tu
ristin mevsime göre aradığı sıcak, ılık, serin deniz
leri ile, dantel gibi işlenmiş koyları ve kumsalları ile, 
kışında bahar, baharında yaz havası yaratan güneşi 
ile, doğası ile, karı ile, ormanı ile, Termali ile, folk
loru ile, tarihten önceki ve tarihten sonraki hayatı 
yansıtan tarihî eserleri ile Türkiye'mizi bir turizm 
cenneti sayıyoruz. Fakat doğanın bu cennetini yöne
tim olarak değerlendirebiliyor, doğanın sahibi insan
lar olarak gereği gibi faydalanabiliyor muyuz? Asıl* 
sorun burada. 

Sayın milletvekilleri, toplumlararası insanî, ticarî 
ilişkileri ve insanla doğa ilişkilerini turizm bakımın
dan organize ve örgütlemede pek çok ülkeye göre 
geç kalmış durumdayız. Geç kalış zararı yanında, tu
rizmde ileri gitmiş ülkelerin uygulamadaki hatalarını 
görüp, ondan yararlanmak gerektiğine de inanıyo
ruz. Üzülerek ifade edeyim ki, bu gereğin yerine ge
tirildiği kanısında değiliz. Coğrafî konum, fizik yapı, 
doğal turizm kaynakları ve tarihî yapıtları bakımın
dan ülkemizden çok geride olan komşu ülkelerle ba
sit bir karşılaştırma, turizm bakımından nasıl bir atı
lım yapmamız gerektiğini ifade eder. 

Uzağa gitmeyelim, komşumuz ufacık Yunanistan, 
1973 yılı hesabı ile 166 bin_yatak kapasitesi ile tu
riste hizmet ederken, 1972 yılında 2 400 000 turisti 
yurduna çekmişken, kalma süresi ortalamasını 12 ge
ceye çıkarmışken, bizim 1973 yılında 1 341 527 tu
risti çekebilmiş olmamız 1974 yılı hesabı ile 41 bin 
turizm belgeli yatağa sahip bulunmamız, kalış süresi 
ortalamasını da Yunanistan'mkinin yarısı olan 6 ge
ceyi geçememiş olmamız, doğal sayılmamalıdır. Bağ
nazlık içinde turizmin gelişmesine olanak yoktur. Tu
rizm bağnazlığa kapalı, özgürlüğe hoşgörüye açık
tır. Ancak, gelenek ve görenekleri kökünden sarsa
cak özgürlüğe değil, saygıya dayalı özgürlüğe. 

Sayın milletvekilleri, bir kesimle değil, milletin 
tümü ile, canlı cansız bütün doğa ile ilgilenme duru
munda olan Turizm ve Tanıtma Bakanlığımızın 1975 
genel bütçesindeki payına bakalım ve geçmiş yıllara 
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göre karşılaştırmasını yapalım. Genel bütçede 1973 
payı 0.003,4; 1974'te 0.002,6; 1975'te 0,002 civarın
dadır. Daha belirgin ifade ile 1973'te 215 717 066 TL. 
1974'te 257 278 082 TL. ve 108 milyarlık 1975 büt
çesindeki payı maalesef düşürülmüş olarak 
252 000 079 TL. dır. 

Bütün girdilerin değer artışına uğradığı bir dö
nemde genel bütçeden turizm ve tanıtmaya ayrılan 
payın azalmış olmasını turizm sektöründen sağlana
cak gelirin diğer sektörlerdeki yatırımların finansma
nı için önem taşıdığına inanarak yerinde bulmadığı
mızı; ancak yapı tesis, büyük onarım, makine - teç
hizat alımı gibi kalemlerde düşüş olmayışını olumlu 
bulduğumuzu ifade etmek isterim. 

Sayın milletvekilleri, turizmi altın yumurtlayan 
bir tavuk kabul edip bir yumurtayı almak için ta
vuğu kesme anlayışından vazgeçmeliyiz. Genel Büt
çeden bu bakanlık için ayrılan pay, altır* yumurtla
yan tavuğun yemidir. Turizm sektörünü sanayileş
memizde; ödeme dengemizde, Türk ekonomisinin di
rilişinde etkin bir finansman kaynağı sayıyorsak, Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığını üvey evlât görünümün
den kurtarmak zorundayız. 

Sayın milletvekilleri, dünyadaki ekonomik buna
lım turizmi de olumsuz yönde etkilemiştir. Turist çe
ken ülkeler arasında rekabeti büyültmüş, dolayısiyle 
bilinçli ve etkili bir tanıtma çabasına geçme zorun
luluğunu doğurmuştur. 

Bu nedenle ülkemizin konaklama kapasitesine 
uygun, ulusal ekonomiye katkısı açısından bir tanıt
ma faaliyetinin sürdürülmesi gereğine inanıyoruz. 
Tanıtma faaliyetinin ekonomik olduğu kadar, siyasî 
çıkarlarımızı da dikkate alacak biçimde yeniden dü
zenlenmesi, tanıtma ve propaganda araç, gereç ve 
sistemlerinin en rasyonel şekilde kullanılmasını sağ
layacak bir politikanın izlenmesine çoktan ihtiyaç 
duyulmuştur. 

Bu nedenle dünyanın politik önem kazanan bölge
lerinde süratle basın müşavirlikleri kurmaya mecbu
ruz. Özellikle Libya ile ilişkilerimizin gelişmesi bakı
mından, basın ataşeliğinin hemen kurulması gerekir. 

Bu arada ifade etmek isteriz k^, Kıbrıs Barış Ha
rekâtı ve sonucu askerî zaferi yanında milyonlar sarf 
ederek yapamayacağımız tanıtmayı yapmıştır. Bütün 
dünya .basını, gazetesi ile, radyosu ile, televizyonu ile 
Türkten, Türkiye'den söz etmiştir. Tarihte görüp 
okuduğu Türk kahramanlığını, Türk cesaretini, dün
ya liderler kadrosuna koyduğu Türk liderlerini dile 

getirmiştir. Barbarlığı değil, insanlığı; gaspı değil, hak
iki görmüştür. 

Sayın milletvekilleri, millî ekonomiyi geliştirebil
mek için idarenin her kademesinde işbirliği sağlama
lı ve turizm ile ilgili resmî özel kuruluşlar arasında 
koordinasyon gerçekleştirilmelidir. Üçüncü Beş Yıl
lık Kalkınma Planı ve 1975 programında öngörülen 

' hedeflere ulaşılmalıdır. 
Turizm kaynakları kalite, kantite bakımından ne 

kadar değer taşırsa taşısın, ulaşım yeterli olmadıkça 
bu değerli kaynaklar kasada kilitli bir mücevherden 
öteye gidemez. Bu bakımdan hava, deniz, karayol
ları ihtiyaca cevap verecek düzeye ulaştırılmalı, bil
hassa Muğla ve Antalya havaalanları çalışmaları yo-
ğunlaştırılmahdır. 

Denizcilik Bankası yeni bir anlayış içinde Türk 
turizm politikasına uyumlu ve olumlu adımlar atma
lıdır. 

Kıyı yağması almış yürümüştür, İstanbul'dan İs
kenderun'a kadar uzanan kıyı şeridinde asıl sahibi
nin elinde kalmış bir koya, bir kumsala rastlayamı-
yoruz denebilir. Gelişen turizmi gören sermaye kıyı
lara akmış; spekülatif amaçlarla kimi Hazinenin, ki
mi fakir fukaranın arazilerine çeşitli yollardan sahip 
çıkmıştır. 

Bu durum kıyıların toplum yararına işleyen bir 
hukuk düzenine kavuşturulması zorunluluğunu do
ğurmuştur. Kıyılar ve turistik alanlar kanunu en kı
sa zamanda Yüce Meclise sunulmalıdır. Kamu elin
deki turistik merkezlere başarılarını gördüğümüz ka
mu kuruluşlarının yenilerini ekleyip devamını sağla
malıyız. , 

Sayın milletvekilleri, Kıbrıs Barış Harekâtının zo
runlu kıldığı Kıbrıs'taki turistik tesislerin onarımına, 
yeniden işletmeye açılmasına, Girne, Magosa, Maraş 
gibi önemli merkezlerin turizme dönük imar planla
rının yapılmasına, diğer yandan Kıbrıs halkının ada 
turizm potansiyelinden yeterince yararanması için 
sosyal ve ekonomik plan hazırlanması ve uygulan
maya geçilmesine yardımcı olmalıyız. 

Ayrıca, anavatanla yavru vatan arasında turistik 
ilişkilerin sıklaştırılmasını ve kolaylaştırılmasının ge
rekli ve zorunlu olduğuna inanıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Turizm Sanayiini Teşvik Ka
nununun günün koşullarına göre yeniden düzenlen
mesi, Turizm Bakanlığı sermayesinin ve kredi tava
nının yetersiz olduğu kanısındayız. 

Bu nedenle, banka sermayesinin önceden tespit 
edildiği üzere, 1 milyar liraya, kredi tavanı da 150 
milyonun üstüne çıkartılmalıdır diyoruz. 
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Böylece, hem altyapı tesislerinin yapımı, hem üst
yapı için gerekli teşvik olanağı sağlanmış olur. An
cak, üzerine basarak arz edeyim ki, kredilerin ye
rinde ve zamanında kullanılıp, kullanılmadığı titiz
likle denetlenmelidir. 

Sayın milletvekilleri, sosyal gelişimin itici gücü 
olarak kabul ettiğimiz turizmi, belli merkezlerde yo
ğunlaştırırken, yurdumuzun çeşitli bölgelerine serpil
miş bulunan binlerce termali, değişik tipteki dağ ve 
ormanları, dağ ve orman turizmi olarak daha çok 
değerlendirme yoluna gitmeliyiz. 

Turistik tesisler kurmak amaciyle kamu yararına 
istimlâk edilen bazı bölgelerde halk tedirginlik için
dedir. Yuvası yıkılan fukaranın gözyaşı içine atılan 
temel huzur getirmez. Antalya'da Eski Liman ve Ka-
leiçi semtinin yat limanı ve eğlence merkezi haline 
dönüştürülmesi çalışması konusunda; ayrıca, Antal
ya'nın Kemer Bucağında, Kızıltepe, Tekerlektepe'de 
olduğu gibi tarım arazisinin gün geçtikçe değer bul
duğu bir dönemde, bahçeleri, turfandalık seraları fe
da ederek, kırsal araziler dururken, tarım arazisine 
turistik tesisler kurma anlayışının halka da, ekono
miye de ters düştüğü kanisiyle gereken titizliğin gös
terilmesi, sosyal bunalımlara meydan vermeyecek ted
birlerin alınması kanısındayız. 

Güney Antalya fiziksel planlaması ve Side imar 
uygulama planı çalışmaları uzun süredir sonuçlandı
rılamamış olup, bölge içinde yaşayan halk huzursuz 
edilmiştir. Bu konunun da sosyal bunalıma sürüklen
meden kısa sürede, halkı tatmin edecek ölçüler için
de halledilmesi gerektiğine inanıyoruz. 

Türkiye'nin de üyesi bulunduğu Dünya Turizm 
Örgütü Merkezinin İstanbul'da kurulması çabalarını, 
istihdam olanağı, ülke prestiji, döviz kazancı ve 
kongre turizmi bakımından faydalar sağlayacağı dü
şüncesiyle olumlu buluyoruz. 

Ayrıca, kitle turizmi yanında, kongre turizmini 
de daha erkenden tahakkuku için İstanbul'da yapımı
na başlanan Kongre Sarayı inşaatının hızlandırılma
sını ve Ankara'da da bir kongre sarayı yapılmasını 
öneriyoruz. 

Sayın milletvekilleri, mevcut turistik konaklama 
kuruluşlarının sosyal yönüyle olsun, ekonomik yönüy
le olsun halka dönük olmadığı kanısındayız. 

Oteller, moteller orta gelir düzeyinin üstündeki 
kişilere cevap verecek durumdadır. Kamu kuruluşları 
bile dar gelirli personelin yararlanmasından uzaktır. 
Bilhassa yabancı ortaklıklarla kurulmuş tatil köyleri, 
istihdam ve ekonomik yönden yakın çevresine am-
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bargo koymuşçasına ayrılmış durumdadır. Turistik 
merkezler tekelci anlayıştan uzak tutulmalıdır. 

Antalya Belediyesinde küçük bir örneğini gördü
ğümüz halka açık plajlara ve kamplara şiddetle ih
tiyaç duyduğumuzu, tatil kredisi ile aile pansiyon kre
disinin artırılması gerektiği inancımızı belirtirken, 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesinin gelişen tu
rizme ve halkımızın ihtiyaçlarına cevap veremeyeceği 
düşüncesiyle olumsuz bulduğumuzu belirtirken, M. S. 
P. sözcüsü arkadaşımızın iddialarına katılmamakla, 
beraber, Efes'te esire satış âlemlerinin yapıldığı 1969 
yılı olduğuna göre, buna Milliyetçi Cephecilerden A. 
P. sözcüsünün cevap vereceğini de umarız. 

Bu arada... 
BAŞKAN — Sayın Özçelik, süreniz doldu efen

dim, tamamlayın. 
FAHRİ ÖZÇELİK (Devamla) — Bitiriyorum efen

dim. 
Bazı partilerin, Bütçe Plan Komisyonunda bazı 

bakanlık bütçelerinde yaptıkları gibi, Turizm ve Ta
nıtma Bakanlığı bütçesine ayrılan payı yükseltme ola
nağına sahiboldukları halde, yükseltmeyip, bu kür
süden yetersizlik iddiasında bulunurlarsa, kendilerini 
samimiyetsizlikle demagojinin doruğunda gördüğü
müzü de ifade ederek, Grupum ve şahsım adına Yü
ce Meclise saygılarımı tekrarlarım. (C. H. P. sıraların
dan alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özçelik. 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Feyzullah De

ğerli, buyurun efendim. 
A. P. GRUPU ADINA FEYZULLAH DEĞER

Lİ (Tokat) — Muhterem Başkan, değerli milletve
killeri; 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı bütçesi hakkında 
Adalet Partisi Grupu adına, Grupumuzun görüşleri
ni sunmak üzere huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, yıllardır gerek kamuoyun
da, gerek Yüce Parlamentoda, gerekse basınınızda 
ve konu ile doğrudan doğruya ilgili bütün kuruluş
larda; «bacasız fabrika», «altın yumurtlayan tavuk» 
şeklinde tarif edilmiş ve en güzel şekilde tanıtılmış 
olan turist ve turizm, yurdumuzun Batılı ülkeler se
viyesine hızla çıkabilmesi için gerekli iktisadî, sos
yal ve beşerî itici gücü olan Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığı, gerek topyekûn milletimizi bütün meziyet ve 
hasleti ile Türkün misafirperverliğini, vekârını, millî 
örf ve adetlerini dış ülkelere tanıtması bakımından, 
gerekse Cennet yurdumuzu bütün güzellikleriyle dış 
ve iç turizmin cenneti haline getirme gayesi bakımın
dan, en mühim bakanlıklardan biridir. 
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Değerli milletvekilleri; bu altın yumurtlayan ta
vuğu yurda celbetmek için bütün imkânlar çekici ve 
cezbedici saha ve kaynaklar bizde mevcuttur. 

Muhterem arkadaşlarım; turist nereye gelir, neye 
gelir ve geldiği yerde ne ister ve ne bekler? Bu sual
lerin cevabını beraber arayalım. 

Her şeyden evvel, turist, görülmeye değer bir ülke
ye gelir. Rahat edebileceği, rahat seyahat edebileceği, 
kendini emniyette hissedebileceği, havasından, suyun
dan istifade edebileceği, denizinden, güneşinden fay
dalanacağı, tabiî ve tarihî güzelliğine hayran kalacağı 
bir ülkeye gelir. Bu sayılanların hangisi güzel yurdu
muzda yoktur? 

Değerli milletvekilleri; tarihin, coğrafyanın, kültü
rün, folklorun tekmil güzel sanatların, en mukaddes 
inancın ve doyumsuz yaşama sevgisinin, asırlar boyu 
kuşattığı güzel yurdumuz turizme konu olan bütün 
varlığa sahiptir. 

Değerli milletvekilleri; kıtalar, gezegenlerarası tu
rizmin sereserpe günlük hayatınıza karıştığı uzay ça
ğında yaşıyoruz. Zaman çizgisini alışılmışın, bilinenin 
ötesinde yeni imkân, yeni muhteva ile değerlendirmek 
çabasının mutlu sonucu olan turizmin, insanoğlunu 
şekilden, maddeden tamamen çekip alan bir itici ve ya-
şatıcı gücü olduğunu hatırdan çıkarmamalıyız. 

Turizm, insanı güzelliğe, iyiliğe, faydalıya, kısaca
sı insan olmaya eğitir. Turizmin rengârenk akvar
yumu içinde insan kendisini yeniler, kendi varlığına, 
kendi benliğine yakınlaşır. 

Cenabı Hak, «Yüksek dağların boynundan size ge
çitler, yollar yarattım; geziniz, geçiniz.» buyurmuştur. 
Yine bir âyetin manasında, «Resulüm söyle; geziniz, 
seyrediniz, bakınız nasıl yaratılmış mahlûkat, nasıl var 
olmuş kâinat, görünüz, biliniz, görgünüz, bilginiz artsın, 
yaratılmışları görünüz, yaratanını biliniz, imânınız kuv
vetlensin, itikadınız artsın.» buyurmuştur. 

Türkiye turizminin anakaynağı, geçer akçesi coğ
rafyan ihtişamından, şahane denizinden önce emsal
siz tarihî eserleri, arkeolojik kalıntıları, medeniyet 
kokan harabeleri, kalem gibi uzanan minareleri, dağ
lar gibi oturan kubbeleri, fışkıran şifalı suları, tarih 
yazan çeşmeleri, haşmet, heybet arz eden saraylarıdır. 

Millî Prodüktivite Merkezinin, yurdumuza gelen 
yabancı turistlere, «Türkiye'ye niçin geliyorsunuz?» so
rusunu turistlerin % 90'ı «Tarihî eserlerinizi görmek 
için geliyoruz.» diye cevaplandırmıştır. Fakat, şu bir 
acı gerçektir ki, yabancı turistler böyle derken, bizim 
yerli turistler ve bilhassa genç yavrularımız, millî, ta
rihî eserleri görme lüzumunu duymamakta ve duyu

rulmamaktadır. Cidden öyle değil midir muhterem 
arkadaşlarım? Milâttan önce 8 bin yıla uzanan Türkiye 
tarihinden, Türk İslâm sanat eserlerinin paha biçilmez 
örneklerini bağrında bir mücevher gibi saklayan, Türk 
tarihini bütün Anayurda nakış nakış, değer ölçüsüyle 
mehenge vurmakta, bu şaheserler karşısında yabancı 
ilim adamları ve turistler hayranlıklarını dile getir
mektedirler. 

Millî turizm politikamız, Anadolu medeniyetinden, 
Türkiye medeniyetine bir geçiş ve o manada bir su
nuş esprisi içinde güç. ve kuvvet kazanacaktır. Kitle 
turizminin, turizm potansiyeli üzerinde toplanacak ve 
turizm akımına yön verecek merkezlerini tespit eder
ken. Selçuklu ve Osmanlı Türk sanat İslâm eserlerini 
de yabancı turistlerin görmelerine imkân sağlayacak 
hatta bunu mecburî kılacak her türlü tedbirlerin alın
ması lüzumuna işaret etmek isteriz. 

Günümüz turizmi ekonomik hayatın en verimli un
suru, milletlerin turizm konusunda aldıkları nice ted
birler, geniş propaganda, rakamlar, reklâmlar ve re
kabetler turizmin insan yaşayışını etkileyen mühim bir 
faktörü olmasını sağlamıştır. 

Milletlerarası turizmin boy attığı, elle tutulur, göz
le görülür bir gelişmeye sahne olduğu bir bölgede bu
lunması, yurdumuz için büyük bir avantajdır. Ne var 
ki, bugün için çok hareketli bir turizm faaliyeti saha
sında olan bölge içinde bulunmamıza rağmen, bu şan
sından asgarî ölçüde dahi olsa istifade ettiğimizi, bu 
avantajlı durumu gereğince değerlendirdiğimizi söyle
mek mümkün değildir. 

Değerli milletvekilleri, turizm akım çizgisi içinde 
bir turistin Türkiye'ye gelişini gözönüne alalım. Yurdu
muza gelecek turistin daha memleketinde iken bu espri 
içinde Türkiye imajını hayalinde canlandırması lâzım
dır. Turistin aradığı ve önemle üzerinde durduğu, ko
naklama meselesidir. Bizim konaklama tesislerimiz 
kemiyet bakımından, yatak sayısı bakımından komşu 
ülkelerden 4 - 5 defa daha az, keyfiyet ve hizmet arzı 
bakımından kifayetli değildir. 

Yurdumuza gelen turist sayısı bakımından, konak
lama tesislerimizin talebe cevap verecek bir sayıda ve 
seviyede olması, turizm gelirleri bakımından en büyük 
kaybımızdır. Cazip bir dış turizm hareketini vücuda 
getirmenin başlıca iki yönü vardır. Bunlar dış turizme 
açılacak bölgelerimizi alt ve üst yapı bakımından ha
zırlamak ve turistin hizmet arzını en iyi şekilde ye
rine getirmektir. 

Diğer husus; beklenen turizm hareketini gerçekleş
tirecek derecede turistin memleketimizi ziyaret etme-
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sini sağlamaktır. Bu ziyaretlerin her yıl beklenen se
viyede olması, turistlerin memleketimizde daha uzun 
müddet kalmaları, memleketlerine iyi intibalarla den
meleri, tekrar yurdumuza gelmeleri için de, bir arzu 
içinde bulunmaları elbette tanıtma politikamızın ana-
gayesi olmalıdır. 

Bunun için de, turistleri ağırlayacağımız oteller ve 
mensupları, ciddî, vakarlı, şayanı itimat, sunîlik ve şı
marıklıktan uzak, Türk terbiye ve ahlâkını turiste gös
terecek vasıfta iyi lisan bilen, Türklüğe, Türk millî 
haysiyet ve gururuna sahip kişiler olmalıdır. Mih
mandarların turiste verecek bilgisi, Türk'ü, Türk yur
dunu millî, dinî, tarihî, İslâmî eserleri bilecek seviye
de, sevdirecek ve sevecek kabiliyette, inançta, ahlâkta 
olmalı. 

Öyle tercümanlar var ki, turisti gördü mü küçülü
yor, aşağılık duygusuna kapılıyor. Vakarlı olmalı, Ba
kanlık mensupları örnek olmalı, hele sabık Turizm Ba
kanı Orhan Birgit gibi Bakanlık koltuğundan Meclis 
kürsüsünde konuşan bir hatibe küfür edecek vasıfta 
olmamalı. 

Değerli milletvekilleri, turisti yalnız Garptan, Hı
ristiyan dünyasından beklememeli, yalnız Batılı turist
lere karşı hazırlanmamalı, İslâm dünyasından turist 
celp etmeye çalışmalı, onları ağırlayacak ve memnun 
edecek hazırlık, teşvik, tedbir, imkân düşünmeli; fa
kat turisti celp edeceğim, memnun edeceğim diye, 
Türklük haysiyet ve namusuna, gurur ve şerefine ha
lel getirecek çirkin davranış, haysiyet kırıcı; Türk'ün 
iffet ve namusunu rencide edecek hareketlerden sureti 
katiyede içtinap edilmeli. Teknik mahallî hususiyet
lerimizi ve tekmil turizm imkânlarımızı asla Batı tak
litçiliği ile tahrip ve tağyir etmemeli. 

Değerli milletvekilleri, turizmden döviz bekliyoruz. 
Turizm hareketlerinde ve gelirlerinde önemli artışlar 
olmuşsa da, bu yetersizdir; istenilen seviyeye gelinebil-
mesi için de Bakanlık gerekli arz kapasitesini süratle 
artıracak yatırımlara yön verme imkânından mahrum 
kalmamalıdır. Bu konuda nazım rol oynama imkânı 
yıllardır bulunamamıştır. Dünyanın içinde bulunduğu 
ekonomik bunalım ise, turizm meselelerimizi hem arz 
kapasitesi sağlamak, hem de tanıtma çalışmalarını daha 
cazip bir biçimde gerçekleştirmek açısından daha bü
yük bir önemle ele almamız mecburiyetini ortaya çı
karmıştır. Esasen Turizm ve Tanıtma Bakanlığının 
265 sayılı Teşkilât Kanunu ile kendisine verilen görev
ler meyanmda bulunan, yukarıdaki faaliyetler için beş 
yıllık plan, yıllık programlar ve bütçe çerçevesi içinde 
gerekli önemin verilmesi zarurîdir. 

Fakat hemen belirteyim ki, 1974 bütçesi rakamları
na bir göz atacak olursak, göreceğiz ki, Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığına 1974 yılında 257 278 082 liralık 
bir bütçe verilmiştir. Köylüsünden kentlisine, işçisin
den esnafına -ve bütün Türk vatandaşı bilmektedir ki, 
Ecevit Hükümetinin bilgisiz, hayalci; şimdi pullan pı
rıl pırıl dökülen ve acı gerçeği bütün vahametiyle sırı
tan yaldızlı sloganlarla yaratılmış, şişirilmiş isabetsiz 
politikası yüzünden Türkiye, asgari % 30 fakirleşmiş
tir. Para değerini % 30 kaybetmek durumunda bırakıl
mıştır. 

Gönül isterdi ki, 1975 yılı Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığı bütçesi hiç olmazsa 1974'tekinin seviyesinde 
kalabilmek için, 1974 yılı bütçe rakamının % 30 faz
lası olsun. Fakat görüyoruz ki, bütçe, artacak yerde 
eksilmiş; 257 278 082 liradan, 252 079 000 liraya 
düşürülmüştür. Bir başka ifade ile değil 1974 bütçe
sinin seviyesinde kalmak, o bütçenin öngördüğü faali
yetlerin olsa olsa ancak % 70'ini karşılayacak şekilde. 
Böyle bir bütçe ile hangi hamleden bahsedebiliriz? 

Değerli arkadaşlarım, sözlerimi tamamlarken, bu
rada birkaç karşılaştırma yapacağım. Bakanlığın 1974 
ve 1975 yılları yatırım ve transfer harcamalarını dik
katinize sunmaya çalışacağım. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığına 1974 yılında ya
tırım harcamaları için 74 milyon lira tahsis edilmiştir. 
1975 yılında ise, sadece 56 079 000 lira öngörülmekte
dir. Arada yaklaşık olarak 18 milyon liralık bir eksil
me vardır. Bu fevkalâde dikkati çekici bir husustur. 
Bu arada sayın Bakandan cevaplandıracağını umdu
ğum aşağıdaki hususları açıklamalarını istirham ede-
ce'ğim. Bu suretle milletimiz 1974'ten bu yana nasıl 
bir yatırım gelişmesi kaydettiğimiz konusunda tenvir 
edilebilsinler. 

Bakanlığa 1974 yılı bütçesi ile tahsis edilmiş bulu
nan 74 milyon liralık yatırım bütçesinden ne kadarı 
kullanılabilmiştir? Bilhassa kamulaştırma için ayrılmış 
olan 40 milyon lira, enformasyon büroları için ayrıl
mış bulunan 5 milyon liradan tarihî ve millî eserleri 
değerlendirmesi için tahsis edilmiş olan 2 750 000 li
radan çeşitli çevrelerin düzenlenmesi için tahsis edil
miş olan 6 milyon liradan ne kadarı kullanılabilmiş
tir? Transfer harcamalarına gelince; 1974 yılının 
81 091 392 liralık ödeneğine, 1975 yılında 86 milyon 
liralık bir ödenek öngörülmüştür. Yaklaşık olarak 5 
milyon liralık bir artış öngörülmektedir. Yatırım büt
çesindeki azalmaya mukabil bu artışı, bir müspet ha
reket olarak mütalâa etmekteyiz. 
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Sayın Bakandan, öğrenmek istiyoruz: 1974 yılı 
transfer harcamaları ne seviyede kalmıştır? Özellikle 
konaklama tesisleri için Turizm Bankasına transfer 
edilmesi öngörülmüş bulunan 20 milyon Türk lirasın
dan ne kadarı transfer edilmiş, yine ne kadarı har
canmıştır? Bakanlığın kendisine 1974 yılında tahsis 
edilmiş bulunan yatırım ve transfer ödeneği harcama
larının çok düşük bir seviyede kalmış bulunduğu kana
atindeyiz. Bundan da sabık Bakan Orhan Birgit'i so
rumlu görmekteyiz. «Bu düzen değişmelidir» nidaları 
ile iş başına gelen Sayın Ecevit Hükümeti, diğer ba
kanlıklarda olduğu gibi, Turizm ve Tanıtma Bakanlı
ğında da, düzeni değiştirmek, düzeni ihya etmek şöy
le dursun, onu altüst etmiş ve bunu bir marifet say
mış, Bakanlık mensuplarını birbirine düşürmüş, bu 
yüzden memleketimiz için son derece önemli bir iş 
gücünün heba olmasına sebep olmuştur. 

Sözlerimi bitirirken, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
bütçesinin memleketimize ve Bakanlık mensuplarına 
hayırlı olmasını Cenabı Hak'tan niyaz eder, Yüce 
Meclisi hürmetle selâmlarım. (A. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Değerli. 
Demorkatik Parti Grupu adına Sayın Necdet Ev-

liyagil. Buyurunuz sayın Evliyagil. 

dışarıya giden bazı hatırlı kişiler, plansız, denetimsiz, 
kendilerine göre bir turizm ve enformasyon politikası 
uyguladıklarından, hiçbir belirli sonuç alınmadan bu
günkü kısır ortama gelinmiştir. 

Paris Bürosunun başındaki memurunuzu vekâleten 
müsteşarlık görevine atayabilirsiniz - nitekim atanmış
tır - ama maaşını döviz olarak d işarda alsın diye, her 
ay geçici görevle Paris'e gönderemezsiniz. Maalesef bu 
da olmuştur. Sanırım ki böyle bir uygulamanın dün
yada örneği yoktur. Acaba Paris Büromuzda yapılan 
keyfî muamele ve harcamalar, teftişe tabi tutulmuş 
mudur? Söylentilerin önlenmesi bakımından bütün 
bunların açıklığa kavuşması gerekmektedir. 

Şimdi şahsî konularını böylesine önplana alan yö
netici, kendisine bağlı olan dış ülkelerdeki diğer me
murlarına iyi ve sağlam bir amirlik örneği verebilir, 
üst.ast ilişkilerinde Bakanlığını başarıya ulaştırabilir 
mi? Ne yazık ki, Türkiye'nin tanıtılması işte bu zihni
yetle yürütülmüştür ve yürütülmektedir. 

Bakanlıktaki koordinasyon mekanizması, adının dı
şında hiçbir varlık gösteremediği, millî bir turizm ve 
tanıtma politikası oluşturulamadığından, aklına esen, 
dilediği formülü uygulamış, sinemacılık, reklâmcılık 
rezaletleri başta olmak üzere, tanıtılmamızla, enfor
masyonla uzaktan yakından ilgisi bulunmayan, döviz 
karşılığındaki pahalı ve usulsüz harcamalar, planlan
mış ve yürütülmüştür. 

İşte bu heyecansız yönetici kadro ile Cumhuriyeti
mizin 50 nci yılına ulaşılmış ve bu kadro Cumhuriye
tin 50 nci yılında, bırakın bir devlet belgesini, Cum
huriyeti bize kazandıran ve emanet eden büyük Ata
türk'ün bir tek fotoğrafını dahi ulusa armağan etme 
gereğini duymamıştır. 

Şimdi biz, kendi küçük konularından başka bir 
görüşe sahibolmayan, bu cılız ve heyecansız zevatla 
Devlet enformasyonunu yapacağız, ülkemizi tanıt
maya yöneleceğiz ve Kıbrıs gibi dünyanın gözleri 
önünde sergilenen bir davayı yürüteceğiz. Tabiî ol
maz öyle şey. Bütün bunlardan bir kısmının sonucu 
bir yığın usulsüzlükler olmuş, Danıştaya davalar açıl
mışken, Turizm ve Tanıtma Bakanlığının Teftiş Ku-
,rulu ile Hukuk Müşavirliği görevlerini yapmadıkla
rından Danıştaya gönderilen davalar, her seferinde 
noksan muameleye tabi tutulduğundan geri çevril
miş ve bir nevi zaman kazanma çabası gösterilmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bilindiği gibi 
Kıbrıs sorunu 1974 yılının olayı. değildir, 1974'te or
taya çıkmamıştır. Kıbrıs sorunu yıllardan beri mil-

D. P. GRUPU ADINA NECDET EVLİYAGİL 
(Ankara) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Bakan
lığın sayın mensupları; 

Dün olduğu gibi, bugün de Türk turizm ve enfor
masyon politikamız, birkaç yöneticinin dışında, ço
ğunlukla kişisel sorunlarını her şeyin üstünde tutanla
rın, cılız, yeteneksiz ve duygusal darvanışları yüzün
den, yerinde saymak şöyle dursun, ne yazık ki, geriye 
doğru gitmektedir. 

1974 yılı, dünya ekonomisinin durgunluk devresine 
girmesine rağmen, turizm harcamalarının 30 milyar 
doları, yaklaşık olarak 450 milyar lirayı bulacağı açık
lanmıştır. 1973 yılı harcamaları ise, 27,6 milyar do
lardır. 1974 yılındaki turist sayısı 800 milyon kişi ola
rak tahmin edilmektedir. Mevcut istatistikler, dünya 
turizm hareketlerinin % 75'inin iç turizm alanında 
gerçekleştiğini ortaya koymaktadır. Gerek petrol fiyat
larının artması, gerekse enflasyon dolayısı ile, bütün 
ülkelerde yükselen fiyatlar, büyük kitleleri, yabancı 
ülkeler yerine, kendi ülkeleri içinde seyahate sevk et
mektedir. 

Sayın milletvekilleri; Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, 
dış ülkere adam gönderen bir mekanizma haline ge
tirilmişti»". Tayinlerin çoğu isabetsiz yapıldığından ve 
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letçe, Devletçe, hassasiyetle üzerinde durduğumuz ve 
titrediğimiz, ülkemiz için hayatî bir sorundur. 

Şimdi soruyorum : Yıllar yılı bir Kıbrıs sorunu 
açık seçik ortada dururken, hattâ her an patlaması 
beklenirken bizim Turizm Bakanlığı ile enformas
yonu yürütmekle görevli daireler ve yöneticiler daha 
evvelden bir hazırlık ihtiyacını duymuş mudur? Ya
bancı örgütleri ve basını enförme edebilme çabaları
na girişmiş midir? Hakü Kıbrıs davamızı berraklıkla 
anlatmak için belgeler hazırlamış, zamanında kulla
nılmak üzere bunları depolama ve dağıtma yollarına 
gitmiş midir? Kıbrıs harekâtı süresince Basın - Yayın 
Genel Müdürlüğü dış bürolarına talimatlar verebil
miş midir? 

Kıbrıs harekâtının başladığı ve sürdüğü günlerde 
Basın - Yayın Genel Müdürlüğü ile Londra Basın 
Müşavirliğimizin telekslerinin liyakatli bir heyet ta
rafından ciddiyetle tetkikini istiyorum. O zaman 
Devlet enformasyonu yaptığını sandığımız Basın - Ya
yın Genel Müdürlüğünün nasıl bir. sorumsuzluk için
de olduğu ortaya çıkacaktır. 

Kıbrıs sorununda bizim için İngiltere 350 000 
nüfuslu bir Maritius devleti değildir, teminatçı ülke
lerden biridir. 16 . 10 . 1974 tarihli telekse şöyle bir 
göz atılırsa, «Kıbrıs'ta Jenosit» adlı broşürden, Lon
dra Basın Ataşeliğimize 25 adet; evet 25 adet gönde
rildiği görülecektir. 25 adet broşürle Basın - Yayın 
Genel Müdürlüğümüz, İngiltere gibi bir ülkede basın 
ve komuoyunu oluşturmayı planlamıştır. Londra bü
romuzun, «Kıbrıs konusunda doküman yokluğundan 
büyük sıkıntı çektiğimizi takdirlerinize arz ederiz» 
diye âdeta yalvarırcasına gönderdiği telekse merkez
den cevap bile verilmemiştir. Çünkü Genel Müdür o 
günlerde binasını badana ettirmekle meşguldür. 

Tanınmış araştırıcı Charles O'Berlins zamanın 
Başbakanı Ecevitle ilgili bir notu Ankara'ya ulaştı
ğında ve kendisine «10 gün içinde cevap verilecek
tir» dendiği halde; o da semer altı edilmiş, adam bu 
laçka tutumumuzdan ötürü Londra büromuzdaki me
murlarımızla alay etmiş, hakaretler yağdırmış ve so
nunda da, «Eserimin baskısını geciktirdiniz, bir do
küman vermekten bile âcizmişsiniz. Siz bu kafa ile 
mi enformasyon yapacaksınız?» demiş ve çıkıp git
miştir. 

Ecevit Hükümeti istifa ettikten sonra Londra Ba
sını, Hükümet sorunu ile ilgili olarak, Ataşeliğimize 
başvuruyor ve komanterler istiyor. Basının bu isteği 
doğaldır. Ataşeliğimiz de, durumu Ankara'ya bildi

riyor. Şimdi izinli sayılan Genel Müdürün imzası ile 
gelen teleksin iki satırını dikkat değil insaf nazarla
rınıza sunuyorum : 

«BBC, UPİ, AP, REUTER gibi ajansların dış 
haberler kısmında sağlayacağınız dostlardan gelişme
leri hemen izlemeniz ve bilgi sahibi olmanız müm
kündür.» 

Teleks bu. Halbuki Ataşeliğimize müracaat eden
ler de, Genel Müdürün önerdiği ajansların yönetici
leridir. 

İşte, ülkemiz için çok hayatî noktadaki bir Genel 
Müdürün çalışmasına bir örnek de budur. 

Kıbrıs sorununun merkezi durumunda olan Lon-
dra'daki Basın Ataşeliğimizin aylık propaganda, ta
nıtma ödeneği nedir, biliyor musunuz? 60 Sterlin. 

Bakanlıkta bu hizmetlerin hesabını yapanlar ve 
yıllık bütçeleri hazırlayan kadrolar aynı kadrolar. İş 
övünmeye geldi mi, basamak basamak bu makama 
tırmandık diye böbürlenecekleri yerde bu görevleri 
ehil ellere bırakırlarsa, işte. o zaman ülkeye hizmet 
etmiş olurlar. 

Kıbrıs harekâtı dolayısiyle 2 000 Sterlinlik teleks 
masraflarına karşı, merkezin gönderdiği tahsisat 200 
Sterlindir. 

Yıllar yılı Londra'ya demir atan Basım Müşaviri
miz, harekâtın en hareketli ve heyecanlı günlerinde; 
yani ülkesinin kendisinden ilk defa hizmet beklediği 
bir sırada, «Çok acele» kaydıyle Genel Müdürlüğe 
gönderdiği 672 sayılı teleksle emekliliğini istiyor da, 
Ankara bu memuruna «Otur oturduğun yerde, şim
di sırası mı?» diyemiyor ve beyefendinin talebini ka
bul ediyor. Bu, nasıl heyecandır, bu nasıl hızlı çalış
madır, bu nasıl iştir? 

Diğer taraftan turizm konseptinden yoksun bu fa
kir milletin kıt dövizlerini bir mirasyedi gibi savurarak 
döviz karşılığında yaptırılan tamtma ile uzaktan ya
kından ilgisi olmayan bir Le louche Filmi Türkiye'ye 
ne kazandırmıştır? Amerika'daki Türklerin çalıştır
dıkları uçaklar Amerika ile Türkiye arasında cirit atar
larken, New York büromuzun Yunan Hava Yollarına 
duyduğu sempati basına yansıdığı halde, Bakanlık bu 
konunun üzerine eğilmiş midir? Türkleri Yunan Ha
va Yollarına gönderen bir büro müdürü ile mi Ameri
ka'da Devlet enformasyonu yapacağız ve Kıbrıs so
rununa çare arayacağız? 

Bu üzücü tablolara ait örnekleri çoğaltmak müm
kündür. Zamanın belirli ölçüleri içinde birkaçına de
ğinmekle geçiştiriyoruz. Bütün bu koşullar içerisinde, 
Bakanlığın en baştan ve ciddî bir şekilde ele alınması 
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gerektiğine inanıyoruz ve hatta daha ileri giderek şu
nu söylüyoruz: Bugün dünya ülkelerinin turizm ve 
enformasyon alanlarında gösterdikleri aşamalara kıs
men olsun ulaşabilmek için, bu Bakanlığımızın kesin
likle yeni baştan organize edilmesi gerektiği kanısın
dayız. 

Sayın milletvekilleri, 1975 yılı bütçe kanunu ta
sarısında Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ve Basın -
Yayın Genel Müdürlüğü için Devlet Enformasyon 
Örgütünün kurulması ve görevlerinin belirlenmesi ge
rekmektedir tarzındaki temenniyi, geç atılmış bir adım 
da olsa, olumlu karşılıyoruz. Demokratik Parti, dev
let enformasyonunun bir an evvel başıboşluktan kur
tarılarak organize edilmesinden ve Başbakanlığa bağlı 
bir kuruluş haline getirilmesinden yanadır. Başta Ba
sın - Yayın Genel Müdürlüğü olmak üzere, bütün en
formasyon örgütlerinin bağlanacağı Devlet Enformas
yon Teşkilâtı daha evvelden gerçekleştirilmiş olsaydı. 
Kıbrıs'ta Ordumuzun kazandığı şerefli başarıyı 4 - 5 
başlı enformasyon kuruluşunun çekingen, uyumsuz 
ve yeteneksiz davranışları karşısında, âdeta kaderiyle 
karşı karşıya bırakmaz; dünya ülkelerinin uyguladık
ları ve günün koşullarına uygun bir tarzda işlettikleri, 
bilinçli ve başarılı bir enformasyon politikasına doğ
ru yönelebilirdik. 

Amerikan yardımının kesilmesi kararında Rum
ların yıllar yılı çeşitli usuller ve metotlarla dünya ka
muoyunu, özellikle Amerikan Kongresiyle yabancı 
basını etkiledikleri bilinmektedir. Kıbrıs sorunu ile il
gili olarak Yunanlıların, başta Birleşmiş Milletler ol
mak üzere, dış ülkelerde giriştikleri yoğun ve yanıltı
cı propaganda faaliyetlerine karşılık; bizim, haklı da
vamızı bile anlatamadığımız, gerek Parlamentomuzda 
gerekse basınımızda geniş ölçüde eleştirilmektedir. 

Türkiye'nin politik tanıtılması konusu Basın - Ya
yın Genel Müdürlüğünün başlıca görevi olduğuna gö
re, bu örgütümüz bugüne kadar ne yapmıştır? Kıbrıs 
harekâtının başarılı askerî safhası bittikten sonra, bu 
Genel Müdürlük dünya ve Amerikan kamuoyunu et
kilemek için ne gibi girişimlerde bulunmuştur? Ceva
bını ben vereyim: Hiç.. Evet, hiçbir şey yapılmamış, 
Kıbrıs Harekâtı sırasında bu Genel Müdürlüğün ba
şına getirilen zat, teşkilâtını âdeta birbirine katmış, me
mur - amir ilişkilerini zedelemiş, hatta makamında 
dayak yiyecek bir ortamın doğmasına sebep olmuş
tur. 

Kıbrıs Zaferinin en heyecanlı günlerinde devlet 
enformasyonu, ruhî bir bunalım geçirdiği anlaşılan 
bir genel müdüre bırakılmıştır. Bu zat, o günlerde 

basına verdiği demeçlerde, «Kıbrıs sorunu ile ilgili bir 
soruyu cevaplandırırken bakınız ne diyor: «Bugünkü 
durumda Türk tezini anlatmamıza imkân yoktur. Kıb
rıs olayı ortaya çıktığında hiçbir hazırlığımız yoktu. 
Böyle bir olayda devlet enformasyonu ne yapar kim
se bilmiyordu.» Bunu Genel Müdür söylüyor. Sava
şın devam ettiği bir sırada sarfedilen bu sorumsuzca 
sözler bir sorumlunun ağzından çıkmış ve yabancı ba
sına da yansımıştır. Genel Müdür demeçlerinde poli
tikacıları da suçluyor ve bakınız ne diyor politikacılar 
için: 

«Bu, bir iki kişinin kabahati değil; demokrasiye 
geçiş döneminden sonra, politikacılarımızın suçudur. 
Basın - Yayın, demokrasinin gelişmesine paralel brr 
gelişme gösterememiştir. Politikacıların bu tutumu da 
personeli yemiştir. Bunda suç, doğrudan doğruya po
litikacıya aittir.» Bunlar ne biçim sözlerdir? Sayın 
Genel Müdür, başında bulunduğu kuruluşu eleştirme
yi görev yapmak mı sanmaktadır? Her mesul makam 
sahibi dilediği gibi konuşur ve saldırılarda bulunursa, 
anarşiyi sokakta aramaya lüzum kalır mı? (D. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri) 

1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısınının hizmet ge
rekçesinin «Ülkenin yurt içi ve yurt dışı tanıtılması» 
bölümünde ileri sürülen görüşlere de karşı olduğumu
zu belirtmek isterim. Türkiye'nin tanıtılmasının dış 
pazarlarda, ülkemizin bizzat o ülkenin yazar ve filim-
cilerinin kanalıyle yaptırılmasının inancı ve etken ola
cağı görüşünde değiliz. Bundan evvelki pahalı uygu
lamaların faydadan çok zarar getirdiği gerçeği ortada
dır. Bakanlığın yurt dışındaki faaliyetlerinin yeni baş
tan ele alınması ve düzenlenmesi lüzumuna inanıyor 
ve bütçenin önemli bir kısmını silip götüren ve artık 
bir işe yaramadıkları saptanan dış büroların azaltıl
masında, daha açık bir deyimle bunların küçük kad
rolu irtibat büroları haline getirilmesinde fayda görü
yoruz. Bu işin kapatılarak ele alınması faydalı olacak
tır kanısındayız. 

Tasarının genel yönetim ve destek hizmetleri prog
ram bölümünde, 1973 yılında 17 milyon, 1974 yılın
da ise, 23,5 milyon lira sarfiyat yapan ve uzun yıl
lardan beri denetlenmediği açıklanan yurt dışı kuru
luşlarımızın her türlü faaliyet ve masraflarının, tetki
ke tabi tutulacağını olumlu olduğu kadar, biraz da 
üzüntü ile karşılıyoruz. Geçen yılki konuşmamda da 
dış • bürolarımızda keyfî çalışma ve harcamalardan 
yakınmıştım. Gönül arzu ederdi ki, 1975 bütçe tasa
rısı önümüze geldiğinde, şikâyet konusu yapılan 1973 
hesapları berraklığa kavuşturulmuş olsun. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, sözlerime son 
verirken, şu önemli noktaya da değinmek istiyorum. 
Turizm sektöründe yabancı yatırımlar, diğer sektör
lerden farklı bir durum gösterir. Bu sermaye ile yatı-
ratılan kapasite, yabancı turistler kanahyle ihraç hiz
meti üereten işletmelere dönüşmektedir. Dolayısiyle 
sermayeyi sağlayanla, bu sermaye ile sağlanan hizmeti 
kullanan kaynak teorik anlamda aynıdır. Özellikle ya
bancı sermayenin dış turizme açık ve uygun tesislere 
yöneldiği düşünülürse, durum daha açıklıkla ortaya 
çıkar. Yabancı sermaye, korkutacak bir konu olmayıp, 
iyi çerçevelenirse, yatırımları hızlandıracak bir kay
naktır. Yabancı sermayenin turizm sektöründe diğer 
bir özelliği de, daha çok işletmecilik yönüne kayma-
sıdır. Gelecek, fiziksel plana hazır belirli yörelere ya
tırım, personel, finansman, işletmecilik, pazarlama ve 
turist getirme problemlerinin tümünü çözebilecek ve 
çözüme bağlayacak entegre bir programla gelen ya
bancı sermaye kolaylıkla kabul edilebilir. 

Diğer önemli bir konu da, yabancı sermaye tek
liflerinin çabuk karara vardırılması, müspet veya men
fî kararın çabuk verilmesi, yatırımcıların bekletilme
mesi ve formalitelerin basite indirilmesidir. Sadece 
turizm sektörü ile ilgili bir yabancı sermaye kanunu 
bile hazırlanabilir. Bloke paraların turizm sektöründe 
kullanılması hususu yeniden gözden geçirilmeli, bu 
paraların film ve tanıtma için kullanılması önlenmeli, 
gerçek yatırım ve kalifiye personel yetiştirilmesine ar-
tarılması sağlanmalıdır. 

Sayın Başkana ve Yüce Meclise Demokratik Par
ti Grupu adına saygılarımı sunarım. (D. P. sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Evliyagil. 
Şahsı adına Sayın Ali Naili Erdem, buyurun. 

ALİ NAİLİ ERDEM (İzmir) — Sayın Başkan 
sayın milletvekilleri; müzakeresini yapmış olduğumuz 
bütçe üzerinde, ehemmiyetine inandığım bir iki nok
tayı arz etmek için huzurlarınızdayım. 

Türk vatandaşının siyasî, sosyal ve ekonomik bir 
kişiliğe sahip olma mücadelesini çok partili hayatımı
zın içerisinde bir inanç ve iman birliği içerisinde, 
Anayasanın çizmiş olduğu hudutlar içerisinde devam 
ettiren Adalet Partisi, 7 seneye varan iktidarı süresi 
içerisinde «bacasız sanayi sektörü»! diye tanımlanan 
turizme gerçekten, her insaf sahibinin inkâr edeme
yeceği derecede büyük katkılarda bulunmuştur. 

On aylık Cumhuriyet Halk Partisi icraatının tu
rizm dalında getirmiş olduğu şeyler, bana göre sade
ce bir enkaz yığınından ibarettir. 
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İçinde bulunduğumuz yirminci yüzyılı, sosyal ve 
siyasî bilim uzmanları, 25'er yıllık dilimler içerisinde 
dört ayrı bölümde mütalaa etmektedir. 

1900 - 1925 yılı birinci dilim olarak, Birinci Cihan 
Harbini içinde bulundurur, dünyaya getirmiş olduğu 
felâketlerden başka bir şey değildir. 

1925 - 1950 dilimi de İkinci Cihan Harbini bün
yesinde taşır, onun da insanlık âlemine getirdiği göz
yaşı ve kandır. 

20 nci yüzyılın en bahtiyar, en mutlu üçüncü dili
mi 1950 - 1975 dilimidir. Bu dilim içerisinde 1950 
sonrası medeniyetçilik mücadelesini refah devleti is
tikametinde tabana intikal ettirmek suretiyle ulaştır
mada büyük efor sarf eden birinci planda Japonya'yı 
görmekteyiz ve kalkınmasını mevcut olan 1950 Ja
ponya'sına 7 misli bir artış, 7 kat katlamak suretiyle 
getirmektedir. 

1950 - 1975 Türkiye'sinde bu katlama 4 defa ol
muştur. İftiharla huzurlarınızda belirtmek isterim ki, 
bu 4 katlamanın ikisi 6,5 yıllık iktidarı olan Adalet 
Partisine aittir. 

Böylece «Üçüncü bahtiyar dönem» diye adlandı
rabileceğimiz süre içerisinde dünya devletleri içerisin
de Japonya'dan sonra gelen devlet Türkiye olmuştur, 
Eğer bir 27 Mayıs ihtilâli, eğer bir 12 Mart tarihli 
muhtıra ortaya çıkmamış olsaydı, huzurunuzda iddia 
edebilir ve söyleyebilirim ki, bu 4 katı büyüme hiç 
değilse 6 kat olacak idi. 

Çağımızda devlet ekonomik bir devlettir. Çağımız 
bir buhranlar ve patlamalar dönemini yaşamaktadır. 
Fikirde ve eylemde kanunsuzluğu teşvik, anarşiyi 
yaygınlaştırmak belli bir tutku "halinde bazı şahısla
rın kafasında marazî bir düşünce halinde yaşamakta
dır. 

Turizm, insan hayatına yeni ufuklar getiren bir 
sektördür. Kültürde, tarihte, tabiatta güzele, güçlüye, 
esrara bir anlamda yakınlaşmadır. Ayrıca büyük bir 
potansiyeli bünyesinde yaşatmaktadır. 1965 yılında 
Adalet Partisi iktidara geldiğinde turizmin millî ge
lire katkısı olumlu istikamette değil, aksine pasif ha
nesinde menfi istikamette devlet bütçesinden belli bir 
masrafı alıp götürmekte idi. 1965 - 1975 devresi içe
risinde yapılan başarılı çalışmaların sonucundadır ki 
turizm sektörü millî gelire katkıda bulunabilecek bir 
unsur haline getirilmiştir. 

Turizm, ayrı dünyaların,,insanlarının farklı düşün
ceye sahip olan kişilerin bir araya bir anlamda gel
mesi, el sıkışmasını da temin eder. Böylesine bir hazi
nenin barışa yönelmiş devlet adamlarının elinde bir 
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elmas gibi traşlanması o ülkelere yeni ufukları geti
riyor. Ama zaman zaman insanların devlet hayatla
rında talihsiz devreler vardır. Şimdi huzurlarınızda 
bir müşahhas olayı almış olduğum bilgiler muvacehe
sinde arz edeceğim. 

1971 yılında Turizm Bakanlığının personel daire
sinde çalışan Ertuğrul Uslu ismindeki bir şahsın bir 
gece Turizm Bakanlığının Personel Müdürlüğünün 
odasına girmek suretiyle kimlik kartlarını almış ve 
Personel Dairesi Müdürünün de mühürünü almak su
retiyle o tarihte sıkıyönetimce aranan anarşistlere 
Turizm Bakanlığının memuru imiş gibi kimlik kartı 
düzenlemek suretiyle vermiştir. 

Bu kimlik kartlarına sahip olan anarşistler sıkıyö
netimin devamlı aramalarına rağmen Turizm Bakan
lığının memuru olma kisvesini ve kimliğini üzerinde 
taşımış olması sebebiyle uzun bir süre İstanbul'da bir 
çok otellerde kendi rahat dünyalarını yaşatmaya de
vam etmişlerdir. 

Anarşistler yakalanıp sıkıyönetim mahkemelerine 
tevdi edildiklerinde, üzerlerinde bulunan kimliğin han
gi şahıs tarafından tanzim edilip verildiği keyfiyeti açık
lığa kavuşmuş ve ismini söylediğim Ertuğrul Uslu' 
nun, sıkıyönetim mahkemelerince 4 sene 8 ay mahkû
miyetine karar verilmiştir. 

Buraya kadar hadisenin önemli olan bir yönü 
yok; ancak hadisenin önemli yönü şu noktadan itiba
ren başlıyor; 

Meclisin affa müstahak görmediği şahıslar, Ana
yasa Mahkemesinin, yetki hudutlarını aşarak, yasa
nın da hudutlarını aşmak suretiyle sağlamış olduğu 
affın neticesinde, bu aftan istifade eden Ertuğrul Us
lu, o tarihte bakan olan Sayın Orhan Birgit'e müra
caat ediyor. Sayın Orhan Birgit'e müracaat ettiği za
man, evrak ait olduğu daireye gönderiliyor. Daire 
Müdürü, Personel Müdürü olarak ve orada bulunan 
sivil savunma uzmanının üniteleri, hadiseyi Sayın Or
han Birgit'e naklediyorlar, diyorlar ki : «Hadise bu
dur : Geçmişte bir hadise olmuştur; sıkıyönetim mah
kemelerine intikal etmiştir, 4 sene 8 ay mahkûmiyeti
ne karar verilmiştir ve aftan istifade etmiştir.» 

Hadisenin üzücü olan yönü, bu açıklamaya rağ
men, resmî yetkili ve görevli olan organların uyarısı
na rağmen, Sayın Birgit'in bu şahsı tekrar göreve al
ması keyfiyetidir. Göreve alınma yeri Personel Mü
dürlüğünden alınıp, Planlama Dairesine verilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, devlet idare etme mevkiin
de bulunanlar, her şeyden evvel gücünü ve kuvvetini 
almış oldukları, gerek kişisel, gerek işgal etmiş ol

dukları makamın gücü ve kuvveti, doğrudan doğru
ya Anayasaya, hukuka ye yasalara istinat ederler. 
Evvelemirde devlet adamlarının, icra mevkiinde olan
ların, sade vatandaştan önce devletin bekasını ve hu
kuka saygıyı bir terbiye haline getirmiş olmaları ica-
beder. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Bu itibarla, meselenin böylesine bir talihsiz sonu
ca ulaştırılması keyfiyetini kınadığımı, bu tarz hadi
selerin Türkiye'de, büyük Türkiye'ye, güçlü Türkiye' 
ye, Büyük Atatürk'ün ortaya koymuş olduğu muasır 
medeniyet seviyesine ulaşmayı, medeniyetçilik müca
delesi içerisinde yapmayı karakter haline getirmiş 
olan insanlara bir fayda sağlamayacağını, olsa olsa 
vatana ve milletin bütünlüğüne göz dikmiş olanlara, 
dahilî ve haricî düşmanlara yarar sağlayacağını hu
zurlarınızda hatırlatır, Yüce Meclisi saygılarımla se
lâmlarım. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erdem. 
Buyurun sayın... (C. H. P. sıralarından gürültü

ler.) 
Bir dakika efendim, rica ediyorum... Sayın Bir

git'in bir müracaatı var efendim, müsaade buyurun. 
ORHAN BİRGİT (İzmir) — İzmir Milletvekili 

Sayın Ali Naili Erdem, kendisine yanıltılarak veril
miş asılsız bilgiler dolayısıyle bana haksız bazı iddia
larda bulundu ve sataştı. Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bu Ertuğrul Uslu'nun işe alınışıy-
la ilgili açıklamada bulunacaksınız... Bu konuya mün
hasır olarak, buyurun efendim. 

ORHAN BİRGİT (İzmir) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri, Sayın arkadaşım Ali Naili Erdem'e 
bu bilgiyi kim vermişse, kendisine haksızlık etmiştir. 

Bakanlık görevinde bulunduğum sırada, bir sürü 
vatandaşın göreve atanması için... 

METE TAN (Afyon Karahisar) — Nasıl sürü? 
ORHAN BİRGİT (Devamla) — Anladığınız ma

nada «sürü» değil, vatandaşa saygım vardır. 
METE TAN (Afyon Karahisar) — İnsan toplu

muna sürü denmez. 
BAŞKAN — Sayın Tan, rica ederim efendim. 
Sayın Birgit siz devam buyurun efendim. 
ORHAN BİRGİT (Devamla) — Sayın doktor, 

koridor konuşmalarınızı buraya getireyim isterseniz. 

Birçok vatandaşı elbette tayin ettim. Sayın Erdem 
de bakanlık yaptı, benden çok fazla bakanlık yaptı. 
İnşallah daha da çok idarenin başında, bu türlü tasar
ruflarda yeniden imza atma olanağını da bulur. 
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Hatırlıyorum şimdi; sıkıyönetim mahkemelerine 
verilmiş, ya beraat etmiş, yahut af ile ayrılmış bir va
tandaşımız bana müracaat etti. Müracaatını doğru
dan doğruya ilgililere havale ettim. Ne Personel Mü
dürüne, ne de bir başkasına : (Bakanlığın tüm erkâ
nı buradadır.) «Filân şahsı mutlaka göreve atayacak
sınız» demedim. Bakanlığın Müdürler Kurulu vardır, 
orada durumu, atama bakımından olurlu görülenler 
atanır, bakan bunları ya imza eder, onaylar veya 
geri çevirir. Böyle bir geri çevirme de yapmadım; fa
kat arkadaşlarım, Allah'ın ve tarihin huzurunda şun
ları söylemek istiyorum : Bu arkadaşın bakanlığın 
odasına girip kimlikleri aldığını bilmiyorum. Şu an
da kendisinden duyuyorum. 

SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Sicil dosyasın
da var. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etme
yin efendim. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Ben sizin kadar 
meraklı değilmişim. Her müracaat edenin dosyasını, 
sicilini aramak gibi Nat Pinkerton'luğum yokmuş. Siz 
daha çok şeyleri bilmek istediniz, bazı şeyleri de ara
dınız, bulamadınız Sayın Seyfi Öztürk. 

SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Biz biliyoruz da 
siz niye bilmiyorsunuz?.. 

BAŞKAN —•' Karşılıklı konuşmayın. 
Devam buyurun efendim. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Bakan olarak, 
bana müracaat edenlerin dosyasını tetkik ile vakit 
geçirmedim, aramadım. Hatası da sevabı da bana 
aittir; ama temin ediyorum, siyasî fikirlerinden dola
yı değil, sadece bir Bakanlığın içerisinde evrakları de
ğiştirdiğini bilseydim böyle bir müracaatını havale et
mezdim. 

Şimdi gelelim Sayın Erdem'in sözlerine. Sayın Er-
dem'e Personel Müdürü şöyle dedi, Savunma Sekre
teri böyle dedi diye, kim söylemişse yanlış bir muh
biri sadıklık yaptırmıştır. Arkadaşımı kınamıyorum, 
arkadaşım o arkadaşlara güvenmiştir, bu kürsüye gel
miştir. Bana sorsaydı tavzih ederdim. Bana sormamış
tır, sorması gerekmez. Çok temenni ederim, kendisi
ni bu yolda konuşturan arkadaşlarımın, bir daha böy
le bir söz için kendisine tavassut ettikleri zaman, sa
nıyorum Ali Naili Erdem o arkadaşlara inanmayacak
tır. Durumu bu şekilde açıklamış bulunuyorum. 

Fazla vaktinizi alacak değilim arkadaşlar. Saygı
lar sunarım. (A. P. sıralarından «Alkışlayın-bunu, al
kışlayın» sesleri.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Birgit. 

Turizm ve Tanıtma Bakanı Sayın İlhan Evliyaoğ-
lu, buyurunuz. (A. P. ve C. H. P. arka sıralarından 
gürültüler.) 

Lütfen efendim, lütfen arkadaşlar, rica ederim... 
Müsaade edin efendim. 

Sayın Bakan buyurunuz. 
TURİZM VE TANITMA BAKANI İLHAN EV-

LİYAOĞLU — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ve Basın Yayın Ge
nel Müdürlüğünün 1975 malî yılı Bütçe Kanunu tasa
rısı üzerinde tenkit, temenni ve tavsiyelerde bulunan 
sayın grup sözcülerine ve sayın üyelere Bakanlığım 
adına şükranlarımı arz ederim. 

İleri sürdükleri temenni ve görüşlere Bakanlığımı
zın bundan sonraki çalışmalarında geniş yer verilecek 
ve dikkatle izlenecektir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler, 1973 ve bilhassa 
1974 yılında dünya ülkelerinde şiddetlenen enflasyon 
hareketleri, petrol krizi ve enerji buhranı, turizm ala
nında da büyük değişmelere yol açmıştır. 

(A. P. ve C. H. P. arka sıralarından gürültüler.) 
BAŞKAN — Arkadaşlar, rica ederim efendim, 

gürültü oluyor, lütfediniz. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI İLHAN EV-
LİYAOĞLU (Devamla) — Bu değişmeleri turizm ala
nında bir talep kısıtlaması^ olarak vasıflandırmamız 
mümkündür. Avrupa'daki ekonomik gelişmelerin se
bep olduğu talep kısıtlamasının, 1974 yılının ilk ayı 
içinde Türkiye'yi de etkisi altında bulundurduğu mut
laktır. Nitekim, 1974 yılının ilk altı ayında, 1973'e 
nazaran gelen turist sayısında, geçen yıla oranla bir 
kısıtlama olmuş, ancak % 6,1 gelişme olmuştur. 1974 
yılının ikinci altı aylık döneminde, bilhassa Kıbrıs Ba
rış Harekâtının da etkisiyle, Türkiye'deki turist hare
ketleri oldukça gerilemiştir. Özellikle deniz seferleri
nin tümü ile iptal edilmesi, Ege ve Güneybatı Akde
niz bölgesindeki rezervasyonların % 50-80 oranında 
kısıtlanması dolayısıyle, turistik tesislerdeki doluş oran
ları çok azalmıştır. Böylece 1974 yılının ilk yarısında, 
Avrupa'da ekonomik krizin etkisi altında başlayan 
yavaşlama, aynı yılın ikinci yarısında ülkemizi ziya
ret eden yabancılar sayısını, 1974 yılında ilk defa 
planlı dönemin altına düşürmüştür. 

Turist sayısındaki bu azalmaya rağmen, 1974 yılı
nın plan hedefleri, turist gelirleri alanında yükseliş 
göstermiştir. Nitekim, ,1974 yılında turizm gelirleri, 
net olarak 78 milyon dolara ulaşmıştır. Bu, 1973 ile 
oranlandığı zaman, % 17 bir artışa tekabül etmekte
dir. 1974'te, ülkemize gelen turist sayısı 1 110 298'dir. 

571 — 
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1973 ile kıyaslandığı zaman, gelen turist sayısında % 
17,2 bir gerileme vardır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler, sayın grup sözcüle
rinin de belirttiği veçhile, turizmde gelir sağlamanın 
en önemli aracı, arz kapasitesi yaratmaktır. Örneğin, 
1973 yılında Batı Almanya'da 891 bin, İspanya'da 
835 bin, İtalya'da 1 450 000, Yunanistan'da 166 
bin yatak kapasitesi turizme hizmet sunarken, yurdu
muzda turizm belgeli yatak sayısının, 1974 yılı sonun
da sadece 41 bin olduğu dikkate alındığında, turizm 
gelirlerini arttırmak için yatak sayımızın süratle .art
tırılması gerektiği açıkça ortaya çıkacaktır. 

On yıl içinde yurdumuza gelen yabancı sayısı 6,5 
misli, döviz geliri 22 misli artmış, buna karşılık ya
tak sayısı sadece 3 misli artmış bulunmaktadır. 

Yurt dışına giden vatandaşlarımızın sayısı ise, 
1973'e nazaran 1974'te % 17,1 artış göstermiştir. 1974 
yılında işçiler hariç, çıkışlar, program hedeflerinin 
üstünde bir gelişme göstermiştir. 1974 yılında, Hacca 
karayolu ile gitme izni verilmesi, bu amaçla yurt dı
şına çıkışları teşvik etmiş bulunmaktadır. Bu neden
le, program hedeflerini aşan ve bilhassa Hac yoluyle 
yurt dışına çıkanlar 1Ö0 bini bulmuştur. 

Bu arada, Millî Selâmet Partisi sayın sözcüsünün; 
«Turizm Bakanlığının yurt dışı Hac çıkışlarını kısıt
layıcı» şeklindeki konuşmasına cevap vermek istiyo
rum. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Turizm Bakanlığı
nın değil Sayın Bakan; bu, genel bir incelemedir. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI İLHAN EV-
LİYAOĞLU (Devamla) .— Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığı, Hac amacıyle yurt dışına çıkan vatandaşla
rın seyahatlerini kısıtlayıcı herhangi bir tedbir alma
mıştır. Bu seyahatlerin, Anayasamızın 18 nci madde
si uyarınca engellenmesi söz konusu olamaz. Ancak, 
bakanlıklararası bir kurul, sıhhat ve emniyet koşul
larının sağlanması amacıyle bazı düzenlemeleri getir
mektedir. Bu seyahatlerde özellikle 1974 yılında kara-
yoluyle Hacca gitme olanağı sağlanmış ve bir önceki 
yıla nazaran 4 misli artmıştır. 

Turizmin hızla geliştiği alanlarda arazi kullanımı
nı ve tesis altyapı ilişkilerini düzenlemek, otel ve 
rekreasyon tesislerinin düzensiz gelişmesini önlemek 
amacıyle, fiziksel planlama çalışmalarına Bakanlığı
mızca devam edilmektedir. 

Cumhuriyetçi Güven Partisi sayın sözcüsü, bu fi
ziksel planlamaya önem verilmesini ileri sürdüler. Ba
kanlık olarak buna tabiatıyle katılıyoruz. Bilhassa ül
kemizde Antalya yöresi ve Muğla ile ilgili fiziksel 
planlama çalışmaları bitmiş bulunmaktadır. 

Ayrıca, sayın C. G. P. sözcüsünün değindiği ter
mal kaynaklarının değerlendirilmesi, envanteri ve 
fiziksel planlama yapılması gereği üzerinde Bakan
lığımız da önemle durmaktadır. Ülkemizde termal ve 
hidro - mineral kaynakların envanteri yapılmış bu
lunmaktadır. Bu kaynakların akım değerleri, suların 
analizi ve kaynak emniyet alanlarının saptanmasına 
ilişkin çalışmalar MTA Enstitüsü ve İstanbul Tıp Fa
kültesi ile işbirliği halinde yürütülmektedir. 

Yapılan önçalışmal'ar sonucunda öncelikli 40 kay
nak seçilmiş ve fiziksel planlama çalışmalarına belir
li bir program çerçevesinde başlanmış bulunmakta
dır. Bunlardan, Gönen ve Kırşehir termal ve su şehri 
planlan tamamlanmış bulunmaktadır. 1975 programın
da da 3 veya 4 termal su şehri planlaması yapılmış 
olacaktır. 

Bunlardan ayrı olarak, İstanbul ve çevresinin tu
rizm planlama çalışmaları 1975 yılı programı uygula
ması içine alınmış bulunmaktadır. Bu amaçla, İmar ve 
İskân Bakanlığı Nâzım Plan Bürosu ile yeni bir pro
tokol hazırlanmıştır. Ayrıca, Mersin - Silifke sahil 
bandının turizm potansiyelinin değerlendirilmesi bu 
yıl içinde bitirilmiş olacaktır. 

Değerli milletvekilleri, kalkınma planlarımızın her 
üçünde üstyapının özel sektör, altyapının kamu eliyle 
yapılması öngörülmüş bulunmaktadır. Ne var ki, üst
yapı dediğimiz konaklama yatırımları plan hedefleri
ne ancak % 30 oranında ulaşmaktadır. Bunun sebebi, 
turizm yatırımlarının yeterli, özendirici tedbirlerle des-
teklenmeyişidir. 

22 yıllık Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu gü
nün koşullarına cevap vermemektedir. Yeni bir teş
vik kanunu tasarısı Bakanlığımızca hazırlanmış olup, 
yakında huzurlarınıza getirilecektir. Konaklama açığı
nı hafifletmek ve özel kesime öncülük ve önderlik 
etmek üzere, 1974 yılında Turizm Bankasınca başla
tılan çalışmalara 1975 yılında da bir yoğunluk ve hız 
verilecektir. 

Antalya, Muğla ve Aydın illerinde öncü ve örnek 
üstyapı tesislerinin projeleri 1975 yılında tamamlanmış 
olacaktır. 

C. H. P. Grup Sözcüsü Sayın Özçelik'in de değin
dikleri Güneybatı Antalya bölgesinin turizm potansi
yelinden yeterince yararlanması için başlıca etken 
olacak Dalaman havaalanı projesi hazırlanmış ve 
1975 yılı programına alınmıştır. Ayrıca, uluslararası 
Antalya hava limanının yapımının 1975 yılında biti
rilmesi planlanmış bulunmaktadır. Yapımı biten Kuş
adası ve Bodrum yat limanlarının Türkiye Cumhuri-
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yeti Turizm Bankasınca işletilmesi konusunda gerekli 
kararname istihsal olunmuş ve işletme hazırlıklarına 
başlanmıştır. 

Bu yıl İstanbul'da üç büyük otel; Charlton, Inter 
Continental ve OYAK Etap otelleriyle Gönen'de 580 
yataklı bir tesis hizmete girecek ve bu şehirlerimizde
ki konaklama kapasitesinde bir ferahlık yaratacaktır. 
Ayrıca, Turizm Bankasının Antalya'da yeni bir otel ve 
Marmaris tatil köyü tevsi projeleri, Emekli Sandığı
nın Efes Oteli tevsii ve Çırağan Sarayı otel projeleri 
1975 yılı programına alınmış bulunmaktadır. Antal
ya'da özel PATAŞ Oteli ise bu yıl hizmete açılacak
tır. 

1975 yılında uygulanmasına başlanacak olan yeni 
Vakıflar Yönetmeliği, belgeli ve belgesiz bütün tu
ristik tesisleri yeni bir sınıflamaya tabi tutacak ve kit
le turizmine dönük tesislerin yapımını kolaylaştıracak
tır. 

Deniz ve göl kıyılarım toplumun yararlanmasına 
açık tutacak ve etkin bir imar disiplini ve arazi politi
kasına imkân verecek olan Kıyılar ve Turistik Alan
lar Kanun tasarısı yıl içinde Bakanlıkça Meclise su
nulacaktır. 

Sayın grup sözcüleri, konuşmalarında Bakanlığı
mızın tanıtma politikasına değindiler. Gerek M. S. P. 
Grupunun sayın sözcüsü, gerekse D. P. Grupu sayın 
sözcüsü, Bakanlığımızın tanıtma politikası hakkındaki 
görüşlerini istediler. Turizm politikamızda; önce ya
tırım, sonra tanıtma ve pazarlama bir ilke olarak 
benimsenmiştir. 1974 yılında sınırlı ekonomik ve et
kili bir tanıtma politikası izlenmesi öngörülmüştü. Ta
nıtma faaliyetlerimizin, ekonomik olduğu kadar si
yasî çıkarlarımızı da dikkate alacak şekilde yeniden 
düzenlenmesi ve tanıtma ve propaganda araç, gereç 
ve sistemlerinin en rasyonel şekilde kullanılmasını 
sağlayacak bir politikanın izlenmesi, Bakanlığımızın 
1975 yılı programı içinde yer almış bulunmaktadır. 

Bilindiği üzere, «Dünya Resmî Turizm Kuruluş
ları Birliği» Kasım 1974'te Birleşmiş Milletlere bağlı 
«Dünya Turizm Örgütü» şekline dönüşmüş bulun
maktadır. Geçici merkezi Cenevre'de olan bu örgü
tün daimî merkezinin İstanbul olması için Bakanlığı
mızca, Dışişleri Bakanlığı nezdinde çalışmalara devam 
edilmektedir. Ayrıca, adaylığa namzet şehir olarak 
İstanbul'da örgütün merkeziyle ilgili etütler tamam
lanmış bulunmaktadır. 

Turizm hizmetinin niteliğinin artırılabilmesi için, 
sektörde çalışan personele gerekli bilgi, beceri ve uz: 

manlığın kazandırılması, Bakanlığımızın eğitim prog

ramı içinde yer almaktadır. Bakanlığın eğitim progra
mı; meslekî eğitim, hizmet eğitimi ve halk eğitimi ola
rak üç kademede düzenlenmektedir. Meslekî eğitim 
çerçevesinde 1973 - 1974 döneminde Ankara, İstan
bul, İzmir eğitim merkezlerinde 438, işbaşı eğitiminde 
787 kişi yararlanmıştır. Ayrıca, 127 rehber kurs gör
müştür. Hizmetiçi eğitimi yeni bir anlayışla ele alın
mış, özellikle yurt dışına gidecek aday memurların 
özel programla eğitilmesi, ilk defa Eylül 1974 tari
hinde yapılan seminerle sağlanmıştır. 

Halk eğitimi çalışmalarında ise, çeşitli bakanlık ve 
mahallî idarelerle birlikte, eğitici ve uyarıcı yayın 
programlan hazırlanmış ve uygulanmıştır. 

Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Grup Sözcüsü, Ba
kanlığımızın kongre turizmine önem verip vermedi
ği konusuna değindiler. Kongre turizminin dünyada 
kazandığı önemle orantılı olarak, bu konu ilk defa 
Bakanlığımızca 1974 yılında ele alınmıştır. İstanbul 
Kongre Sarayının Turizm Bakanlığına, dolayısıyle 
Turizm Bankasına devri suretiyle 1977 yılına 3 000 
kişilik bir İstanbul Kongre Sarayı yetiştirilecektir. 

Sayın üyeler, yabancı sermaye konusuna değindi
ler. Turizm alanında Bakanlık olarak, yabancı ser
mayenin faydasına inanıyoruz. Yabancı sermaye, za
ten kıt olan kaynağı getirecektir, pazarlamayı getire
cektir, ihracat olanaklarını artıracaktır, riski paylaşa
caktır, eğitimi ve teknolojiyi getirecektir. Bu nedenle, 
Bakanlık olarak, turizm alanında yabancı sermaye
nin faydasına inanıyoruz. 

Millî Selâmet Partisi sayın sözcüsü, konuşmaların
da, turizm sanayiinin münhasıran kâr esasına dayan-
dırılmamasına temas ettiler. 

Turizm politikamızda bu sektörden en fazla yarar
lanmak ve azamî kâr etme esası benimsenmekle bera
ber, uluslararası turizmin, ülkemiz halkının sosyal 
normlarını bozmamasına özellikle dikkat edilmekte
dir. 

Sayın sözcü, Türkiye'de fert başına düşen döviz 
miktarını 60 dolar olarak belirlediler. Zannederim, 
bu, çok eski bilgilere dayanmaktadır. Uluslararası tu
rizm istatistiklerine göre, 1973 yılı itibariyle turist har
camaları Türkiye'de fert başına 127 dolardır. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Bakan, be
nim arz ettiğim rakam 71 'dir. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI İLHAN EV-
LİYAOĞLU (Devamla) — Yunanistan'da bu rakam, 
180, İspanya'da 100 dolardır. Geçmiş yıllarla muka
yese edildiği takdirde, Türkiye'deki turizm gelirleri
nin artmakta olduğu ve 71 olarak vasıflandırılan ra-. 
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kamın bugün 126 dolar olduğu, turizm istatistiklerin
de belirlenmiş bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Lütfen tamamlayın Sayın Bakan, 
maalesef süre doldu efendim. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI İLHAN EV-
LİYAOĞLU (Devamla) — Adalet Partisi sayın söz
cüsü bazı konulara değindiler, cevap arz ediyorum. 

Birincisi, Bakanlığımızın yatırımlarının gerçekleşme 
durumudur. Bakanlığın, özel idare ve belediyelere 
yardım bölümünden Maliyece serbest bırakı
lanın tamamı olan 16 milyon lira, 132 özel idare ve 
belediyeye devredilmiş bulunmaktadır. Gerçekleşme, 
serbest bırakılan oranda, diğer bir deyişle yüzde yüz
dür. 

Kamulaştırma ödeneğimizin % 75'i kullanılma 
halindedir. 1974 yılı tasarruf kararnamesi dolayısıyle 
kamulaştırma programımızın dörtte biri 1975 progra
mına bırakılmıştır. 

Tarihî ve kültürel varlıkları değerlendirme bölü
münde proje çalışmalarına başlanmıştır. Sultanahmet' 
te bir sokağın restorasyonu Anıtlar Yüksek Kurulun
dan geçirilmiştir. Selimiye Camii'nin aydınlatılması, 
Topkapı Sarayı avlusunun düzenlenmesi, Yıldız 
Malta Köşkü, Yerebatan Sarayı ve Binbirdirek Sarnı
cının proje çalışmaları tamamlanmak üzeredir. Ayrı
ca, Anıt Kabir'de ve İstanbul'da Sultanahmet'te ses ve 
ışık projeleri yıl içinde hizmete açılmıştır. 

Adana enformasyon binası inşaatına yıl içinde baş
lanmış olup, Van, Adıyaman, Alanya, Ürgüp büro pro
jeleri hazırlanmaktadır. Bodrum ve Kuşadası pro
jelerinin de 1975 yılında gerçekleştirilmesine çalışıla
caktır. 

Transfer harcamaları bölümünde yer alan öncü ve 
örnek yatırımlar için, Turizm Bankasına devri öngö
rülen 20 milyon liradan 15 milyon lira serbest bırakıl
mış, bunun 8 365 000 liralık bölümü Bankaya devre
dilmiştir. 6 milyonluk bölümü ise devir halindedir. 
Konu, Sayıştayın vizesine bağlı bulunmaktadır. 

1974 yılı içinde bu bölümde Dünya Bankası kat-
kısıyle Antalya'da proje yapımına başlanmış, keza 
İstanbul'da, Büyük İstanbul Nâzım Plan Bürosu müş
terek çalışmalarla yürütülmektedir. 

Demokratik Parti sayın sözcüsü, dış bürolarımızın 
teftişi konusuna değindiler. 

1974 yılında Zürih, Viyana, Stokholm ve Frank
furt Müşavirlik ve Ataşelikleri teftiş edilmiştir. Brük
sel ve Münih Ataşelikleri ise halen teftiş görmektedir. 

Yapılan teftişlerde, Zürih ve Viyana ataşelerinin 
ihtilâsen zimmet suçu işledikleri tespit edilmiş ve tah
kikat raporları Ankara Cumhuriyet Savcılığına gön
derilmiştir. Savcılık, adı geçen mahal ataşeleri hak
kında dava açmıştır. Bakanlık, her iki ataşeye de işten 
el çektirmiştir. 

SÜLEYMAN ARİF EMRE (İstnbul) — Paris'te 
yapıldı mı Sayın Bakan? 

TURİZM VE TANITMA BAKANI İLHAN EV-
LİYAOĞLU (Devamla) — Paris ve Londra Müşavir-
likleriyle Roma Ataşelikleri işlemlerinin teftişi, 1975 
programına alınmıştır. Paris'te Mart ayı içinde, mü
teakiben de Londra'nın teftişine başlanacaktır. 

BAŞKAN — Ricamı tekrar ediyorum Sayın Ba
kan. Daha sorular da var, onlara cevap verme imkâ
nınız olacak; süreniz taştı efendim, lütfediniz. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI İLHAN EV
Lİ YAOĞLU (Devamla) — Efendim, burada kesmek 
durumundayım, hepinize teşekkür eder, saygılar su
narım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. So
rular var, lütfen ayrılmayınız efendim. 

Aydın Milletvekili Sayın Behiç Tozkoparan?.. 

BEHİÇ TOZKOPARAN (Aydın) — Buradayım 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buradasınız. Soruyu okuyorum. 
«1. — Turizm ve Tanıtma Bakanlığı yurt içi böl

ge müdürlükleri ve enformasyon bürolarında kaç kad
rolu bölge müdürü ve turizm bürosu şefi, ne kadar 
lisan bilen personel çalışmaktadır. 

2. —• Bakanlık, lisan bilen personel istihdamında 
zorluk çekmekte midir? Çekmekte ise bunun için ge
rekli tedbirler düşünülmüş müdür? 

3. — Bakanlık merkez teşkilâtında kaç şube mü
dürlüğü vardır? Kadrolu olarak istihdam edilen şube 
müdürünün adedi nedir?» 

Yazılı olarak da cevap verebilirsiniz. 

BEHİÇ TOZKOPARAN (Aydın) — Yazılı ola
rak rica edeyim. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI İLHAN EV-
LİYAOĞLU (Devamla) —• Sayın Başkan, yazılı ola-: 
rak arz edeyim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Yazılı olarak ce
vaplandırılacaktır. 

Bir dakikanızı rica edeyim. Başka sual soracak 
arkadaş var mı efendim?.. Tespit edeyim. 

İHSAN ARSLAN (Yozgat) — Sayın Başkan, ya
zılı sorumuz var efendim. 
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BAŞKAN — Bir dakika efendim, yazılı gönderi
lenlerin dışında sual soracak arkadaşlarımı tespit edi
yorum : Sayın Oğuz, Sayın Gençoğlu, Sayın Battal, 
Sayın Demir. Başka?.. Yok. Soru sorma işlemi bit
miştir. 

Sorulara devam ediyoruz Sayın Bakan. 
Yozgat Milletvekili Sayın İhsan Arslan?.. Bura

dalar. Efendim, çok uzun bir sualiniz yar, yazılı ce
vap istiyorsunuz. 10 maddede 32 sual sormuşsunuz. 
Sayın Bakan yazılı cevap verecekler, aynı zamanda, 
sorunuz da tutanaklara geçecektir efendim. 

İstanbul Milletvekili Sayın Prof. Dr. Mustafa Par-
lar'm sorularını takdim ediyorum. 

«,1. — Şifalı suyu ile yurt çapında ünü olan Çam
lı Hemsin Ayder kaplıcaları çok ilkel tesislere sahip
tir. Yılda 40 - 50 bin kişinin yararlandığı ve iç turizm
de önemli yeri olan bu tesislerin gelişmesi için Bakan
lığın ciddî bir etüt yapmasını uygun karşılıyor musu
nuz? Bu çalışma yapılacak mıdır?» 

Bölüm bölüm rica edeyim. Buyurun efendim.-

TURİZM VE TANITMA BAKANI İLHAN EV-
LİYAOĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, biz Ba
kanlık olarak bunu Turizm Bankası kanalıyle kredi 
olarak tespit ediyoruz. Bakanlığımız, onun dışında 
tesisleri desteklemiyor. Eğer müteşebbis veya ilgili be
lediye veya özel idare % 40 oranında bir finansman
la iştirak edebilirse, Banka buraya % 60 kadar bir 
kredi açabilmektedir. 

BAŞKAN — İkinci suali : 
«Bakanlığınızın desteklediği turistik yollar prog

ramına alınmış, olan Çamlı Hemsin Ay dere kaplı
ca yolu ve benzeri turistik yolların daha hızla ya
pılması için düşünceleriniz nedir?» 

TURİZM VE TANITMA BAKANI İLHAN 
EVLİYAOĞLU (Devamla) — Efendim bunlar bir 
kül, bir paket program halinde ele alınmaktadır. Bu
nun için, ayrıca bir istek varsa kendilerine yazılı ola
rak takdim edeyim efendim. 

BAŞKAN — Hay hay efendim. 
Üçüncü suali : «Turizm kredisi alan; fakat bun

ları başka amaçlar için kullananlara daha sert müey
yideler getirmeyi düşünüyor musunuz?» 

TURİZM VE TANITMA BAKANI İLHAN 
EVLİYAOĞLU (Devamla) — Efendim, cevap arz 
edeyim : 

1972 yılından itibaren Turizm Bankasının açtığı 
bilumum krediler fizibilite raporlarına, kârlılık ora
nına ve kitle turizmine dayanan proje paketine daya
nır. Bu kredilerin hiçbiri nakten ödenmez. Projeler 

stüasyon esasına göre ödenir. Fiilen tesis hizmete gir
dikten sonra, mahalline gönderilen mühendis ve ik
tisatçılar tarafından tespit edildikten sonra fiilen öde
me yapıldığından, tesisin gaye dışında kullanılması 
mümkün değildir. 

BAŞKAN — 4 ncü sorusunu arz ediyorum. 
«4. İstanbul adalarında turizmin gelişmesi için 

Bakanlığın düşünceleri nedir, bir plan yapılmış mı
dır?» 

TURİZM VE TANITMA BAKANI İLHAN 
EVLİYAOĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, İstan
bul turizmi öncelik bölgesine alınmıştır. İstanbul il 
sınırlarında yapılacak bilumum projelere bankaca 
% 60 kredi verilmektedir. 

BAŞKAN — «5. İstanbul ili Şile ilçesinin tu
ristik kaynaklarını optimum seviyede kullanmamız 
için bir çalışma yapılmış mıdır veya yapılması düşü
nülmekte midir? Bakanlık, İstanbul - Şile sahil yolu
nu destekleyecek midir?» 

TURİZM VE TANITMA BAKANI İLHAN 
EVLİYAOĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, bu da 
paket projeler içerisindedir, ayrıca yazılı cevap tak
dim ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
İzmir Milletvekili Sayın İsmail Taşlı'nın 4 suali 

var : 
«1. Bakanlık Teşkilât Kanunu her ne kadar 

1963 tarihinde tedvin edilmiş ise de, bugün için Ba
kanlık fonksiyonlarını ifaya müsait değildir. Neden 
yeni bir kanun tasarısı bugüne kadar Meclislere sev-
kedilmemiştir ve bu meyanda çalışma var mıdır?» 

TURİZM VE TANITMA BAKANI İLHAN 
EVLİYAOĞLU (Devamla) — Efendim, bu konuda 
Bakanlığımızca bir hazırlık vardır; fakat bu kanu
nun çıkması için daha evvel bazı yönetmeliklerin tat
bikatından edinilecek neticelerin alınması gerekmek
tedir. Örneğin, Vasıflar Yönetmeliği, Turizmi Teş
vik Endüstrisi Kanunu, Kıyılar Kanunu gibi. Bunlar 
çıktıktan sonra ancak, Bakanlık Kanununun yeni 
baştan tedvini mümkün olabilecektir. 

BAŞKAN — «2. Bakanlık tanıtma politikası 
bir esasa göre yürütülmekte midir? Gelecek yıllar 
için hazırlanacak tanıtıcı yayın durumu önceden be
lirlenmiş midir?» 

TURİZM VE TANITMA BAKANI İLHAN 
EVLİYAOĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, tanıtı
cı yayın ihtiyacı, yurt dışı bürolardan gelen raporla
ra ve o yılki tanıtma politikası ilkelerine ve arz ka
pasitesinin geliştiği yürelere uygun olarak saptanmak
tadır. 
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BAŞKAN — «3. Yurt dışına atanan personelin; 
tarihî, turistik ve tabiî güzelliklerimiz hakkında bil
gileri yeterli midir? Yurt dışına atanacak personelde 
mahallî lisana uygunluk derecesi dikkate alınmakta 
mıdır?» 

TURİZM VE TANITMA BAKANI İLHAN 
EVLİYAOĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, yurt 
dışına atanabilmek için, en az iki yıl Turizm ve Ta
nıtma Bakanlığı merkez ve taşra örgütlerinde çalış
mak gereklidir. Ayrıca, yurt dışına atanabilmek için, 
Teşkilât Kanunumuz gereğince en az bir yabancı di
li bilmek mecburiyeti vardır. Yurt dışına atanırken, 
üniversite profesörlerinden kurulu bir heyet, yurt dı
şına gideceklerin lisan imtihanını yapar. 100 üzerin
den 60 puan alan kimseler yurt dışına atanabilir. 

BAŞKAN — «4. — Turizm Bankasının bugünkü 
kredi gücü yeterli midir? Değilse, artırılması için ne 
gibi çalışmalar yapılmaktadır?» 

TURİZM VE TANITMA BAKANI İLHAN EV
LİYAOĞLU (Devamla) — Turizm Bankasının bu
günkü kredi olanağı yeterli değildir. Bankanın ser
mayesinin, Bakanlar Kurulu kararıyle 1 milyara ka
dar artırılma olanağı vardır. Bugün için, bankanın 
ödenmiş sermayesi 600 milyon liradır. Yalnız, genel 
bütçe içinde bütçe olanakları, bankanın bu kredi ola
nağını artırmaya cevaz vermemiştir. Bu nedenle, 1975 
yılında bankanın kredi açma imkânı ancak 35 milyon 
liradır. 

BAŞKAN — Niğde Milletvekili Sayın Mehmet 
Altınsoy'un sorularını okuyorum : 

«Türkiye'nin dış politikasının her geçen gün daha 
da önem kazandığı bir döneme girmiş bulunuyoruz. 
Türkiye'nin siyasal tanıtılmasında ve Devlet enfor
masyonunda birinci derecede önem taşıyan Basın -
Yayın Genel Müdürlüğünün dış teşkilâtının, önce
likle habercilik formasyonu taşıyan kimselerle takvi
ye edilmesi konusunda Sayın Hükümet ne düşün
mektedir? Geçen bir yıl içinde başarılı çalışmaları 
görülen gazetecilerin, önümüzdeki yıllarda da teşkilât 
içinde korunması sistemine devam edilecek midir? 
Bunun için ne gibi tedbirler alınmaktadır?» 

TURİZM VE TANITMA BAKANI İLHAN EV
LİYAOĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, Basın -
Yayın Genel Müdürlüğünün dış teşkilâtının haber
cilik, bilgi ve kültürü olan kimselerle takviye edilme
sine devam edilecektir. Geçen yıl Bakanlığınızdan yurt 
dışına 19 basın mensubu gönderilmiştir. Bunların 
bu yıl mukaveleleri bitmiştir, fakat yeniden bu mu

kavelelerinin uzatılmsıyle ilgili çalışmalar devam et
mektedir. 

BAŞKAN — Kayseri Milletvekili Sayın Selçuk 
İmamoğlu burada mı efendim?.. Buradasınız. Soru
larınızı okuyorum : 

«1. Türkiye'mizin üstün turizm potansiyeline sa
hip Kayseri'nin tarihî ve turistik yerlerinin tanıtıl
ması düşünülmekte midir? 

2. Kış sporları turizmi bakımından Önemi ma
lûm olan Erciyes Dağı ile ilgili olarak Bakanlığınızda 
bir çalışma yapılmakta mıdır?» 

TURİZM VE TANITMA BAKANI İLHAN EV
LİYAOĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, Kayseri 
ile ilgili olarak Bakanlığımızda birçok çalışmalar ya
pılmış ve geçen ay sonunda Kayseri Bölge Müdür
lüğü açılması kararlaştırılmıştır» bu yürürlüğe gir
miştir. Kayseri broşüründe, esasen tarihî ve kültürel 
değerlerin tanıtılması da ele alınmış bulunmaktadır. 

BAŞKAN — «Yeşilhisar ilçemize bağlı Soğanlı 
harabelerinin tanzimi ile ziyarete açılması ve altyapı 
durumu ile ilgili bir etüt yapılmış mıdır?» 

TURİZM VE TANIJMA BAKANI İLHAN EV
LİYAOĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, bu çalışma
lar devam etmektedir ve 1975 yılında bitirilmiş ola
caktır. 

BAŞKAN — «4. Hürriyet Gazetesinin 7.2.1975 
tarihli nüshasında, Kayseri'deki bazı tarihî eserlerin 
belediye tarafından kiraya verildiği ileri sürülmekte
dir. Bakanlığınızca bu konuda bir işlem yapılmış mı
dır?» 

TURİZM VE TANITMA BAKANI İLHAN EV
LİYAOĞLU (Devamla) — Bakanlığımız bu konuyu 
Anıtlar Yüksek Kuruluna götürmüştür, orada karar 
verilecektir. 

BAŞKAN — Manisa Milletvekili Sayın Hasan 
Zengin'in soruları : 

«1. «Turist para getirir, ahlâk götürür» anlayı
şının halk üzerinde, menfî çağ dışı turizm anlayışı ha
vasının yarattığı gerçeğinin giderilmesi için ne düşünü
yorsunuz ve bunu, Bakanlığınızın bugünkü turizm 
anlayışı ile kıyasladığınızda, bu düşünceye katılıyor 
musunuz?» 

TURİZM VE TANITMA BAKANI İLHAN EV
LİYAOĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, biz Tu
rizm Bakanlığı olarak, turistin Türkiye'ye her yönü ile 
faydalı olacağı kanısındayız. Daha evvel de bahset
tim; Türkiye'nin turizm gelirlerine ihtiyacı vardır. 
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Bu nedenle, «Turizm ahlâk götürür» şeklindeki bir 
görüşe iştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — «2. Turistik belge verilen otellerin, 
motellerin ve lokantaların müşterilere ve turistlere 
karşı davranışı, personel durumları, fiyatlarının kont
rolü ve temizlikleri için şikâyeti mucip durumlar doğ
maktadır. 

Turistik belge verilen yerlerin kontrolü hususun
da yeni tedbirler getirilmekte midir? Yakından, daha 
kolay denetim yapacak mülkiye amirleri ve belediye
lere yetki verilmesi iyi olmaz mı? Bu hususta ne dü
şünüyorsunuz?» 

TURİZM VE TANITMA BAKANI İLHAN EV-
LİYAOĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, kanunumuz 
icabı bu, Bakanlığımız Turizm Genel Müdürlüğünün 
yetkisi dahilindedir ve uzman denetçiler marifetiyle 
teftiş ve tetkik edilmektedir. Yeni yönetmelik Resmî 
Gazetede yayınlanmış bulunmaktadır. 

BAŞKAN — «3. — Yabancı turistlerin, gümrük
lerde bekletilmeden ve sabırlarını tüketip bıraktırılma
dan giriş ve çıkışlarının sağlanması hususunda yeni ko
laylıklar düşünülüyor mu?» 

TURİZM VE TANITMA BAKANI İLHAN EV-
LtYAOĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, bu konu
da Bakanlığımız İçişleri, Gümrük ve Tekel Bakanlı
ğı ve Trafik Polisi ile işbirliği halindedir ve Bakanlı
ğımızda, bunu çok kolaylaştırmak için çabalar sarf 
edilmektedir. 

BAŞKAN — «4. — Türkiye'ye gelen turistlerin 
şehirlerimizde rahatça gezebilmeleri için turistik ha
ritaların temini, rehberlerin her an bulunması ve ay
nı zamanda da turistlerin gezip göreceği şehirlerimi
zin çokluğu dikkate alındığında, hiç olmazsa, bu 
şehirlerde turistlerin rahatça gezebilmeleri için, tu
rist elindeki plan ve şehir içindeki trafik ve karayolla
rı işaretlerinin dünya standartlarına göre gereken yer
lere konup konmadığı ve şehir içinde sokak ve cad
delerin isim ve numaralarının mevcut olup olmadığı 
hususlarının kontrolü ve gereğinin yapılması için ne 
düşünüyorsunuz?» 

TURİZM VE TANITMA BAKANI İLHAN EV-
LİYAOĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, bu konu 
bir kısmiyle de İçişleri Bakanlığım İlgilendirmektedir. 
Bakanlığımızın bütçe olanaklarıyla birtakım imkânsız
lıkları vardır. 1975 programında nazarı itibare alacağız 
tabiatıyle efendim. 

BAŞKAN — Ankara Milletvekili Sayın Necdet 
Evliyagil, Basın - Yayın Genel Müdürlüğünün, yayın 
alımları, baskı ve cilt giderleri, temsil, ağırlama ve tö-

I ren giderleri için Genel Müdürlük bütçesine tahsis edi
len meblâğı tüketemediğini ifadeyle ve bölüm için ay
rılan 4 923 000 liradan yalnız 904 684 lirasını, (B) bö
lümü için ayrılan 1 805 760 Türk lirasından 1 025 937 
Türk lirasının, (C) bölümü için ayrılan 2 897 395 Türk 

I lirasından 2 461 495 Türk lirasının iade edileceğini ifa
deyle, yani Genel Müdürlüğün, «Kıbrıs» gibi önemli 
bir sorun ortada dururken, enformasyon görevini ya
pamadığına işaretle, sizden-öğrenmek istiyor : Büt
çesini dahi kullanmayan ve halen izinli bulunan Ge
nel Müdür, izni bittikten sonra göreve iade edilecek 
midir? 

TURİZM VE TANITMA BAKANI İLHAN EV-
LİYAOĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, tanıtıcı ya
yınlarla ilgili olarak 4 milyon küsur liradan, yıl so
nunda kullanılmayan rakam 1,5 milyon civarındadır. 
Tabiatıyle son çıkan bir tasarruf kararnamesi, birta
kım ihalelerdeki veya diğer işlemlerdeki gecikmeler 
de bunda rol oynamıştır. 

Basın - Yayın Genel Müdürü şu anda kendi arzu-
suyle izinli bulunmaktadır. İzni bittikten sonra görevi 
başına dönecektir. 

BAŞKAN — Çankırı Milletvekili Sayın Arif Tos-
yalıoğlu şu hususu öğrenmek istiyor : 

«Meclis huzurunda ortaya çıkan hal karşısında 
bahse konu Ertuğrul Uslu hakkında (dosyasını da in
celeyerek), gerekli işleme ve ayrıca ihmali görülenler 
hakkında da takibata acilen geçecek misiniz?» 

TURİZM VE TANITMA BAKANI İLHAN EV-
LİYAOĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, konuya 
burada muttali oldum. Hemen tetkik edeceğim, ge
rekli işlemler yapılacaktır. 

BAŞKAN — İsparta Milletvekili Sayın Mustafa 
Cesur; «Bakanlığınızca çıkarılıp milletvekillerine de 
gönderilen «Yabancı Basın Ne Diyor?» broşürüne 
paralel şekilde, «Yerli Basın Ne Diyor?» şeklinde bir 
broşür çıkarılmakta mıdır? Çıkarılmakta ise nerele
re dağıtılmaktadır?» diye soruyor. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI İLHAN EV-
LİYAOĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, bu konu 
1975 programına alınmıştır. Bir «Yerli Basın Ne Di
yor?» un yanında, bir de «Anadolu Basını Ne Diyor?» 
şeklinde broşür Mart ayı sonunda çıkarılmaya başlana
caktır. 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederim Sayın Bakan. 
TURİZM VE TANITMA BAKANI İLHAN EV-

LİYAOĞLU (Devamla) — Teşekkür eder, saygılar 
sunarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Şahsı adına Sayın Etem Eken, bu-
j yurun efendim. 
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ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, sual 
taleplerimiz vardır? 

BAŞKAN — Çok özür dilerim, 
Sayın Eken, bir dakikanızı rica edeyim. 
TALÂT OĞUZ (Mardin) — Sayın Başkanım, vaz

geçtim. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Bendeniz de sarfı

nazar ediyorum, dolaylı şekilde Sayın Bakan cevap 
verdi. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Acaba Sayın Demir ve Sayın Gençoğlu da aynı şe

kilde vazgeçiyorlar mı? 
RIZA GENÇOĞLU (Denizli) — Ben soracağım 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Eken, bir dakikanızı rica ede

yim; Şifahen ifade buyuracak arkadaşlarımı unuttum. 
Sayın Bakan, yerinizden ifade buyurabilirsiniz. 
Buyurun Sayın Gençoğlu, sualinizi sorun. 

RIZA GENÇOĞLU (Denizli) — Sayın Başkan, 
Sayın Bakandan ricam; Pamukkale, tarihî ve turistik 
yönden dünya çapında önemi olan fevkalâde bir yer
dir. Acaba buranın dünya çapında tanıtılması düşü
nülüyor mu ve bu hususta elverişli çalışmalar var mı
dır? Bu bir. 

İkincisi, Yine Pamukkale'nin millî park olması yö
nünden bazı çalışmalar var mıdır? Bu çalışmalar de
vam ediyor mu? Etmiyorsa ne durumdadır? Bunu 
öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 

TURtZM VE TANITMA BAKANI İLHAN EV-
LİYAOĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, millî park 
çalışmaları devam ediyor. Bu yıl bitirilecektir. 

Birinci sorunuzda ise, zaten bizim gelişme ve ön
celik bölgemizdir Denizli, yıllık tanıtma faaliyetleri
mizde büyük yer verilmektedir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Demir sualinizi buyurun. 
ÜNAT DEMİR (Muğla) — Bir ülke için dış tu

rizmin en büyük cazibesi olan tarihî ve antik eserler 
Kültür Bakanlığına bağlıdır kazılış ve çıkarılışında, 
Paris'te Louvre Müzesi'nin büyük ve önemli bir kö
şesini Türkiye'den (Milâttan önceye ait) giden eser
ler teşkil ediyor. Acaba, Kültür Bakanlığı ile aranız
da, bu eserlerin dışarıya kaçmaması için bir tedbir 
bakımından Turizm Bakanlığı olarak bir uyarınız 
var mı? Bu bir. 

İkincisi, turistik otel, motel, gazinolar belediyele
rin kontrolundan kurtulmak için turistik belge alıyor

lar. Bakanlığa mensup kontrola giden insanlar da, gü
nü birlik halinde gidip, uzun bir süre içerisinde bu 
kontrolü yapamadıkları için bilhassa dış turizme kar
şı ayıp denecek kadar (kazıklama tabir ettiğimiz) fa
hiş.... 

BAŞKAN — Rica ederim. 

ÜNAT DEMİR (Devamla) — fahiş fiyatla tarife
ler tatbik edilmektedir. Bunun için ne tedbir düşün
mektesiniz? 

Üçüncü sorum; beynelmilel seyahat acenteleri ya
bancı turistleri, (meselâ örnek olarak Bulgaristan'ı ve
rebilirim, Yunanistan'ı verebilirim) Türkiye'de gezdi
receğiz diye gezi programlarında Türkiye'yi içine al
dıkları halde, İstanbul'a veyahut herhangi bir sahil 
beldemize getirip, günü birlik döndürüyorlar. Bunun 
daha uzun süreli olabilmesi için hangi tedbirleri al
maktalar? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demir. 
Sayın Bakan buyurunuz efendim. 
TURİZM VE TANITMA BAKANI İLHAN EV-

LİYAOĞLU — Sayın Başkan, müsaade edilirse ya
zılı cevap takdim ederim kendilerine. 

BAŞKAN — Peki, yazılı cevaplandırılacaktır. Te
şekkür ederim. 

Şahsı adına Sayın Eken, buyurunuz efendim. 
Özür dilerim, sizi döndürmek zorunda kaldım. Bu

yurun. 
ETEM EKEN (Çorum) — Sayın Başkan, sayın 

milletvekilleri; 
Ülkenin sosyal ve ekonomik hayatında «Ak en

düstri» dediğimiz turizmin etkin rolünü uzun uzun 
anlatmaya, vaktimizin darlığı nedeni ile imkân yok
tur. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, turizmi millî eko
nominin verimli sektörü haline getirmek için yurdun 
turizme elverişli bütün imkânlarını değerlendirir, tu-
rzim ile ilgili bütün işleri yapar, yaptırır, düzenler ko-
ordine eder ve denetler. Milletlerarası çalışmalara ka
tılır ve turizm hizmetleri ile ilgili olarak milletlerara
sı kuruluşlarla işbirliği yapar. Ülkenin turistik yönle
rini, tanıtıcı yayınlar yaparak her türlü çalışmayı yü
rütmek görevi ile yükümlüdür. 

Bundan 35 - 40 yıl evvel, turizm denince genellik
le dünyadaki zenginlerin zevk, eğlence ve merak sai-
ki ile yaptıkları geziler akla gelirdi. 1950'lerden son
ra turizm dünyada önem kazanmış, hayat seviyesinin 
dünya devletlerinin çoğunda artması ve ulaşım imkân
larının yaygınlaşması, teknolojinin gelişmesi dolayı-
sıyle dünyada yaşayan insanların değişik yerler gör-
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mek, eğlenceli tatil geçirmek özleminde olan geniş 
sosyal kitleler arasnda yaygınlaşmıştır. Onun içindir 
ki, turizm ulusal ekonomilerde gittikçe artan bir önem 
kazanmıştır. Ulaşım tekniğindeki hızlı ilerlemeler, 
yolculuk sürelerini gittikçe kısıtladığı için ulaşım üc
retleri düşmekte ve turistlere fazla miktarda gezi im
kânı vermektedir. Türkiye bu konuda da geri kalmış
tır. Her işimize burnunu sokmuş olan yabancı serma
ye turistik tesislere de girmiştir. Mülkiyeti Emekli 
Sandığına ait olan Kuşadası Tatil Köyü Fransızlarca 
işletilmekte, buna benzer kâr getiren güzel sahilleri
mizin çoğu ecnebilerce kiralanmıştır. Bu gibi plaja ge
len çok turistlerin kumanyalarını da, kaldığı sürece 
yetecek miktarda yanlarında getirdikleri bilinmekte, 
sahil için istirahate gelen turistlerin fazla döviz bırak
tığı iddiası da mantıktan uzak bulunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'de en çok döviz bı
rakacak turist, Orta Anadolu'daki tarihî yerleri gör
mek için Anadolu'daki kalıntıları gezen turistlerdir. 
Türkiye'mizin turizminde de bir dengesizlik, sosyal 
adaletsizlik yaratılmaya başlanmıştır. Bütün yatırım
lar, oteller, moteller, tatil köylerinin deniz kenarları
na yaptırılması için milyonlar harcanmakta iken, mi
lâttan önce 3000 yılından itibaren çeşitli Anadolu me
deniyetlerini oluşturan yerleşmelere sahne olmuş ve 
tarihî kalıntılar yönünden dünyada bir örneği bulun
mayan Orta Anadolu turizm yönünden de ihmal edil
miştir. Asya ile Avrupanın medeniyet yönünden be
şikliğini yapmış Anadolunun tarihî şehirlerinde turiz
me elverişli yerler araştırılmalı, buralarda kurulacak 
turistik tesisler için kendi olanaklarına kavuşturulma
ları sağlanmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, çok önemli tarihî kalıntıların 
bulunduğu ve kazıların devam ettiği Boğazköy, Ala-
cahüyük, Eskiyapar gibi tarihî yerleşme merkezleri 
arasında uygun bir yol şebekesinin dahi bulunmama
sı, yürekler acısıdır. 

Bu yöreye de turizm teşkilâtının kurulmaması, 
bölgedeki kazılardan çıkarılan çok kıymetli tarihî 
eserlerin Ankara'daki Anadolu Medeniyetleri Müze
sine nakledilmesi, mahallî müzelerde bırakılmaması, 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığının sosyal adaletsiz 
yönlerini ispata yetecektir. Neden Alacahüyük'te bu
lunan tarihî değerler, Alaca'ya bir müze yaptırılmak 
suretiyle yerinde gösterilmek istenmemektedir? 

Yöreler arasındaki eşitsizlikler ne zaman giderile
cektir? Bölgemin geri kalmışlığı yönünden öğrenmek 
zorundayım. 

I Alacahüyük'ten çıkan eski Tunç Çağına ait Tanrı 
sembolü bronz, altın ibrik ve bardak, dinsel geyik 
âlemi, eski Tunç Çağına ait tunç ve gümüş içki kabı, 
eski Hitit Çağı altın kolyeler, eski Hitit Çağından kal
ma, milâttan önce 2500 - 3000 yıllarına ait kıymetli 
tarihî eserler yerinde gösterilmemekte olduğu için de, 

I turistlerin yerini görmeye gelecekleri de düşünülme
mektedir. 

Bu yöreye her sene gelen onbinlerce turist güven
li bir gezi, rahat bir çalışma ve seyir, huzur içinde 
dinlenme ve eğlenme olanağından yoksun kalmakta
dır. 

Tarihî kalıntılara en yakın olan Alaca Sungurlu'ya 
bir müze yapılmamış, çok önemli tarihî kalıntıların 
bulunduğu ve kazıların devam ettiği bu bölgenin; ta
rih ve turizm yönünden arz ettiği öneme paralel ge
nişlikte bir- planlamaya tabi tutulmamış ve millî park 
statüsü içine alınmamış olması, dengesiz yatırımlar 
yarattıklarını kanıtlamaktadır. 

Hitit eserlerinin teşhir edileceği en uygun yer ta
rihî Hitit kalıntılarına ve Hattuşaş şehrine en yakın 
yerlerin birimi olan Alaca'dır. Alaca'da müzesi, ki
taplığı, çalışma ve konferans salonlarını da ihtiva 
edecek bir Hitit merkezi tesis edilmeli ve bu bölgeden 
çıkarılıp da halen Ankara Anadolu Medeniyetleri 
Müzesinde bulunan bütün Hitit eserleri bu müzaye 
nakledilmelidir. 

Yerli ve yabancı turistlerin ihtiyaçlarını karşıla
mak ve bölgede birkaç gün kalmalarını temin etmek 
üzere, uygun konaklama ve kamping tesisleri hem 
tarihî yerlerde, hem de Çorum - Alaca, Sungurlu, Os
mancık ve İskilip gibi Hitit medeniyetinin tarihî ka
lıntısı olan merkezlerde yaptırılmalıdır. 

Çorum bölgesinin turizm kapasitesi, her sene bu 
imkânsızlıklar içinde bulunmasına rağmen artmakta
dır. Bu bölgenin önemi düşünülerek, ilde turizm teş
kilâtı kurulmamış olması da, Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığının, yukarıda anlatmak istediğim sosyal adalet 
ilkesine göre hareket etmediğini kanıtlar durumdadır. 

Sayın milletvekilleri, dünyada başka bir örneği 
bulunmayan Türkiyemizde; Çorum'un zengin tarihi 
kalıntılarının turistler için daha bir ayrıcalığı, daha 
bir başka özel yeri vardır. Çünkü turistler bir Yunan, 
bir Roma, bir Bizans tarihini ufak değişikliklerle pek 
çok ülke ve şehirde izleyebilmek olanağına sahiptir. 
oysa, 5 000 yıllık Hitit uygarlığını görmek için turist 
mutlaka Çorum'a, mutlaka Boğazköy'e gelmek, mut
laka Alacahüyük'ü, Hititlerin başşehri olan Hattuşaş'ı 
gezmek, incelemek, görmek zorunluluğunu duyacaktır* 
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Bu hususları anlatmaktaki maksadım gayet açık
tır. Turizm faaliyetinden amaç; turistlerin daha çok 
sayıda gelmelerini, daha uzun müddet kalmalarını, da
ha fazla harcama isteğine kavuşmalarını sağlamaktır. 
Bu da, eldeki tarihî materyallerin yanında, ek turistik 
tesislerin süratle tamamlanmasını gerektirir. Çünkü, 
gelen turist güvenli bir yerde rahat bir çalışma, huzur 
içinde dinlenme ve gönlünce eğlenmek ister. Onun 
için gelen turistlere törelerimize uygun konukseverlik 
gösterilmek bakımından, Turizm ve Tanıtma Bakan
lığının Boğazköy ve Alacahüyük gibi yerlere turistik 
tesislerini süratle kurdurmasının zorunlu olduğuna 
dikkatinizi çekmek isterim. 

Tarihî eseslerimizin çeşitli nedenlerle tahrip veya 
yok olmalarına karşı ciddî tedbirler alınmalı, restore
si yapılmalı, turistin daha çok bilgi edinmesi sağlan
malıdır. Bugün senede Çorum'a 30 - 40 bin turistin 
geldiği saptanmıştır. 

Sayın milletvekilleri, gösterilen yolun bizi, özlemi 
duyulan hedefe ulaştıracağı, erinde geçinde muhakkak
tır. Ancak önerdiğimiz yolda adım atmaya başlanması, 
turizm davamıza kesinlikle büyük katkıda bulunacak
tır. 

Sayın milletvekilleri, Adalet Partisi sözcüleri, Ece-
vit Hükümetine çatarak, yedi aylık ve yarım iktidarı
nı insaf dışı eleştirmektedirler. Adalet Partisi dokuz 
sene iktidarda bulunduğu sırada, Devletin bütün güç
lerini kardeşleri ve yakınlarının menfaatleri için do
laylı yollardan sarfettiklerini, bütün bakanlıkları par
tilerinin yuvaları haline soktuklarını Türk halkına 
unutturduk sandıklarının yanılgısı içindedirler. 

Türk Halkı, Adalet Partisinin partizanlığını gay
ri meşru yollardan adam zengin ettiklerini henüz unut
mamıştır. Onun için bu Mecliste, (A. P. sıralarından 
«Sizin kuruntunuz» sesleri) böyle Cumhuriyet Halk 
Partisine çatıcı sözlerle Türk halkını aldatacağını 
zannetmeleri hayaldir. 

Sözlerimi bitirirken sonsuz saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eken. 

Bu suretle Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesi 
üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Bütçenin bölümlerine geçilmesi hususunu oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir, 

B) TURİZM VE TANİTMA BAKANLIĞI 
BÜTÇESİ 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hizmet
leri 15 112 453 

BAŞKAN — Bölümle ilgili bir önerge vardır, 
okutuyorum : 

Millet Meclisi Yüce Başkanlığına 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 1975 yılı Bütçe 
kanunu tasarısına ekli (R) cetvelinde, satınalınacak 
taşıtlarla ilgili listenin 4, 5 ve 6 ncı sıralarında yer 
alan (Station wagon tenezzüh şasi 4 X 2 ) karakte
ristik ibaresinin, (Kaptıkaçtı şehir içi hizmetleri için 
4 X 2 ) şeklinde ve (T) cetveli sıra numaralarının da 
(11) olarak, 

Yine aynı cetvelin 7 nci sırasında yer alan (Bi
nek tenezzüh şasi 4 X 2 ) nin karakteristik ibaresinin, 
(Kaptıkaçtı şehir içi hizmetleri için 4 X 2 ) şeklinde 
ve (T) cetveli sıra numarasının da (11) olarak değiş
tirilmesini, Taşıt Kanununun âmir hükmü uyarınca 
arz ve teklif ederiz. 

Çankırı 
Mehmet Ali Arsan 

Sakarya 
Nadir İslâm 

Aydın 
Behiç Tozkoparan 

İzmir 
Yılmaz Ergenekon 

Kütahya 
H. Cavit Erdemi r 

Tokat 
Ali Şevki Erek 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Sayın Başkanım, Ana
yasaya aykırı bir husus da yoktur, katılıyoruz. Arz 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan?.. 
TURÎZM VE TANITMA BAKANI İLHAN EV-

LİYAOĞLU — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Bakan ka

tılıyorlar. 
Önergeyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
101 hci bölümü, bu kabul edilen önergeyle, deği

şik şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölüm Lira 

111 Ülke turizminin geliştirilmesi 135 578 633 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Ülkenin yurt içi ve yurt dışında 
tanıtılması 97 387 914 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtılama
yan transferler 4 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Basın - Yayın Genel Müdürlüğü genel yöneti
miyle ilgili bölümleri okutuyorum : 

Basın - Yayın Genel Müdürlüğü 
101 Genel yönetim ve destek hizmet

leri 11 774 405 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Haber aîma ve değerlendirme 
hizmetleri 51 298 595 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

136 000 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesi böylece ka

bul edilmiştir. 

Bütçenin, başta Sayın Bakan olmak üzere Bakan
lık mensuplarına, Türk turizmine ve milletimize ha
yırlı ve uğurlu olmasını dilerim. 

Bir önerge var, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Dünkü bütçe görüşme programından bir bakan
lık bütçesinin bugüne devredilmiş olması ve yarınki 
programdaki bütçe adedinin az olması nedeniyle Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesinin 23.2.1975 
Pazar günü saat 10.00'a bırakılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

C. H. P. Grup 
Başkanvekili 
Erzurum 

Selçuk Erverdi 

A. P. Grup 
Başkanvekili 

Edirne 
tlhami Ertem 

M. S. P. Grup 
Başkanvekili 

İstanbul 
Süleyman Arif Emre 

D. P. Grup 
Başkanvekili 

Niğde 
Mehmet Altınsoy 

C. G. P. Grup Başkanvekili 
Kayseri 

Mehmet Altmışyedioğlu 

BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesi, yarın 
ilk sırada görüşülecektir, 

C) TİCARET BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Bir başka önerge var. «Grupların 
da tasvibi alınmak suretiyle Sayın Ticaret Bakanı 
Prof. Dr. Halûk Cillov ile Sayın Gençlik ve Spor 
Bakanı Zekâi Baloğlu'nun, 1975 yılı Ticaret Bakan-
lığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçelerinin Millet 
Meclisi Genel Kurulundaki görüşme sıralarının, her 
iki Bakanlığın mutabakatının uygun olarak değiştiril
mesini, yüksek müsaadelerinize saygılarımızla arz ede
riz.» diyorlar. ' -

Bu şekilde işlem yapılacak, evvelâ Ticaret Bakan
lığı Bütçesi görüşülecektir. Sayın Bakan ve Komisyon 
yerinde. Ticaret Bakanlığı Bütçesi üzerinde görüşme
lere başlıyoruz. Ticaret Bakanlığı Bütçesi üzerinde 
gruplar ve şahısları adma söz alan arkadaşlarımızın 
isimlerini Yüce Kurula arz ediyorum ;. 

Demokratik Parti Grupu adına Sayın Ekrem Dik
men, Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Fehim 
Adak, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın 
Yusuf Ziya Yağcı, Cumhuriyetçi Güven Partisi Gru
pu adına Sayın Hasan Tosyalı, Adalet Partisi Grupu 
adına Sayın Nihan îlgün. 

Şahısları adına söz alan arkadaşlar : Sayın Ali 
Şevki Erek, Sayın Ekrem Sadi Erdem, Sayın Faik 
Kırbaşlı, Sayın Ali Sanlı, Sayın Etem Eken, Sayın 
Hüseyin Cavit Erdemir, Sayın Hasan Celâlettin Ez-
man, Sayın Remzi Yılmaz, Sayın Ömer Kahraman, 
Sayın Mikail İlcin, Sayın îlhami Çetin, Sayın Kemal 
Ataman. 

Demokratik Parti Grupu adına Sayın Ekrem Dik
men. Buyurun Sayın Ekrem Dikmen. 

D. P. GRUPU ADINA EKREM DİKMEN 
(Trabzon) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
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Millî ekonomimiz bakımından büyük ehemmiyet 
arz eden Ticaret Bakanlığının teşkilâtı ve faaliyetle
ri ile ilgili olarak 15 dakika içerisinde tahlil ve ten
kitlerde bulunmak imkânsızdır. O itibarla, mühim 
gördüğümüz, bugünkü ekonomik durgunluğa sebep 
veren 1 - 2 hadise üzerinde grup adına görüşlerimizi 
arza gayret edeceğim. 

Malumdur ki, kalkınmanın devam edebilmesi, ge
lirin vatandaş kitleleri, bölgeler ve sektörler arasın
da âdil bir şekilde dağılımının sağlanabilmesi için fi
yat istikrarının korunması şarttır. 

1963 - 1967 devresinde toptan eşya fiyatları yıl
da ortalama olarak f% 5,2 oranında artmıştır. 1968 
yılında da, yani ikinci devrenin birinci yılında da, fi
yat artışları % 4,2 oranında, ekonomik gelişmenin 
sıhhatini bozmayacak bir düzeyde kalmıştır. 1969 yı
lından sonra ise fiyat artışlarında kontrol kaybedil
miş, enflasyon, ekonomik ve sosyal istikran bozacak 
bir erozyon haline dönüşmüştür. Hele 1970 devalü
asyonundan sonra fiyat artışları baş döndürücü bir 
hal almıştır. 

Son dört yılın ortalama fiyat artışları dikkate alın
dığı takdirde, Türkiye'nin bu konuda dünya rekort
menleri arasına girdiği görülmektedir. 1970 fiyatları 
endeksi 100 kabul edilirse, 215 puanla Türkiye Bre
zilya'dan sonra dünya ikincisi durumundadır. 

Yurdumuzdaki fiyat artışlarının izahı için hükü
metlerin sık sık başvurduğu bir mazeret vardır. De
niliyor ki, dünyada fiyat artışları fazla olduğundan, 
durum Türkiye'yi de olumsuz yönde etkilemektedir. 
Dışarıda meydana gelen fiyat artışlarının Türkiye'de 
de bir ölçüde etkisi olduğu doğrudur. Ancak, ciddî 
tedbirlerle, çok sınırlı bir ölçüde tutulması mümkün 
olan bu etkileri, - beceriksiz, ehliyetsiz ve bir ölçüde 
bilgisiz ekonomik uygulamaların müdafaa kalkanı 
olarak kullanmak, gerçeklerle bağdaşmamaktadır. 

Sıkı ticarî ve sosyal ilişkilerimiz bulunan Batı ül
kelerinde, hammadde ve enerji yönünden ortaya çı
kan olumsuz şartlara rağmen, fiyat artışları Türkiye 
ile karşılaştırılamayacak oranda azdır. Biraz önce 
ifade ettiğim karşılaştırma bazı ölçü olarak kullanıl
dığı takdirde, son 4 yılda Türkiye'deki 215 puana 
karşılık, Batı Almanya 131,7, Holanda 134, Belçika 
138,1, Ortak Pazarın diğer ülkeleri de aşağı yukarı 
aynı düzeyde fiyat artışı içindedir. Bu rakamlar, Tür
kiye'deki artışların ve çekilmez hale gelen hayat pa
halılığının, dünyanın diğer ülkelerinde görülen fiyat 
artışlarına bağlanamayacağını açıkça göstermektedir. 

Fiyatların sosyal ve ekonomik dengemizi boza
cak biçimde ve hatta siyasî istikrarı sarsacak ölçüde 
hızlı bir tempoyla artışının başlangıç noktasını 1970 
devalüasyonu teşkil etmektedir. Devalüasyon ve onu 
takibeden aylarda gerekli tedbirlerin alınmamış ol
ması, ekonomimizin çıkmaza girişinde en önemli 
dönemeci ortaya koymuştur. Devalüasyondan sonra 
fiyat artışlarının normal düzeyde tutulabilmesi için, 
bir dizi tedbir alınacağı ilân edilmiş idi. Ancak, uy
gulamada bu tedbirlerin hiç birisi alınmamış, aksi
ne fiyat artışlarını kamçılayıcı davranışlara geçil
miştir. Ölçüsü iyi hesaplanmamış yeni vergiler getir
mek ve devletçe üretilen temel maddelere zamlar 
yapmak suretiyle fiyat kontrolünün sağlanabileceği 
zannedilmiştir; fakat bu tedbirler tamamen ters so
nuçlar vermiş, fiyatların bugüne kadar süregelen 
anormal yükselişi başlamıştır. 

12 Marttan sonra işbaşına gelen hükümetler de, 
destekleyen muhtelif partilerin tesirleriyle, fiyat ar
tışlarını kontrol altına alamamışlar, pahalılığın her 
aile reisinin omuzlarını çökertmesine seyirci kalmış
lardır. 

1973 seçimlerinden sonra kurulan Halk Partisi 
ve Millî Selâmet Partisi Koalisyon Hükümetiyse, 
pahalılığı durdurmak bir yana, fiyatların artışını da
ha da hızlandıracak ekonomik yollar açmışlar
dır. Cumhuriyet Halk Partisi - Millî Selâmet Partisi 
Koalisyon Hükümeti, sol ekonomik görüşlerden ha
reket ederek yüksek ücret, yüksek fiyat politikası 
uyguladığını ilân etmiş; piyasa üzerindeki kontrol 
tamamen yitirilince de fiyat artışlarına mazeretler 
aramaya başlamıştır. 

Bu dönemden kalma, «zamlar şifa getirecektir» 
şeklindeki hükümet vecizesi, ekonomi literatürüne 
ters yönden geçmiş bulunmaktadır. 

Devletin ürettiği temel ihtiyaç maddelerine, bu 
dönemde hiçbir ekonomik gereğe dayanmadan, öl
çüsüz ve büyük zamlar yapılmıştır. Bu zamlar, diğer 
mal ve hizmetlere sıçramış, fiyat artışları daha önce
ki artışları bile gölgede bırakmıştır. Nitekim, 1972' 
de % 18, 1973'te ı% 20,5 olan fiyat artışları 1974'te 
% 30'u aşan bir düzeye yükselmiştir. Bü, ekonomik 
hayatı çöküntüye iten çok yüksek bir oran olmuş
tur. 

Sayın milletvekilleri, Türk ekonomisinde en teh
likeli gelişmeler dış ekonomik ilişkilerimizde ortaya 
çıkmış, ödemeler dengemiz, aleyhte olarak büyük 
ölçüde bozulmuştu. Dış ticaret açığı 2 245 000 000 
dolar gibi çok yüksek bir rakama ulaşmıştır. 1972 
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yılında 610 000 000 dolar, 1973'te 769 000 000 do- ı 
lar olan dış ticaret açığı 1974 yılında % 200 civarın- I 
da çok büyük bir artış oranı göstermiştir. 

Son yıllarda, dış ticaretimizdeki açıklar yurt dı
şında çalışan işçilerimizin yurda gönderdikleri dö
vizlerle kapatılabiliyordu. 1974 yılında ise, işçi dö
vizlerinde artış görülmesine rağmen, meydana gelen 
büyük açığı kapamak imkânı bulunamamıştı. Bunun I 
sonucu olarak, son yıllarda yükselen döviz rezervle
rimiz 1973 yılında ulaştığı 2 039 000 000'luk sevi
yesinden aşağı dönmüş ve 1 610 000 000 dolara düş
müştür. 

Dış ticaretimizde görülen büyük açığı, dünyada
ki hızlı fiyat artışlarına ve pamuk ihracatında kar
şılaşılan güçlüklere bağlamak yanlış olur. İhraç 
mallarımızın da dünya piyasalarındaki değerinin art
mış olduğu bir realitedir. Dış ticaret açığının, ekono
mik hayatımızı tahdit edecek ölçüde büyümesinin 
önde gelen sebebi, ihracatımızda ortaya çıkan gerile
medir. Bu bakımdan, kalkınmak için istikrarlı döviz 
kaynaklarına muhtaç ola» Türkiye'nin karşı karşıya 
bulunduğu tehlikenin önemi, zannedildiğinden ve 
umursamaz halde beklenildiğinden daha fazladır. 
Gerçi 1973 yılında, 1 317 000 000 dolarlık ihracat 
seviyesi aşılarak, 1 533 000 000 dolarlık bir rakama 
ulaşılmıştır. Ancak, bu artış ihracatımtzdaki geliş
meden değil, dünya piyasalarında bazı önemli ihraç 
maddelerimizin fiyatlarında görülen yükselmelerden
dir. Aslında, 1974 yılında ihracatımız miktar olarak 
azalmıştır, tşte üzerine dikkatleri çekmek istediği
miz ve çözümünün ihracatımızı geliştirecek tedbirle
re süratle yönelmek olduğu problem, buradan doğ
maktadır. 

Sayın milletvekilleri, ithalât için ödenen döviz 
miktarı fiyat artışları dolayısıyle yükselirken, liberas
yon listelerinden yapılan ithalâtını, genel ithalât hac
mi içindeki payı büyümüştür. Ocak - Eylül dönemi 
dikkate alınırsa, liberasyon listelerinden yapılan it
halâtın toplam ithalât içindeki payı 1973 yılında 
•<% 51,6 iken, 1974 yılında bu pay l% 65'e yüksel
miştir. 

Bu oranlar, ithalât hacminin büyüyerek, dış tica
ret açığını artırmasında, libere edilen ithalât miktarı
nın önemli bir faktör olduğunu göstermektedir. Tür
kiye'nin, evvelce ihraç ederek döviz sağladığı şeker 
ve buğday gibi zarurî ihtiyaç maddelerini, maalesef ' 
geniş ölçüde ve büyük meblâğlar ödeyerek ithal et
mek zorunda bırakılmış olması da bu sonuçta etken 
olmuştur. 

Sayın milletvekilleri, dış ekonomik dengemizdeki 
olumsuz gelişmelerin önemli bir diğer faktörünü de, 
Avrupa Ekonomik Topluluğu ile olan ilişkilerimizde 
aramak lâzımdır. Türkiye ile Avrupa Ekonomik Top
luluğu arasındaki ortaklığın geçiş dönemi şartlarını 
tespit eden Katma Protokol, 1 Ocak 1973'te yürürlü
ğe girmiştir. Ancak, Ortak Pazar'ın 9'lar olarak ge
nişlemesinden sonra, bu yeni duruma uyumu sağla
yacak tamamlayıcı protokolün ticarî hükümleri 
1 Ocak 1974'te yürürlüğe girmiştir. 

Avrupa Ekonomik Topluluğunun genişlemesi, 
Türkiye'nin ortaklığa karşı vecibelerini önemli oran
da artırmaktadır. Bu artış, kendisini bilhassa liberas
yon listelerinde göstermektedir. Liberasyon listelerin
de yapılacak genişletmeler, 1975 yılında dış ticareti
mizde olumsuz yeni gelişmelerin başgöstermesine se
bep olacaktır. 

Qte yandan, Avrupa Ekonomik Topluluğunun 
üçüncü ülkelere tanıdığı tavizler, Türkiye'nin toplu
luktan elde ettiği tercihleri etkisiz duruma getirmiş
tir. Artık Türkiye, Ortak Pazar'la olan ilişkilerinde, 
üçüncü ülkelerden daha avantajlı durumda değildir. 
Üstelik Türkiye'nin üçüncü ülkelerle olan ilişkilerin-
dede hareket serbestliği de kısıtlanmış bulunmakta
dır. Ortak Pazar ülkelerinden yaptığımız ithalât, ih
racatımıza oranla daha büyük bir hızla gelişmekte
dir. Bu durum, Türkiye ile AET arasındaki dış tica
ret açığını büyük bir hızla artırmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, zamanın müsaadesi nispe
tinde, buraya kadar olan konuşmamızda arz ettiği
miz gerçeklerin yansıttığı iç açıcı olmayan bu tablo, 
1970'ten sonraki hükümetlerin ortak eseridir. Tür
kiye ekonomisinin bu tehlikeli girdaba itilişinde, 
Adalet Partisi hükümetlerinin 1970'ten sonra, Ada
let Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisinin destekle
diği partilerüstü hükümetlerin 1971'den sonra, 
C. H. P. - M. S. P. ortaklığının 1973'ten sonraki uy
guladıkları sakat, başıboş, hatta doktrinci ekonomik 
politikaları etken olmuştur. Karşımızdaki tablo, dar 
zümre çıkarlarını, yurdumuzun- ekonomik çıkarları
nın üstünde tutan tesirsiz ve başıboş ekonomik anla
yışın da, çağın gerisinde kalmış doktrinci sol ekono
mik anlayışın da iflâsını belgelemektedir. 

Bilhassa 1974 yılı uygulaması, sol ekonomik anla
yışın Türkiye'nin gerçeklerinden ne kadar uzak ol
duğunu ortaya, koyması bakımından önem taşımak
tadır. ^ 

Türkiye'nin ilk solcu Hükümeti olarak* iddialı 
bir programla işe başlayan Cumhuriyet Halk Par-
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tisi - Millî Selâmet Partisi Koalisyonu, neleri vaat 
etmişse tersini yapmak, neleri düzeltmeye çalışmışsa, 
onları işlemez hale getirmek hususunda, benzeri az 
bulunur bir politika takibetmiştir. 

Daha evvel «Bir Türkiye'ye bir Türkiye kattık» 
diyenlerin, «67 vilâyete fabrika, 40 bin köye atölye 
kuracağız, 100 bin motor, 100 bin tank yapacağız, 
Kıbrıs'ta rafineriler tesis edeceğiz; yalnız memleketi
mizde değil, dost memleketlerde de ağır sanayi tesi
si kuracağız» şeklinde bol keseden konuşanların, 
bugün Türkiye'yi hangi çıkmazlara sürükledikleri 
görülmektedir. 

«Köy - Kent» projeleri, «Halk sektörü» uydur
maları, «Kooperatiflerle kalkınma» hayalleri, «üc
retler fiyatların önünde gidecektir» vaatleri, «Şimdi
ye kadar bodrumun üst katındakilere düzen çalıştı, 
bundan sonra meyvanın iyisini bodrumun altındaki
ler yiyecektir.»- vaatleri Türkiye'yi işsizliğe, yoksul
luğa, pahalılığa, kuyruklar ve karaborsalar ülkesi ol
maya sürüklemiştir. Bugün vatandaş bir kaşık yağ 
dahi bulamamaktadır. Şeker ortadan kaybolmuştur. 
Artık Türkiye yoklar ülkesi olmuş, vaatlerin rey için 
yapıldığı meydana çıkmıştır. . 

Cumhuriyet Halk Partisi - Millî Selâmet Partisi 
ortaklığının yaptığı aşırı zam yüzünden, bu yıl Türk 
köylüsü tarlasına gübre atamamıştır. Pamuk müs
tahsili perişan olmuştur. Hayat pahalılığı, namuslu 
her aile reisinin omuzlarını çökertmiştir. Türkiye, 
selâmetli ak günlere değil, sefaletli kara günlere sü
rüklenmiştir. 

Zamanın müsaadesi nispetinde bu kısa maruzatı
mızı arz ettikten sonra, Yüce Meclisin sayın üyeleri
ni Demokratik Parti Grupu adına saygılarla selâm
larım. (D. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dikmen. 
Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Fehim 
Adak, buyurun efendim. 

M. S. P. GRUPU ADINA FEHİM ADAK (Mar
din) — Muhterem Başkan, Millet Meclisinin muhte
rem üyeleri; Ticaret Bakanlığı bütçesi ile ilgili ola
rak, Millî Selâmet Partisinin görüşlerini açıklamak 
üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. Hepinizi 
grupum ve şahsım adına saygı ile selâmlarım. 

Üzülerek kabul etmek gerekir ki, Türk ekonomisi 
bugün için dağınık, büyük ve fakir çoğunluğun aley
hine çalışan bir şekilde işlemektedir. İç ve dış ticaret
le uğraşanların adedi, bu daldaki imkânlara göre çok 
mahduttur. Bu faaliyet dallarının daha çok yaygın
laştırılması, hem daha sıhhatli bir ticaret rejimi temi

ni, hem de daha büyük kitleye refah sağlanması bakı
mından zaruridir. 

Yanlış kredili ve faizli politikanın meydana ge
tirdiği büyük sermaye, ekonomimize yanlış istikamet
ler vermektedir. Fakir vatandaşın durumu ile ilgilen
mek, iktisadî güçlükler içindeki bu kitleyi ele almak, 
başta gelen insanî ve ahlakî vazifedir. Çalışma iste
yene imkan sağlanması, çalışanın hakkını alması, sos
yal huzursuzluğun giderilmesinin ön şarttırdı. 

Mevcut keşmekeşe son vermek, âdil ve dürüst şe
kilde işleyen bir ekonomik nizam getirmenin zarureti
ne inanmış bulunuyoruz. 

Bu düzenlemeler, önce ekonomik tedbirlerin alın
ması, daha sonra da bu tedbirlerin gerektirdiği huku
kî çerçenin hazırlanması şeklinde olmalıdır. Millî Se
lâmet Partisi bu noktada hükümet ortağı olmuş ve 
iyi niyetle bu adil ve fakir halka da imkânlar sağlaya
cak, haksız kazanca imkân vermeyecek tarzdaki dü
zenlemeler için çalışmalara başlamıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de ekonomiyi 
ve iç, dış ticareti düzenlemek ve yürütmekle görevli 
kuruluş Ticaret Bakanlığıdır; fakat ne yazık ki, Tica
ret Bakanlığının, yukarıda arzetmeye çalıştığım dü
zensizliği ortadan kaldırmakta, tedbirler getirmekte ve 

. müeyyide tatbik etmekte kendisine yetki verecek hiç
bir mevzuat mevcut değildir. Bundan dolayıdır ki, 
ilk olarak ele aldığımız mevzuu, mevzuat noksanlık
larını giderici kanun tasarılarının hazırlanması oldu. 
Bu çalışmaların en önemlisi, iç ve dış ticaretin düzen
lenmesine ait kanun tasarısı olmuştur. Görüşleri alın
mak üzere, ilgili yerlere intikal ettirilmiş olan bu tasa
rı ile iç ve dış ticaretin, millî ekonominin icaplarına 
göre işlemesine, ticaretle uğraşanlarla tüketicilerin 
hak ve vecibelerinin, her iki zümrenin korunmasına, 
haksız rekabete ve kusurlu, ayıplı malların satışına ait 
hükümleri getirmiştir. 

Bu tasarının diğer önemli hükmü de, memlekette 
mal yokluğunun önlemek, fiyat istikrarını sağlamak, 
iç ve dış ticaretin koordinasyonunu temin etmek mak
sadı ile «Ticareti Düzenleme Fonu» adı ile bir fon ku
rulmasıdır. Bu maksat için % 100 yabancı sermayeli 
ve yurdumuzdan dışarıya büyük kârlar transfer eden, 
mukavele müddeti bitmiş olan Osmanlı Bankasının 
millîleştirilmesini, Ticaret Bakanlığına tahsisini Mali
ye Bakanlığından istedik, maalesef buna imkân veril
medi. Bu bankanın, bahsedilen maksat için millîleş-
tirilerek, kâr ortaklığı esasına göre ve muayyen bir 
plan içerisinde halk ile, içinde çalışan ortaklara dev
redilecek bir sekile getirilmesi, Sayın Hükümetten ha
lisane temennimizdir. 
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Ayrıca, 1934 yılında yürürlüğe giren ölçüler Ka
nunu 507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanunu, Türk 
Standartlar Enstitüsü ile ilgili kanun, 1939 yılında ya
pılmış ve hiçbir şekilde bugünkü ticarî hayata cevap 
vermeyen, icrada çok mühim fonksiyonu olan Tica
ret Bakanlığına hiçbir yetki tanımayan Ticaret Ba
kanlığı Kuruluş Kanunu. Buna bir misal vermek ge
rekirse; Ticaret Bakanı tek başına, memurunu dahi 5 
nci dereceye terfi ettirme imkânına sahip değildir. 
Bunun için kararname gereklidir. 

Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ticaret Borsalarının, 
tamamen mensuplarına hizmet eder hale getirilmele
rini sağlamak üzere; «Ticaret Odaları ve Birliği, Sana
yi Odaları ve Birliği, Ticaret Borsaları ve Birliği, De
niz Ticaret Odası» kanunu tasarısı gibi kanunlar da 
hazırlanıp ilgili mercilere intikal ettirilmiştir. 

Ayrıca, toptancı halleri, sigorta şirketlerinin mura
kabesi gibi tasarılar üzerinde çalışmalar yapılmıştır. 
Ticaret Bakanlığının değerli kadrosunun büyük gay
retleri ile hazırlanan bu tasarıların gerekli alâkayı gö
receğine inanıyorum. 

Yurt sathına dengeli, süratli ve yaygın bir kalkın
ma temin edecek sistemin, büyük kitlelerin iştirak ede
ceği ve ayrıca ahlâk ve faziletin hâkim olacağı sistem 
olması zarurîdir. 

Halkın kendi tasarruflarını bizzat kendisinin kul
lanarak kuracağı, hakiki manadaki halk şirketlerinin 
aynı zamanda maliyetleri artırmaktan başka bir işe 
yaramayan, zengini daha zengin fakiri daha fakir ya
pan «faizli sistem» yerine kâr ortaklarının ortaya çık
masına imkân vermek zaruridir. 

Millî Selâmet Partisi, Milletimizin mutlak fayda
sına olduğuna inandığı bu müesseselerin, her dönemde 
kurulması için gereken gayreti gösterecektir. 

Devletin önderliğinde başlatılacak büyük yatırım 
projelerinin de, orada çalışan işçiye ve mahallî halka, 
bir plan içerisinde devri, geniş halk kitlelerinin ikti-
saden güçlenmesini temin edecek ve bölgelerle züm
reler arasındaki dengesizliği giderici olacaktır. 

Bu tip çalışma, motor sanayii için başlatılmış ve 
maalesef ortaklarımızca engellenmiştir. Devletin ön
derliğinde yürütülmesi planını amir hükmü olan mo
tor sanayiinin, bu gayeden saptırılmaması gereklidir. 
Böylece millî Savunma açısından olduğu kadar, sana
yimizin geleceği açısından da stratejik önemi olan mil
lî motor sanayiimiz kurulmuş olacaktır. 

Yabancı sermaye için kriterlerin bir an evvel tespi
ti zaruridir. Faydalı yabancı sermayeye karşı değiliz; 

ancak ekonomimizi ipotek altına alacak ve sömüre-
cek yabancı sermayeye daima karşı çıktık. 

Ticarî ilişkilerimizde, bugün memleket çıkarları
mızı daha çok gözönünde bulundurmak ve dengeye 
dikkat etmek mecburiyetindeyiz. Batı ile ilişkilerimi
zin kesilmesini istemeyiz, Ancak, Orta Doğu, Asya ve 
Afrika ülkeleriyle başlatmış olduğumuz yakın ticarî 
ilişkilerin devamında ve çok daha ileriye götürülme
sinde zaruret görmekteyiz. Bu ülkelerle aramızda, 
serbest ticaret bölgesi tatbikatına geçilmesi lâzımdır. 

Eriyen döviz rezervlerimizin durumu nazara alına
rak ithal listelerimizde lüks ve israf maddelerinin bu-
lundurulmamasına itina etmeliyiz, ihracatımız, maa
lesef durgunluk devresine girmiş durumdadır, ihra
catı, istenen seviyeye ve artış hızına ulaştırmak için, 
bütün gayretler sarf edilmelidir. Bu meyanda, durgun
luğun büyük âmillerinden biri olarak telâkki ettiğimiz 
ve eskiden Ticaret Bakanlığı bünyesinde olan koopera
tiflerin, tekrar Ticaret Bakanlığına devrinde büyük 
fayda görmekteyiz. Böylece, destek alımları daha ilmî 
olacak ve dış pazar daha yakından takip edilecektir; 
bu sene görülen pamuk alımındaki intizamsızlıklar ve 
diğer intizamsızlıklar ortadan kalkmış olacaktır. 

Fiyat istikrarının sağlanması, paramızın değerini 
imkân nispetinde sabit tutmamıza bağlıdır. Bunun için, 
fiyatları yükselten ve doğrudan doğruya fakire yük 
teşkil eden sömürücü faiz tatbikatından vazgeçilmesi, 
kârdan vergi yerine daha âdil bir sistemin ikamesi, 
israf ve lüksün önlenmesi, yatırımların yaygın halde 
arttırılması, üretici - tüketici Zincirinin en kısa yoldan 
teşekkülünün sağlanması, emisyon hacminin nazara 
alınması gibi köklü tedbirlere tevessül edilmelidir. Bu
nun yerine, günlük ve maalesef geçmiş devrede Ma
liyenin gerçekleştirdiği faiz nispetini artırma gibi ters 
tedbirler, zarardan başka hiçbir şey kazandırmaz. 

Piyasaya çıkacak parayı ve satın alma gücünü ya
tırıma yöneltecek tedbirler alınmadan uygulanan yük
sek fiyat politikasının sonuçları ortadadır. Bu sebeple, 
destekleme alımlarına ve taban fiyatları konusuna, 
üreticinin emeğini almasını, alımda tıkandıklar olma
masını ve ekonominin genel dengesinin bozulmama
sını sağlayacak bir şekilde eğilinmesini istiyoruz. 

Bütçenin memlekete ve Bakanlığa hayırlı olması
nı diler, hepinizi, sayın bakan ve bakanlık mensupları
nı saygı ile selâmlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Adak. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Yu

suf Ziya Yağcı, buyurun efendim. 
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C. H. P. GRUPU ADINA YUSUF ZİYA YAO-
CI (Ankara) — Sayın Başkan, Sayın milletvekilleri, 
muhterem Bakan ve Ticaret Bakanlığının değerli 
mensupları; Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına 
Ticaret Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşlerimi arz 
ediyorum. 

1973 yılında dünya ticareti, sınaî mamuller aleyhine 
hammaddeler lehine bir vetire takip etmeye başlamış 
ve bunun sonucu olarak, sınaî mamullerin fiyatlarında 
'% 23 oranındaki artışa karşılık, ana maddelerin birim 
fiyatları % 61 oranında yükselmiştir. 

Dünya ticareti 1973 yılında '% 37 bir ilerleme kay
detmiş bulunmaktadır. 1974 yılının başından itibaren 
başlayan gerileme sonucunda, dünya ticaret hacmi 
% 8'e kadar düşmüştür. Yüksek düzeydeki enflasyon 
hızı, işsizlik, talep azlığı ve ekonomik faaliyetlerdeki 
gerileme, dünya ticaretini olduğu kadar, Türkiye'mizi 
de etkisi altına almıştır. 

1974 yılı içinde dünyada Almanya ve Amerika 
Birleşik Devletleri dışında, ileri sanayi ülkelerinin tü
mü bile, dış ticaret açıkları vermekten kaçınamamış-
lardır. 1973 yılma oranla, Türkiye'mizde 1974 yılı 
Ocak - Eylül döneminde dış ticaret hacmi % 56.3 
oranında artmış ve plan hedefi aşılmıştır. 1974 Ocak 
- Eylül döneminde, 1972 - 1973 eş dönemine göre, ih
racatımız da % 17.6 artarak 1 153 900 000 dolara 
ulaşmış, program hedefi % 82 oranında gerçekleştiril
miştir. Tabiatiyle, 1974 yılı içinde ithalâtta da artış ol
muştur. Bu artış, büyük ölçüde enflasyonist baskılar 
nedeniyle dünyadaki fiyat artışları ve petrol fiyatların
daki yükselmeye bağlıdır. 1974 yılı içinde gayri safî 
millî hâsıla artış oranı, son 10 yılın en yüksek düze
yine ulaşmıştır. Türkiye'mizde bu artışla, 1973 yılma 
oranla % 41.9'luk bir ilerleme sağlanmıştır. 

1973 yılında toptan eşya fiyatları hızla artarken, 
ileride arz edeceğim zorunlu zamlara rağmen, 1974 
yılında toptan eşya fiyatları artışı, 1973 yılı artış 
oranının altında kalmıştır. Yine 1974 yılı endeksleri 
incelendiğinde görülecektir ki, 1973 yılına oranla fiyat 
artışlarından, tüketici daha az etkilenmiştir. Toptan 
eşya fiyatlarındaki artış oranı, 1973'de % 29,2, 1974 
yılında % 19,1'dir. 

Değerli arkadaşlarım, Adalet Partisi ve diğer bazı 
partiler, bu arada biraz evvel konuşan Demokratik 
Parti sözcüsü sayın arkadaşım, Ekrem Dikmen, paha
lılığın ve fiyat artışlarının Cumhuriyet Halk Partisi 
iktidarının eseri olduğunu iddia etme gayreti içinde 
bulunmaktadırlar. Şunu arzederim ki; fiyat artışları, 
1970'te yapılmış olan devalüasyonla başlamıştır. Bu-
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nu sayın Dikmen de kabul etmiştir. Cumhuriyet 
Halk Partisi koalisyon iktidarının eseri olduğunu iddia 
etmekle beraber, arz ettiğim rakamlar göstermekte
dir ki; 1974 yılma oranla, daha uygun şartlara rağ
men, 1973 ve ondan evvelki yıllarda Adalet Partisi ik
tidarları veya Adalet Partisi Parlamento çoğunluğu
nun desteklediği hükümetler zamanında, işçinin, köy
lünün, esnafın ve kamu personelinin ücret ve gelirleri 
sabit tutulup, İktisadî Devlet Teşekkülleri mallarına 
yapılması zorunlu olan zamlar ve petrol zammı, se
çim endişeleriyle ertelendiği halde, fiyat artışları 1974 
yılına oranla çok daha fazla olmuş, alım gücü sabit 
tutulan halk yığınları, pahalılığın girdabında boğu
lurken, Adalet Partisi ve diğer sağ partilerin yandaşı 
bir avuç sömürücü, işbirlikçi sermaye çevreleri aşırı 
haksız kazançlar sağlamışlardır. 

1973 seçimlerinin Cumhuriyet Halk Partisinin za
feriyle sonuçlanması üzerine, kaçınılmazlığını kendi
lerinin de bildikleri ve kendi zamanlarında hazırla
nan, İktisadî Devlet Teşekkülleri mamullerine ve pet
role zam yapmaktan kaçınmışlar, bu zamları Ecevit 
Hükümeti yaparsa, halkın sevgisini kaybedeceğini um
muşlardır. 

Cumhuriyet Halk Partisi koalisyon iktidarı, her 
türlü zammın halk tarafından iyi karşılanmayacağı
nı bilmesine rağmen, sağlıklı bir ekonomi yaratma
nın gereği olarak, cesaretle bu ayarlamaları yapmış 
ve aldığı tedbirlerle fiyat artışlarını da 1973 yılındaki 
% 29'luk seviyesinden % 19'a düşürmeyi başarmış
tır. 

Öte yandan, üreticiyi koruyan taban fiyat politi
kası, işçiyi sermayeye karşı koruyan asgari ücret poli
tikası ve kamu personeli lehine aldığı tedbirlerle, üc
ret ve gelirleri fiyat artışlarının önünde tutmasını bil
miştir. 

Bu arada, yeri gelmişken arz edeyim arkadaşlarım; 
12 Sayılı Kararname de, ertelenmeden Meclislerimiz
den çıkmalıdır. Açıkça görülüyor ki, halkın alım gü
cü sabit tutulurken, fiyatlardaki aşırı artışlar, yani 
pahalılık Adalet Partisi ve Adalet Partisinin sahip 
çıktığı hükümetler zamanına ait olup, Adalet Parti
sinin esasen ekonomik felsefesine yakışan bir eserdir. 
Ecevit Hükümetine devredilen bu kötü mirasın za
rarlarını, Ecevit Hükümeti asgarî ölçülere indirmeyi 
başarmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, fiyat artışlarının ekonomik 
nedenleri dışında, memleketimizde en büyük neden, 
enflasyonist karakterli bütçeler ve spekülatif hareket
ler olmaktadır. Başta temel gıda maddeleri olmak 
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üzere, her mal üzerinde spekülasyon yapılmakta ve 
suni darlıklar ve yokluklar yaratılmaktadır. 1975 yılı 
bütçesi 14 milyar liralık açığı ile, enflasyonist karak
terde ve fiyat artışlarını teşvik edici mahiyettedir. Bu
gün memleketimizde, üretici ile tüketici arasındaki 
parazit aracıların ve ana şirketlerin kurdukları yavru 
şirketlerin ortadan kaldırılması zarureti vardır ve bu 
da ancak, Demokratik Parti sözcüsü arkadaşım Ekrem 
Dikmen'in, bir hayal, bir uydurma olarak nitelemesi
ne rağmen, bir vakıa, bir hakikat olan halk sektörü 
ve kooperatifleşme ile mümkün olacaktır. Aracıların 
ve dağıtım kanallarının çoğunluğu bugün için alınan 
tedbirlerin etkinliğini azaltmakta ve her türlü deneti
mi âdeta olanaksız hale getirmektedir. 

Bugün tüccar elinde yeterli yağ ve şeker stoku ol
duğunu bilmeyen yoktur. Ancak, tespit edilmiş olan 
fiyatlarla bu maddelerin halka uşatırılması mümkün 
olmamaktadır. Yani stokçuluk önlenememektedir. 
Devlet fabrikalarının imal ettiği şeker üzerindeki oyun
lar bugün sürüp gitmektedir. Bu da gösteriyor ki; 
Devletin, piyasayı sıkı bir şekilde denetlemesi ve ge
rektiğinde dağıtım kanallarını ele alması kaçınılmaz 
bir zarurettir. 

Memleketimizde arz ve talep serbest bırakıldığı, 
araçların gayri meşru kazançları meşru kabul edildiği, 
spekülatif hareketlerle aşırı kazançlar sağlandığı süre
ce, denge halk aleyhine işlemeye devam edecek, 
haksız kazanç ve vurgunların önüne geçilmesi mümkün 
olmayacaktır. Devletin, ticareti çağdaş ekonomik ku
rallara uygun olarak düzenleyebilmesi için, gerekli 
etkin yasaların çıkarılması, üreticiyle tüketici arasın
daki ilişkileri düzenleyen yasaların da bir an önce dü
zenlenip Meclislere şevki zorunludur. 

3614 sayılı Kanunla görevleri sayılan Ticaret Ba
kanlığının, bu görevlerini, 1939 yılında meriyete gir
miş olan Teşkilât Kanunuyle yerine getirmesi müm
kün olmadığına göre, yeni teşkilât kanunununun bir
an önce düzenlenmesi ve Ecevit Hükümeti zamanın
da hazırlandığı bilinen ve biraz evvel M. S. P. sayın 
sözcüsünün de ifade ettiği iç ve dış ticaretin düzenlen
mesine ilişkin kanun tasarılarının Meclislere şevkini 
temenni etmekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım, kalkınmakta olan memleke
timizde, büyük ölçüde yatırım malı ve hammadde ih
tiyacı için yapılan ithalatımız, 1974 yılında <% 80 ora
nında artarak 3 778 000 000 dolara yükselmiştir. 1975 
Program hedefi 4 milyar dolardır. Bu ithalâtın Türk 
ekonomisi ve sanayiini olumlu yönde etkileyeceğine 
inanmakla beraber, döviz rezervlerimizin düşüşü kar

şısında, ithalâtın Devletçe kontrol altına alınması ge
reğine de kaniiz. En azından, Devletin kendisine ait 
ihtiyaç malları Devlet tarafından ithal edilmeli ve 
anagıda maddeleri ithalâtı da Devlet tarafından ya
pılmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, C. H. P. koalisyon iktidarı
na yöneltilen eleştirilerin başında gelen yağ darlığı ve 
pamuk alımlarındaki aksaklıklara kısaca temas etmek 
istiyorum. 

1974 yılı içinde ayçiçeği rekoltesi 520 bin ton ol
muştur. Üniliver, Turyağ ve Trakya Yağ Sanayii gibi 
yabancı sermaye ortaklığı veya gayrı müslim kişilere 
ait sermayelerle kurulmuş olan şirketlerin elinde de 
100 bin tonun üzerinde (o zaman için) stok vardır. 

Bu şirketler, daha rekoltenin başı olmasına rağ
men, yağ darlığını sunî olarak yaratmayı başarabil
mişlerdir. Ecevit Hükümeti, bu stokçuluk ve vurgun
culuk gayreti karşısında gereken (ve burada zamanı
mız sınırlı olduğu için teferruatıyle anlatma imkânı 
bulamadığım) tedbirleri derhal almış, TARİŞ, ANT-
BİRLİK, ve ÇUKOBİRLİK'in günlük yağ kapasite
sini 70 tondan 388 tona çıkarırken, bir taraftan da yağ 
ithaline başlamıştır. Ecevit Hükümeti, halkın zararı
na olarak hamyağ fiyatlarına zam isteklerini daima 
reddetmiştir. Yağ darlığı büyük ölçüde önlenmişken, 
bugünkü Hükümet ne yapmıştır? Millî Cephenin des
teklediği ve sahip çıktığı Hükümet ne yapmıştır? 

Yabancı sermaye ortaklığı bu şirketlerin kilo ba
şına ham yağ fiyatına 2,5 liralık zam taleplerini 175 
kuruş olarak karşılamıştır. Bu ne demektir arkadaşla
rım? Ünilever şirketinin uydusu olan bir hammadde 
şirketi 450 bin ton ayçiçeğini kapatmış durumdadır. 
Yapılan hesaplara göre, 450 bin ton ayçiçeğinden 150 
bin ton ham yağ imal edilir. 175 kuruşla çarpın; 
262 500 000 lira eder. Bu para, bir kararla, üç yaban
cı sermaye ortaklığı ve bir tanesi de Musevî sermaye-ı 
siyle kurulmuş olan, siyonist sermayesiyle kurulmuş 
olan şirketlerin kasasına, fakir Türk milletinin sırtın
dan alınmak suretiyle aktarılmıştır. İşte Ecevit Hükü
meti bu gibi sömürülere ve işte Ecevit Hükümeti bu 
gibi vurgunlara set çektiği için, kendisine «Millî» di
yen, fakat milletin menfaatlerini düşünmeyen sağ par
tiler tarafından tenkide uğramaktadır. 

Pamuğa gelince; Dünya piyasasında çiğitli pamu
ğun kilo fiyatı 6-6,5 lira civarındadır. Hükümetin M. 
S. P. kanadının, biraz evvel burada konuşan Sayın Fe-
him Adak'ın konuşmasından da anlaşıldığı üzere, 650 
kuruş taban fiyat teklifine ve bu teklif üzerinde bütün 
direnmelerine rağmen, ̂ hükümetin C. H. P. kanadı ta-
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ban fiyatı 8 lira olarak tespit ve ilan etmiştir. Tabia-
tıyle bu şartlar altında tüm üretici, tüm malını Dev
lete vermek, yani Çukobirliğe vermek istemiştir. Bu 
şartlar altında, süratle alıma devam edilmesine rağ
men, bir kısım müstahsil bir süre beklemek zorunda 
kalmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, ne yapmalı idi Cumhuriyet 
Halk Partisi? Müstahsilin, malını bir an evvel satabil
mesi için 6 liradan mı tespit etmeliydi? Düşük fiyatla 
mı taban fiyat tespit etmeli idi? Tüccarın; vatandaşın 
elinden, alınteri olan, emeğinin karşılığı olan pamu
ğu maliyet fiyatınaf hatta maliyet fiyatının daha al
tında almasını mı temin etmeliydi? Üreticiye karşı 
tüccarı mı korumalıydı? 

Burada, kendilerine «Millî Cephe» adını veren 
partiler, özellikle Adalet Partisinin sözcüsü çıkıp ilân 
etmelidir değerli arkadaşlarım; «Biz Adalet Partisi 
olarak, Cumhuriyet Halk Partisi Koalisyon Hükümeti
nin pamuğa verdiği 8 lira taban fiyatı çok buluyoruz; 
üretici tüccar karşısında korunmuştur, tüccar pamuk 
alma imkânından mahrum kılınmıştır. Böylece, tüc
carın, büyük sermayenin kazancı önlenmiştir.» Bunu 
ilân edebiliyorsanız, iddialarınızda samimi olduğunu
zu gösterirsiniz. Aksi takdirde, bunu sözcünüz söyle
yemediği takdirde, değerli Adalet Partililer, benden 
sonra burada konuşacak sözcünüz bunu söyleyemedi
ği takdirde, söyleyeceğiniz sözler ve tenkitler demogo-
jiden öteye bir mânâ ifade etmeyecektir. 

YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Konuşmaya 
mecbur muyuz? Bu bizim takdirimiz. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Devamla) — Bu konu
larda cevap verme gücünü kendinizde bulamazsınız 
zaten. 

YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Görürüz. 
YUSUF ZİYA YAĞCI (Devamla) — Biraz evvel 

arz ettiğim şeker konusundaki durum da budur de
ğerli arkadaşlarım. Bugün, evet şeker kıtlığı vardır; 
fakat... 

TALAT OĞUZ (Mardin) — Yağ kıtlığı?.. 
YUSUF ZİYA YAĞCI (Devamla) — Arz ettim 

yağı: 
Fakat dağıtımda, büyük sermaye sahiplerine vur

gun vurdurmak için bu hale getirilmektedir memleket. 
Bugün şekerin bir çuvalında, ancak çuval parası kâr 
olarak kalmaktadır tüccarın cebinde.. Bu vaziyette 
50 bin lirayı yatırıp, 10 ton şekeri hiçbir tüccar, bak
kal alamaz; ama milyonları olan, milyonlarının üze
rine milyonlar katmak isteyen büyük sermaye sahiple
ri, gidip şekeri kapatmakta ve bu şeker ya stok ola-
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rak saklanmakta veya çok daha pahalı olan Türkiye' 
nin güneyindeki memleketlere kaçak olarak gitmek
tedir. İşte sizin tatbikatınız budur. 

YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Daha evvel 
ne ile meşguldünüz? O tarihte hükümet ediyordunuz. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin Sayın Ho-
caoğlu. 

Sayın Yağcı, müddetiniz doldu, bitiriniz efendim. 
YUSUF ZİYA YAĞCI (Devamla) — Bizim za

manımızda vardı. 

Değerli arkadaşlarım, halkın güvenini tümüyle 
kaybettiğini ve tek başına iktidar olamayacağını bilen 
Adalet Partisinin, piyasamızı da olumsuz yönde etki
leyen fiyat artışlarına sunî şekilde de olsa sebep olan 
terörist ve anarşik yöntemlerin kendisine bir fayda 
sağlayacağını umuyorsa, feci bir yanılgı içindedir. Her 
türlü şiddet eylemlerinin ve terörizmin her şekline, ne 
taraftan gelirse gelsin karşı olduğunu burada ilan ede
biliyorsa Adalet Partisi, o takdirde bu eylemcilere, 
bu teröristlere kanat germemelidir. 

BAŞKAN — Siz Umumî Heyete hitap ediyorsu
nuz. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının, 
köylü üzerindeki alacaklarını haczen tahsil için hazır
landığını duymaktayız. Avukatlık ücretleri ve % 100'ü 
geçen faiziyle bu paraların haczen tahsili, köylüyü 
mahvetmek demektir. Köylünün bankaya ve tarım 
kredi kooperatiflerine olan borçlarının, faizler de .da
hil bir kısmının affıyle, kalan miktarın faizsiz eşit 
taksitlere bağlanıp, ödeme kolaylığı tanınması lâzım 
gelmektedir. Bu yolda, Ecevit Hükümeti zamanında 
yapılmış olduğunu duyduğumuz çalışmalar sürdürül
melidir. 

Değerli arkadaşlarım, AET'nin, özel anlaşmalarla 
Akdeniz, Orta - Doğu, Asya ve Güney Amerika mem
leketlerinden bir kısmına tanıdığı gümrük kolaylıkla
rı, Türkiye'ye tanıdığı kolaylıkları hiçe indirmiştir. 
Buna karşılık, Türkiye'nin Ortak Pazar ülkelerinin sı
naî mamullerine tanıdığı gümrük indirimi ve liberas
yona açılma oranı her yıl büyümektedir. Bu hal sa
nayimize zarar vermektedir. 

Cumhuriyet Halk Partisinin öteden beri dile ge
tirdiği mahsurlar somut hal almıştır. Katma Proto
kol hükümlerinin Türkiye, lehine değiştirilmesi çaba
larına devam edilmelidir. 

BAŞKAN — Süreniz bitti Sayın Yağcı, rica ediyo
rum efendim. Son cümlenizi lütfen. 
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YUSUF ZtYA YAĞCI (Devamla) — Bitiriyorum 
efendim. 

Değerli arkadaşlarım, samimiyet odur ki, bir husus 
tenkit edilirken aleyhinde olan hususlar kadar lehte 
olanlar da söylenmelidir. 

Sayın Dikmen 1973 yılındaki fiyat artışlarının 
% 20, 1974 yılındaki fiyat artışlarının % 30 oldu
ğunu ilân etmiştir. 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Bakana sora
cağım, Bakana soracağım... 

YUSUF ZtYA YAĞCI (Devamla) — Ekonomik 
rapor meydandadır, dolabınıza da atılmıştır. 1973 yi-. 
lında toptan eşya fiyatlarındaki artış % 29,2 dir, 1974 
yılında toptan eşya fiyatlarındaki artış % 19,1'dir sa
yın Dikmen. 

Bu bilgileri nereden aldınız bilmiyorum? 
BAŞKAN — Sayın Yağcı, sürenizi aştınız efen

dim. Beni, sözünüzü kesmeye mecbur etmeyin, lütfe
din, efendim. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım, Eceyit Hükümeti .1970'ten itibaren baş
layan fiyat artışlarını; dizgini kopmuş, dörnala giden 
bir arabayı, atları durdumasını başarmış ve onların 
hızını kesmiştir. Bunun ötesinde, ücret ve gelirleri fi
yatlardan önde tutmak suretiyle pahalılığın etkisini 
azaltmış, vatandaşın alım gücünü çoğaltmıştır. 

Eğer üretici vatandaşı, işçiyi, köylüyü, esnafı hi
maye etmek suç ise, Cumhuriyet Halk Partisi bu suçu 
işlemiştir ve tek başına yeni bir seçimde iktidara gel-

* diğinde bu yolda devam edecektir. 
Yüce Meclise saygılar sunarım. (C. H. P. sırala-

* rından alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yağcı. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Başkan bir 

hususu arz edeceğim. 
BAŞKAN — Efendim? 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupu adına konuşan sayın sözcü konuşması 
sırasında, pamuk fiyatları mevzuunda hilafı hakikat 
bir beyanda bulunmuştur. Millî Selâmet Partisi Gru
pu adına bunu tavzih etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sizinle ilgili olan tarafım rica ede
yim. Sayın Kazan. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Pamuk taban fi
yatının 650 kuruş olması konusunda Millî Selâmet 
Partisi Grupunun direndiğini, dayattığını; fakat Ba
kanlar Kurulunda Cumhuriyet Halk Partisi kanadı
nın ise 8 lira olması konusunda bir netice istihsal edil-

' diğini belirttiler. Bu konuda açıklama yapmak zaru

reti hasıl olmuştur. Lütfen söz vermenizi rica ediyo
rum. 

BAŞKAN — Bu konuya münhasır olarak ve lüt
fen kısa olması ricasiyle buyurunuz. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 

Cumhuriyet Halk Partisi ile Millî Selâmet Partisi 
Koalisyon Hükümeti olarak 7 ay normal biçimde, 2 
ay istifa etmiş durumda bir hizmet vermişiz. Bu hiz
metin şüphesiz, milletimiz tarafından tasvip edilen 
yönleri vardır, tasvip edilmeyen yönleri de olabilir. 

Biz, bir ortaklık hükümeti olarak kurduğumuz bu 
Hükümetin nihayete erdiği gün, yaptığımız bütün ba
şarılı hizmetlerin başarısının müşterek., eğer başarısız
lık varsa onların da müşterek olması lâzım geldiği 
inancındayız; fakat Cumhuriyet Halk Partisi hükümet 
ortaklığının sona ermesinden, hatta birkaç ay evvel 
hükümetin yapmış olduğu icraatın başarılı olan yön
lerini kendisine maletmeye, başarsız gibi görünen yön
lerini ise, daima Millî Selâmet kanadına yüklemeye 
çalışmıştır. 

İşte bunlardan bir tanesi de bugün bu kürsüde Sa
yın Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü tarafından dile 
getirilmiştir. 

Pamuk fiyatları konusunda Millî Selâmet kana
dının, taban fiyatın 650 kuruştan yüksek olmasın di
ye ısrar ettiğini, direndiğini; Cumhuriyet Halk Parti
sinin ise bu ısrara rağmen, 8 lira taban fiyatı verme
yi başardığını bu, fiyatın verilmesinde başarının Cum
huriyet Halk Partisine ait olduğunu ifade etmişlerdir. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Hükümet 
vermiştir ama sonunda. 

ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlar, pamuk taban fiyatlarının tespiti meselesi 
Bakanlar Kurulunda iki safhada görüşülmüştür. Bi
rinci safhası hükümetin istifasından evvelki safhadır, 
ikinci safhası hükürrletin istifasından sonraki safha
dır. Hükümetin istifasından evvelki safhada, Köy 
işleri Bakanlığınca yapılan etütler neticesinde, mesele 
önce Ekonomik Kurulda görüşülmüş, Ekonomik Ku
rulda birtakım fiyatlar teklif edilmiş, bu teklif edilen 
fiyatlar, Bakanlar Kurulunda müzakere edilmiş, o 
günkü dünya pamuk piyasasının 650 kuruş civarında 
olması karşısında, gerek buğday konusunda, gerek 
sair istihsal unsurlarının taban fiyatları konusunda 
gösterilen yüksek taban fiyat politikasının, bu pamuk 
mevzuunda aynı rahatlıkla uygulanamıyacağı müşa
hede edilmiş, eğer bu yüksek fiyat uygulanacak olur
sa, bundan Devlet bütçesi açısından ne gibi bir zara-> 
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ra uğrayacağımız hesap edilmiş, karşılıklı görüşmeler
den sonra, 7 liradan avans verilmek suretiyle, pamu
ğun satın alınmasına karar verilmiştir. 7 lira avans ve
rilmek suretiyle pamuğun satın alınmasına karar ve
rilmesi, Bakanlar Kurulunun ittifakıyle olmuştur. Bu 
Bakanlar Kurulu müzakerelerinde, Millî Selâmet Par
tisinin, «İlle 650 kuruş olacak, daha fazla taban fiyatı 
veremezsiniz» diye bir ısrarı olmamış, sadece dış dün
ya piyasası karşısında, iç piyasayı da ona göre denge
lememiz lâzım geldiği konusunda, kendisine mahsus 
görüşünü ifade etmiştir. 

Bu, 7 lira üzerinden avans verilmesi kabul edildik
ten sonra, maalesef henüz hükümet ortaklığı devam 
ederken, Cumhuriyet Halk Partisine mensup olan, ba
zı milletvekili arkadaşlarımız, pamuk bölgelerine da
ğılmak suretiyle, Adana gibi, Manisa gibi yörelerde, 
«Cumhuriyet Halk Partisi pamuk taban fiyatını 12 li
ra olarak vermek istiyormuş da, Millî Selâmet Partisi 
7 liradan fazla vermiyormuş» tarzında şayialar yay
mışlardır. Bu, hakikaten çirkindir. Bu hakikaten si
yasî anlayış havasına, devlet sevkü idaresi anlayışına 
darbe indiren bir harekettir; ama biz; o günlerde bu
na sesimizi çıkarmadık. Halk Partili kardeşlerimiz bu 
konuda, hakikaten bile bile kasten yalan söylemişler
dir. Çünkü Bakanlar Kurulunda hiçbir Halk Partili 
Bakan çıkıp da «Pamuk fiyatları ille 12 lira olacak» 
dememiştir. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — O yalanı, 
Cumhuriyet Halk Partisi değil, sen söylüyorsun. 

REMZİ ÖZEN (İzmir) — Hangi milletvekili söy
lemiş Sayın Kazan? Söylediğin yalanları isimlendir -
sene. 

ŞEVKET KAZAN — (Devamla) Açık konuşu 
yorum, biz açık konuşuyoruz. Her şeyi açık konuşu
yoruz. 

BAŞKAN — Bir dakika, bir dakika efendim. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Şimdi konuştu

ğunuza cevap veriyoruz. (C. H. P. sıralarından gürül 
tüler). 

Aziz kardeşlerim, evet dinleyeceksiniz. (C. H. P. 
sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Bütün gerçekle

ri dinleyeceksiniz, bu millete ters göstermeye çalış
tığınız gerçekleri, biz gerçek yönüyle göstereceğiz. 
Onun için dinleyeceksiniz, dinlemeye mecbursunuz. 
(C. H. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Kazan, söz verdiğim konuda 
konuşmanizi münhasıran rica ediyorum. 

1 ŞEVKET KAZAN (Devamla) — O konuda ko
nuşuyorum Sayın Başkanım, başka bir konuya geç
miş değilim. 

BAŞKAN — Hayır, Bakanlar Kurulundaki işler, 
diğer hususla aynı olmuyor. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Kaç arka
daşınızla teklif ettiniz Bakanlar Kurulunda. 

ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Bu şayiaları yay
mışlardır. Ondan sonra Hükümet istifa etmiştir. Beri 
yandan, bu avans fiyatının verilmesine rağmen, özel 
sektör piyasaya girmemiştir. Kamyonlar, Çukobirliğin 
önünü doldurmuştur. Kamyonlar Çukobirliğin önü
nü doldururken, Çukobirlik bunun mubayaasında sı
kıntı çekmeye başlamıştır. Bu durumlar arkadaşları
mızın malumudur. İşte o günlerde, bilhassa Güney 
bölgesinde seyahatten dönen bizler, pamuk müstahsi
linin içinde bulunduğu bu güç durum dolayısıyle, 
Bakanlar Kurulunun toplantıya çağrılması konusun
da Başbakan Yardımcımıza teklifte bulunduk, Başba
kan Yardımcımız pamuk taban fiyatının bir an önce 
tespit edilmesi konusunda Bakanlar Kurulunu, yazılı 
olarak Başbakana müracaat ederek davet ettiler. Bu 
müracaatı yaptığını ilân ettiği gün, Sayın Orhan Bir-
git bir beyanat vererek «Böyle bir yazılı müracaat vâ
ki olmamıştır» dediler. Arkasından, Sayın Genel Baş
kanımız bunun fotokopisini göstermek suretiyle bası-. 

I na, bunun yapıldığını ilân ettiler. İşte onun arkasın
dan, Bakanlar Kurulu pamuk taban fiyatını kesin ola
rak tespit etmek üzere yeniden toplandı. Toplantıda 
Köy İşleri Bakanımız o günkü dünya pamuk piyasa
sındaki durumu anlattılar ve bu ifadeler neticesinde, 
şimdi pamuk fiyatlarını nasıl tespit edeceğiz nokta
sına gelindi. 

Eğer yanlış hatırlamıyorsam sayın Mustafa Ok, 
I dünya pamuk piyasasının o gün 630 kuruş civarında 

olduğunu ifade ettiler. Ama buna rağmen hükümet 
olarak nasıl bir fiyat verelim denildiği noktasında bi-

I ze dönüldü; «Siz ne dersiniz» dendi. Biz de; «Siz ne 
kabul ederseniz biz de onu kabul ederiz» dedik ve 
onun neticesinde 8 lirayı, belki de içleri yana yana 

I verdiler. Biz de itiraz etmedik, çünkü menfi propa
gandaya alet edilmesinler diye. 

I Şimdi, 8 lira taban fiyatı verilmiş olmasını Cum
huriyet Halk Partisinin bir başarısı olarak gösterme
ye çalışmaları, işte tamamen hilafı hakikattir. Bu, 
Bakanlar Kurulu olarak verilmiş bulunan bir karar
dır. Bakanlar Kurulu kararı ya ittifakla verir veya ek-

Iseriyetle verir. Bakanlar Kurulunun vermiş olduğu 
kararları eğer böyle münakaşaya kalkışacak olursanız, 
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o Zaman Kıbrıs'taki ateşkes konusundaki kararlan da 
münakaşa konusu etmemiz lâzım gelir. (A. P. ve M. 
S. P. sıralarından «Bravo» sesleri ve alkışlar.) Onun 
için bunları münakaşa etmeyelim, bunları burada 
bağlayalım. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım muhterem arkadaş
larım. (A. P. ve M. S. P. sıralarından alkışlar).. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kazan. 
YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Siyonist ser

mayenin himayesini yaptınız. 
MUSTAFA OK (Manisa) — Sayın Başkan, Sa

yın Kazan, Bakanlar Kurulunda veya İktisadî Kuru
da konuşurken, gerek Güneye, gerek Manisa'ya giden 
milletvekillerinin yalan söyleyerek, Millî Selâmet 
Partisinin 7 lira Bakanlar Kurulunda veya İktisadî 
Kurulda fiyat istediklerini beyan ettiklerini söylediler. 

Ayrıca, benim, 630 kuruş, dünya fiyatlarına göre 
taban fiyatı getirdiğimi söylediler. Her ikisi de haki
kate aykırıdır. Bunları tavzih etmek için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ok, milletvekillerinin o şekil
de yanlış beyanda bulundukları hususu sizi ilzam et
mez, o zaman bakan bulunuyordunuz. Yalnız.. 

MUSTAFA OK (Manisa) — Sayın Başkan, Ecevit 
Hükümetinin pamuk taban fiyatını getiren bakan ola
rak.... 

BAŞKAN — Müsaade eder misiniz Ben arz ede
yim, bir dakika izin verin. Bakanlar Kurulunda fiyat 
tespit sırasında ikinci merhalede dünya pamuk piya
sasında fiyatların 630 kuruş civarında olduğunu ifade 
ettiler. Bu hususta size atfen bir açıklamanız var mı? 

MUSTAFA OK (Manisa) — Tabiî efendim; ge
rek bu hususta gerekse kendilerinin istediği fiyat hu
susunda gerçeği ortaya çıkarmak için konuşmam ge
rekiyor. Ona lütfettiğiniz söz hakkını, aynı derecede 
haklı olduğumu düşünerek bana da lütfederseniz âdil 
davranmış olursunuz. 

BAŞKAN — Ama rica ederim, peşinen beni bağ
lamayın. Ben size soruyorum, 635 kuruş civarında ol
duğu hususu bir, bir de Bakanlar Kurulunda Bakan
lar Kurulunun o zamanki bir üyesi olarak bu hususta 
bir açıklamanız varsa, onun için buyurun diyeceğim. 
Yalnız bölgelerine gitmiş milletvekilleri olarak bir be
yanda bulunmayacaksınız. 

Münhasıran bu hususta konuşmak üzere buyuru
nuz Sayın Ok. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan, daha 
bir hayli bakan var 22 tane bakan var. Hepsine söz 
verecekmisiniz efendim? 
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ZEKÂl YAYLALI (Erzurum) — Osmanlı Ban« 
kası da var Onu da soralım. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz. 
Buyurun Sayın Ok. 
MUSTAFA OK (Manisa) — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; 

Pamuk taban fiyatları Ecevit Hükümetinde, daha 
evvel de olduğu gibi iki aşamada tespit edilmiştir: 
Birincisi iktisadî kurulda, ikincisi Bakanlar Kurulun-
da. Avans kısmını; bir öntedbir olarak düşünüldüğü 
için, avans verildiği günlerde pamuk üreticilerinin, 
en çok paraya muhtaç olduğu bir devrede tefecilere 
muhtaç olmaması için alınmış bir tedbir olduğu için, 
onu müşterek tedbirimiz olarak bir kenara bırakaca
ğım, 

Fakat değerli arkadaşlarım, pamuk taban fiyatla
rını, gerek İktisadî Kurula, gerek Bakanlar Kuruluna 
getirmiş bir bakan olarak gerçeği arz etmek ihtiyacı
nı hissediyorum. 

Sayın Şevket Kazan, «Evvelâ 7 lira avans fiyat 
üzerinde birleştiğimizi» söylediler. Doğrudur. Ge
rek Güneye, gerek Manisa'ya giden milletvekillerinin 
beyanlarını söylediler. Oraya giden milletvekilleri
nin kendilerine ait bir sorundur bu ve fakat gerek 
İktisadî Kurulda, gerek Bakanlar Kurulunda taban 
fiyat üzerinde, sayın Millî Selâmet Partisi bakan 
arkadaşlarımızla anlaşamadık. Bunu Sayın Şevket 
Kazan arkadaşımız da yakından bilirler. Sayın Tica
ret Bakanımız, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız İktisa
dî Kurul üyesidirler. İktisadî Kurulda pamuk taban 
fiyatlarının 7 liranın üzerinde tespit edilmemesi hu
susunda Sayın Millî Selâmet Partisi bakanları arka
daşlarımızın çok ısrarları olmuştur. Ben, Köy İşleri 
ve Kooperatifler Bakanı olarak, taban fiyat önerimi 
8,5 lira olarak getirmiştim. Taban fiyatları getirdiği
miz zaman, dünya fiyatları 124 sent idi. Sonra, bu 
konu Bakanlar Kuruluna intikal etti; taban fiyatlar 
konuşulduğu sırada dünya fiyatları 124 sent olduğu 
için, ileride yükselmesi ihtimalini göz önünde bu
lunduran Bakanlar Kurulu, özellikle benim ısrarım 
ve Sayın Başbakanın kabulü üzerine, şimdi dünya fi
yatlarının en düşük olduğu bir devrede taban fiyat
lar tespit edilirse, üreticilerin aleyhine olabilir. O hal
de, önümüzdeki günlerdeki dünya fiyatlarının geliş
mesini bekleyelim, ona göre taban fiyatları tespit 
etmek daha sıhhatli olacaktır, görüşü ile ve tefecile
re üreticileri bırakmamak düşüncesiyle 7 lira avans 
fiyat verilmiş ve bir süre sonra, fiyatların 124 sentten 
gittikçe düşmekte olduğu görülerek, yükseleceği ümi-
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dinin aksine, dünya fiyatlarının düşmekte olduğunu 
görerek, daha sonra taban fiyatların tespiti, aşağı -
yukarı Bakanlar Kurulunun her iki kanadının müşte
rek arzusuyle olmuştur. 

Değerli arkadaşlarım; Bakanlar Kurulundaki ko
nuşmalarda, özellikle Bakanlar ayrı ayrı fiyat bil
dirdiler; her bakan ayrı ayrı fiyat bildirdi. Gerek 
avans konuşmasında, gerek taban fiyat konuşmasında 
benim özel olarak tuttuğum ve her bakanın bildirdiği 
taban fiyat miktarı mevcuttur. 

BAŞKAN — Sayın Ok, bir şey söyleyebilir mi
yim, müsaade eder misiniz? Aman çok rica ederim, 
bu ayrı ayrı fiyatları da bildirirseniz, işte o zaman 
bütün Bakanlar Kuruluna söz vermem gerekir. Sizin
le olan kısmını ikmal buyurun lütfen. 

MUSTAFA OK (Devamla) — Değerli arkadaşla
rım, bütün bakanlar ayrı ayrı fiyat bildirdiler. Bu
rada birleşilen nokta, Millî Selâmet Partisi kanadı 
genellikle, taban fiyatın 7 lira civarında tespitini is
tiyorlardı. Bütün Millî Selâmet Partisi bakanları, 
bu rakam üzerinde birleşmişlerdi. Zannediyorum 725 
kuruş da isteyen oldu ve fakat ancak, bizim ısrarı
mızla ve Sayın Başbakanın kabulü ile 8 lira taban fi
yat benimsenmiştir. O halde, 8 lira taban fiyat ve
rilmesi, Sayın Başbakanın kabulü ve Cumhuriyet 
Halk Partisi bakanlarının çoğunluğunun isteği ile tes
pit edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, bunu bu derece açık şekil
de Yüce Meclise getirme durumuna, Sayın Millî Se
lâmet Partisi Bakanı, değer verdiğim, sevdiğim ar
kadaşım sebep oldu. Buna biz de üzülüyoruz; fa
kat kendileri daha da tahrik edici bir konuşma içine 
girdiler. Bu konuda her iki kanadın da söyleyecek 
sözleri vardır. Özellikle arkadaşlarım, gönül rahat
lığı ile vicdan huzuruyla ve son derece güçlü olarak 
söylüyorum; Kıbrıs çıkarmasında baştan sonuna ka
dar karar insiyatifi ve yüreklilik, Başbakan Bülent 
Ecevit'e aittir. (C. H. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) Bunu tarih böyle bilmelidir. (A. P. ve 
M. S. P. sıralarından gürültüler, C. H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Saygı ile selâmlıyorum Yüce Heyetinizi. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Şimdi yeni bir sataşma oluyor Sayın 
Ok, rica ederim efendim. 

NURETTİN OK (Çankırı) — Sayın Başkan, mü
saade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HİLMİ OKÇU (Manisa) — Sayın Başkan... 
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BAŞKAN — Bir dakika efendim, Sayın Ok'u ev
velâ dinleyeyim. Buyurun Sayın Ok. 

NURETTİN OK (Çankırı) — Sayın Başkanım, 
rica ediyorum, istirham ediyorum; bu Meclis küs-
süsünün mehabetini böylesine birtakım dedikodular
la ihlâl etmeyelim. Türkiye Cumhuriyeti Hükümet
lerini, münferit olaylar halinde herkesin ağzında ay
rı bir kararname düzenler halde mütalaa edilmesine 
müsaade etmeyiniz. Rica ediyorum; Hükümetin bir 
mehabeti vardır, Hükümetin bir kutsiyeti vardır. 
Hükümet kararnamelerinde bakanların imzaları var
dır. Meclis kürsüsünde dedikodu halinde bunları or
taya sürdürmeyiniz, rica ediyorum. 

Türk hükümetlerinin gelmiş geçmiş bütün karar
name meselelerini kürsüye dedikodu halinde getirir
sek, her bakanın kendisine göre tutumunu ele alıp 
görüşmeye kalkışırsak, bu Mecliste bütün kararna
melerin nasıl düzenlendiğinin dedikodusunu yapmak 
gibi kötü bir gelenek yaratırız. 

Onun için, hükümetlerin mehabetini, hükümet
lerin meşruiyetini ve hükümetlerin aldığı kararlardaki 
özelliği dedikodu halinde Meclis kürsüsünde görüştür
meyiniz, rica ediyorum. 

HlLMt OKÇU (Manisa) — Sayın Başkan... 
VELt BAKİRLİ (Manisa) — Sayın Başkan, Sa

yın Başkan... 
BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir dakika otu

run efendim. 
MUSTAFA OK (Manisa) — Gerçeği söyledim 

Beyefendi gerçeği; dedikoduları başkaları yapıyor. 

NURETTİN OK (Çankırı) — Dedikoduları bu
raya getirmeyin. Hükümet bir küldür, ben sizi koru
dum, Hükümetin haysiyetini korumak için söyledim. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, rica ediyorum 
arkadaşlar, lütfediniz efendim. 

VELt BAKİRLİ (Manisa) — Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir başka ar
kadaşımla görüşüyorum, size de sıra gelecek efen
dim. 

VELt BAKİRLİ (Manisa) — Sıra benim ama... 
BAŞKAN — Bir dakika efendim. Efendim, şöy

le baktım; evvelâ Sayın Ok'u gördüm, Okçu'yu gör
düm, sonra size soracağım. Bir dakika evvel veya 
sonra fark eder mi efendim? 

Buyurun Sayın Okçu. 
HlLMt OKÇU (Manisa) — Teşekkür ederim Sa

yın Başkan. 
«Manisa milletvekillerinin önerileri» dedi. Ne 

önerisi, yahut nedir? Bu, bir açıklığa kavuşmadığı 
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için söz İstemek mecburiyetinde kaldım. Önerileri 
bir noktada açıklamak maksadıyle söz istedim. Müm
künse tabiî. Sayın Başkanın takdirine de saygım 
var, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, bu mümkün değil. 
Çok teşekkür ederim Sayın Okçu. 

Buyurun efendim.. 

VELÎ BAKİRLİ (Manisa) — Sayın Şevket Ka
zan konuşurken; «Cumhuriyet Halk Partisinin Mani
sa milletvekilleri, Manisa'ya giderek yalan beyanda 
bulundular.» dedi. 

BAŞKAN — Hayır efendim, cenup ve batı diye 
zikretti, tasrih etmedi efendim. 

VELÎ BAKİRLİ (Manisa) — «Manisa» diyerek 
belirtti; ben Manisa Milletvekiliyim. 

BAŞKAN — Tasrih etmedi efendim. (C. H. P. 
sıralarından «Manisa dedi» sesleri) Tasrih etmedi 
efendim. «Bazı milletvekilleri» dedi, efendim. Rica 
edeyim efendim... Rica ederim efendim, oturunuz. 

VELÎ BAKİRLİ (Manisa) — Nasıl oturayım 
Sayın Başkanım, ben yalancı durumuna mı düştüm? 

BAŞKAN — Oturunuz efendim, lütfediniz. 
VELÎ BAKİRLİ (Manisa) — Ben yalancı mıyım 

Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Bir dakika efendim, o hususta da iş

lem yapacağım, buyurun oturun. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Ankara) — Sayın Baş
kan... 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Asiltürk. 
Sayın Kazan, bir hususu rica edeceğim; eski İç

tüzüğümüzde, lisan nezaheti vardı, «Yalan beyan» ta
biri kullandınız, «hilafı hakikat» olarak tavzih eder 
misiniz efendim? 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Tabiî efendim, ta
biî. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli arkadaşlarım, şimdi, Sayın Ok konuşur

ken söyledim; «Her arkadaşımızın ayrı fiyat teklifi 
vardı,» dedi. Sayın Ok'un da, Sayın Nurettin Ok'un 
da ifade ettikleri gibi, size de rica ettim, «Siz bunları 
ayrı ayrı açarsanız, her birine ayrı ayrı söz vermek 
zorunda kalırım,» dedim. 

VELÎ BAKİRLİ (Manisa) — Sayın Başkan, ba
na söz vermeniz lâzım. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
Ama bunun yanında siz bu sefer de Kıbrıs ko

nusuna bir acele ile atıf yaptınız. (C. H. P. sıraların
dan gürültüler.) 

MUSTAFA OK (Manisa) — Ben açmadım Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Beyefendi rica ederim. 
Ben Sayın Ok'a, Sayın Mustafa Ok'a muayyen 

bir konuda söz verdim. Yeni bir söz sözleyişi bir 
nevi satışma kabul edilebilir. (C. H. P. sıralarından 
«onlar yaptı» sesleri.) Yapmayın efendim. 

Ve asıl mühimi, Sayın Nurettin Ok'un işaret et
tiği nokta doğrudur. Burada, bundan sonraki zaman
da da bir koalisyonun mensupları arasında (C. H. P. -

M. S. P. olabilir veya başka partiler arasında olabilir.) 
«O, böyle dedi», «Ben böyle dedim» «Falan bakan 
şunu dedi» gibi bir meseleyi ortaya atarsak, hakika
ten isabetli hareket olmaz, yakışık almaz. Onun için 
bu meseleyi burada kapatıyorum efendim. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Ankara) — Sayın Baş
kan müsaade eder misiniz. İki cümleyle arz edeyim 
efendim. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, kapatıyorum efen
dim. 

MUSTAFA OK (Manisa) — Sayın Şevket Ka
zan, konuşmasının son cümlesini Kıbrıs konusuna 
bağlayarak bitirmeseydi, mesele yoktu. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, kapatıyorum efen
dim. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Ankara) — Sayın Baş
kan, size yardımcı olmak için arz edeceğim iki cüm
le var. 

BAŞKAN — Rica ederim Sayın Asiltürk, kapat
tım. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Ankara) — Müsaade 
ederseniz, şuradan yerimden kısaca söyleyeyim efen
dim. 

BAŞKAN — Hayır efendim, ben anlayışınıza sı
ğınıyorum efendim. 

OĞUZHAN AStLTÜRK (Ankara) — Size yar
dımcı olmak' istiyoruz. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, lütfedin. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Ankara) — Biz anla
yışlıyız, size anlayış göstermeye çalışıyoruz Sayın 
Başkanım. Maksadımız size yardımcı olmakta". Sizin 
anlayışınıza her zaman inanıyoruz. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. 
Şimdi, söz sırası Cumhuriyetçi Güven Partisi Gru-

pu adına Sayın Tosyalı, buyurun efendim. 
C. G. P. GRUPU ADINA HASAN TOSYALI 

(Kastamonu) — Sayın Başkanım, değerli arkadaşla
rım; 
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Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına Tica
ret Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşlerimizi, tav
siye ve temennilerimizi arz etmek için huzurunuzda
yım. Yüksek Heyetinizi sayı ile selâmlayarak sözle
rime başlıyorum. 

Ticaret Bakanlığımızın başlıca görev ve faaliyet
leri; ziraî ve sınaî üretimi artırıcı, iç ve dış piyasada 
değerlendirici, fiyat istikrarı sağlayıcı, mal arzı ve 
tüketim dengesini temin edici, kredileri memleket ya
rarına tanzim edici, ziraî ve sınaî yatırımları teşvik 
edici, ihracatı, çoğaltıcı, yeni istihdam sahaları ya
ratıcı, içeride haksız rekabeti önleyici, gelişen mil
lî sanayii yersiz dış rekabetin baskısından kurtarıcı, 
ürünlerimize ve sınaî mamullerimize yeni dış pazar
lar bulucu, ithalâtı, kalkınma plan ve programla
rının ve yatırımların başarısı için o istikâmete yönel-
tici dış ticaret dengesini lehimize çevirici olmalıdır. 
Sayın Bakanlığın başlıca vazifeleri bunlardı^ 

Şimdi, daha açık bir ifadeyle arz edersek; Tica
ret Bakanlığının aslî vazifesi; çiftçinin, esnaf ve sa
natkârın, sanayici ve tüccarın; aklını, emeğini, alın 
terini, parasını ve çok kıymetli olan zamanını kulla
narak üretimi mahsulü ve malı değerlendirmesi, bun
ları, halkımız ye milletimiz için sağladıkları müsait 
şartlar içerisinde daha iyi geçim, kazanç ve daha 
yararlı hizmetlere çevirmesini sağlamaktır. 

Bütün bu iktisadî ve çalışma hayatımızın nihaî 
faaliyeti olan ticaret hayatımızın başarısı için, mem
leketimizde olması lâzım gelen bazı istikrarlar var
dır. Bunlar; siyasî, sosyal, iktisadî, sınaî ve ticarî is
tikrardır. Bunların yanında huzur, emniyet olması 
ve halkımızın Hükümete, halkımızın geleceğine 
ve yaptığı işin kâr getirmesine güvenmesi lâzımdır. 

Her Hükümet ve Sayın Ecevit Hükümeti için de 
doğru olan isabetli başarılı politika ve icraat böy
le olmasına rağmen, bakalım ne olmuş, perdeyi aça
lım bakalım ne olmuş: Milletimiz, halkımız ve bü
tün insanlarımız için ne acı ve ne ümit kırıcı bir te
cellidir ki, akgünler... 

ÎLHAMİ ÇETİN (Yozgat) — Oraya dokunma, 
oraya dokunma. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — «Ak günler» di
yerek halka daha iyi bir iktisadî ve ticarî hayat ve 
geçinme düzeni getireceğini vaat ederek seçim kaza
nıp iktidara gelen C. H. P. ve Sayın Ecevit Hükümeti, 
10 ay gibi kısa, çok kısa bir zamanda, medenî âle
min ve çağimızın gerçeklerine taban tabana zıt ve 
ters düşen solcu, sosyal, ticarî, iktisadî palitikası 
faaliyetleri, tutumu, yürütümü ve bilhassa icraatı 
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ile teşvik ve tahrikleri ile memleketimizde , mevcut 
olan sosyal, siyasî, iktisadî, sanayi ve ticarî hayatı, 
düzeni, istikrarı huzuru, güveni, emniyeti hattâ - hat
tâ bitmiyor - memleketi kendi şahsî menfaati, par
ti, rey ve seçim çıkarları için kasten hükümetsiz 
bırakmıştır. 

Böylece, Cumhuriyet Halk Partisi ve Sayın Ece
vit, kendilerinin yarattıkları karanlık aç ve anarşik 
düzen içinde, milletimizin ve halkımızın Hükümete, 
ticarî ve iktisadî yarınlarına olan ümidini maalesef 
tamamiyle kırmıştır. C. H. P. sıralarından gürültü
ler, «Haydi seçime» sesleri) 

Neticede, Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Ecevit 
Hükümeti Cumhuriyet tarihimizin hiçbir devrinde 
görülmeyen çok feci, ziraî, sınaî, enerji ve tabiî kay
naklarda yatırım ve üretim azlığı; mal yokluğu; ha
yat pahalılığı, işsizlik, enflâsyon, geçim sıkıntısı, 
sosyal iktisadî ve ticarî huzursuzluk, istikrarsızlık ve 
güvensizlikten oluşan, bunlara bir şeyler daha ilâ
ve edebilirim (C. H. P. sıralarından «Et, et» sesleri, 
gürültüler) adam kayırma, hakkı olmayana mevki 
verme, bunlara zam koyarak ilâve edebilirim bütün 
bu kötülüklerden oluşan kara günler, aç günler, bo
zuk düzen ve ümitsizlik yaratmıştır. Milletimizin, 
halkımızın, herkesin ve hepimizin açıkça gördüğü, 
yaşadığı ve bildiği bu hakikatlerin inkârı, tevili, şi
rin ve iyi gösterilmesi, ne Sayın Ecevit, ne sayın siz 
Cumhuriyet Halk Partisi sözcüleri, ne de Cumhuri
yet Halk Partisi ve Sayın Ecevit'in yandaşı olan TRT 
Basın Yayın organları tarafından hiçbir zaman müm
kün değildir. Millet şahit, Devletin resmî istatistik 
rakamlarını burada tahrif ederek konuşmak, milletin 
bildiğini milletten gizlemek doğru değil. Güneş bal
çıkla sıvanmayacağı gibi, Sayın Eceyit iktidarının 
millete yaptığı kötülüklerde hiçbir şeyle sıvanmaz. 

Ticaret Bakanlığı, Cumhuriyet Halk Partisi ve Sa
yın Ecevit'in meydana getirdiği bu bozuk ve anar
şik düzen içinde elbette görevlerini hakkiyle yapa
mazdı. Bu Ticaret Bakanlığı, Cumhuriyet Halk Partisi 
ve Sayın Ecevit'in meydana getirdiği bu bozuk dü
zen ve anarşik düzen içinde elbette yukarıda vazife
sini saydığım gibi yapamazdı («Bravo» sesleri, alkış
lar) ve yapmamıştır da, yapamazdı da. Allaha şükür
ler olsun ki, Sayın Ecevit ve Cumhuriyet Halk Parti
si yarattıkları bu bozuk ve anarşik sosyal, iktisadî ve 
ticarî düzen içinde daha fazla kalarak durumu daha 
fazla kötüye götürmeden, halkımızın nazarında ta
mamen yok olacaklarını çabuk anlayarak, bu akıllı
lığı göstererek iktidardan, Hükümet nöbeti tutmak-
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tan, kendilerine ait sebeplerle ve bir de milletçe ka
zandığımız Kıbrıs zaferini reye tahvil etme arzusu, 
kurnazlığı, hilesi ile 10 ay gibi kısa zaman sonun
da süratle ve aniden ayrılarak, daha doğrusu kaça
rak milleti bu feci durumdan ve kendilerinden kur
tarmışlardır. Şükür Allaha. 

TUFAN DOĞAN AVŞARGtL (Kayseri) — Ke
lime salatası yapıyorsun. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Diyebiliriz ki, 
Cumhuriyet Halk Partisi ve Sayın Ecevit'in millete 
yapabildikleri en büyük iyilik... 

İLHAMİ ÇETİN (Yozgat) — Huzur ve refah ge
tirmek olmuştur. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Ve yegâne iyilik 
de. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — A. P.'ye mi 
geçiyorsun yoksa Tosyalı? 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Hükümetten 
kaçmalarıdır. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, Sayın Yağcı, 
rica ederim efendim.. 

ÎLHAMÎ ÇETÎN (Yozgat) — Ticaret Bakanlı
ğı mı, yoksa Cumhuriyet Halk Partisi mi tenkit edili
yor? 

BAŞKAN — Sayın Çetin... 
HASAN TOSYALI (Devamla) — Bu şartlar için

de... 
YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Hep bizim 

partiye vurdu. Biraz da Adalet Partisine çatsın. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Bu feci durum
dan memleketi kurtarmak için... 

BAŞKAN — Rica ederim efendim. Ama biliyorsu
nuz ki, bunun usulleri de var; böyle yerinizden söz 
atmakla değil. 

Müsaade buyurun efendim. 
HASAN TOSYALI (Devamla) — Ben sesimle 

boğarım, ben sesimle boğarım. Müsterih ol sen. (C. 
H. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ederim. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Bu şartlar için
de bu feci durumdan memleketi kurtarmak için, 
Halk Partisinin iddiasının tam tersine olarak, Anaya
samıza uygun olarak kurulan, Hükümet nöbeti tu
tan ve görevi yapan Sayın Sadi Irmak Hükümetinin 
ve bundan sonra gelecek hükümetlerin, Cumhuriyet 
Halk Partisi ve Sayın Ecevit'in yarattığı ekonomik, 
sosyal ve ticarî çöküntüyü, bunalımı, karışıklığı, gü
vensizliği ve düzensizliği düzeltmeye... 

NEDİM KORKMAZ (Yozgat) — Senin akün yet
mez Tosyalı. ' 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Kara ve aç gün
leri, ak ve tok günler yapmaya çalıştıklarına ve çalı
şacaklarına ümit ve güvenimiz tamdır. (Alkışlar) 

Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; Sayın Ecevit' 
in iktidardan kaçtığı günkü tabloyu, manzarayı umu
miyi... 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, Sayın Tosyalı, size Ti
caret Bakanlığı bütçesi üzerinde.. (Gürültüler) 

Lütfen... 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Bu şekilde siz
lere ve millete ilân ettikten sonra,.. (C. H. P. sıraların
dan gürültlüler) 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı... 
NEDİM KORKMAZ (Yozgat) — Biraz da İz

mir'den bahset. İzmir'den... 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Şimdi doğru 
yolu gösterici tavsiyelerimi arz ediyorum. (C. H. P. 
sıralarından gürültüler) 

MEHMET YÜCELER (Kayseri) — Sayın Baş
kan, 14 yıldır Meclisteyim, ben böyle... (Gürültüler) 

ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Bunları Tosya'da konu
şabilirsin... 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Faydalanırsı
nız, faydalanırsınız. Dinleyin. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, bütçe üzerinde rica 
edeyim. Müddetiniz de doldu zaten. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Bütçe, bütçe, 
aa bütçe... Ah, bunlar bilinmeden bütçeye girişil
mez ki... 
" BAŞKAN — Buyuran tamamlayın lütfen.. 

SABRI TIĞLI (Kastamonu) — Ticaret Bakanlığı 
bütçesini görüşüyoruz Sayın Başkan... 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Sabır, sabır... 
Sayın Başkanım, bu görüşlerin ışığı altında... 
MEHMET EMİN SUNGUR (İstanbul) — Misa

firlerden utan... 
HASAN TOSYALI (Devamla) — Hükümetlere, 

Ticaret Bakanlığına. 
BAŞKAN — Rica ederim, rica ederim. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Ve tüm vatan
severlere tavsiyem şudur: Millete hizmet etmek için, 
başarı için Ecevit ve Cumhuriyet Halk Partisi iktida
rının milletimize yaptıklarını lütfen yapmayınız; yap
madıklarını yapınız. Yegâne tavsiyem bu. 

SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Ticaret Bakanlı
ğı mı bu, Ticaret Bakanlığı mı? 
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HASAN TOSYALI (Devamla) — Evet, evet. Ti
caret Bakamna tavsiye ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Tığlı, rica edeyim... 
Süreniz doldu Sayın Tosyalı. 
NEDİM KORKMAZ (Yozgat) — Sabri Keskin 

saha ne dedi? 
HASAN TOSYALI (Devamla) — Sayın Başkan, 

tavsiyelerime devam ediyorum. 
BAŞKAN — Süreniz doldu, ona göre tamamla

yın efendim. 
HASAN TOSYALI (Devamla) — 3 dakikam var 

Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Hayır efendim süreniz doldu. 
NEDİM KORKMAZ (Yozgat) — Sabri Keskin 

ne dedi sana? 
HASAN TOSYALI (Devamla) — Sayın Başka

nım, değerli arkadaşlarım; tavsiyelerime devam edi
yorum:. 

Sayın Ecevit gübre fiyatını % 350 artırmak sure
tiyle köylüyü gübresiz tohum ekmeye mecbur etmiştir. 

KEMAL TABAK (Adıyaman) — Ucuzlatın. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Bu durum, ge
lecek sene milletimizi aç bırakma tehlikesi ile karşı 
karşıya getirecektir. (C. H. P. sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. Lütfen. 
HASAN TOSYALI (Devamla) — Sayın Ecevit'in 

köylüden esirgediği gübreyi köylü tarlaya dökememiş-
tir; ama Sayın Ecevit himaye ettiği, koruduğu, yan
daşı olduğu anarşistleri vatan isimli Türkiye tarlasına 
bol bol ekmiştir. 

NEDİM KORKMAZ (Yozgat) — Anarşist senin 
baban. Senin baban o söylediğin. Sabri Keskin, sana 
ne söyledi Tosya'da, onu söyle. 

TEKİN İLERÎ DİKMEN (Muş) — «Himaye et
tiği anarşistler» sözünü geri alsın; cezaî mesuliyeti 
yoksa, o başka. 

MEHMET EMİN SUNGUR (İstanbul) — Utan 
utan, misafirlerden utan. (C. H. P. sıralarından gürül
tüler). 

BAŞKAN — Bir dakika. Oturun efendim, oturun 
rica ederim, rica ederim oturun efendim. Efendim yer
lerinize oturun, rica ediyorum. Bir dakika efendim. 
(C. H. P. sıralarından gürültüler ayağa kalkmalar). 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Dinleyin. 
İki.. Bugüne kadar pancar bedelleri hâlâ ödenme

miştir. (C. H. P. sıralarından gürültüler) Cümleyi tek
rar ediyorum. 

Pancar çiftçisinin şeker fabrikalarına.. (C. H. P. sı
ralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Bunu tahkike ben mecbur değilim, 
memur da değilim. Rica ederim dinleyelim. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Teslim ettiği 
pancar bedelleri hâlâ ödenmemiştir. Bu sebeple pancar 
ekicisi çiftçi çok perişan bir durumdadır. Bakanlığın ve 
Hükümetin mutlak surette bu bedellerin süratle öden
mesini temin etmesini rica ediyoruz. Çiftçiye ziraî kre
di... ve traktör alımına. (C. H. P. sıralarından gürül
tüler). 

BAŞKAN — Süreniz bitti efendim, son sözünüzü 
söyleyin. Sayın Tosyalı Sayın Tosyalı. (C. H. P. sıra
larından gürültüler). 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Şartların çiftçi 
lehine ıslahını istiyoruz. 

Pirinç üretiminin artırılması için bugün taban fiyat
ları çok az olan pirinç ve çeltik taban fiyatlarının 
yükseltilmesini önemle rica ediyoruz. 

NEDİM KORKMAZ (Yozgat) — Rusya'ya ne 
oldu? 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Ayrıca, Türki
ye ticarî hayatında 16 milyar gibi büyük bir alım ve 
satım kapasitesine sahip olan Çukobirlik, Antbirlik, 
Tariş, Fiskobirlik gibi Türkiye ekonomisinin dış ve iç 
ticaretinin belkemiği olan bu büyük kuruluşların Köy 
İşleri Bakanlığına bağlanmasını, bu yoldan Türkiye-
de alım satımın, ticaretin âdeta devletleştirilmiş olması
nı da memleketimiz için zararlı görüyoruz. 

BAŞKAN — Son cümleniz Sayın Tosyalı, rica 
ediyorum. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Son cümle, son 
cümle Sayın Başkan. 

Köy İşleri Bakanlığının kuruluş gayesi köye hizmet 
götürmektir. Bu kadar büyük ticarî ve iktisadî mese
leleri Köy İşleri Bakanlığına bağlayarak, Köy İşleri Ba
kanlığının aslî görevi olan köye hizmet götürmek ga
yesinden ayırmak doğru değildir. 

BAŞKAN — Tamam efendim. Sayın Tosyalı sö
zünüzü kesmek zorunda kalıyorum, lütfen artık.. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Et Balık Kuru
munun... 

BAŞKAN — Et Balık yok artık efendim, rica edi
yorum, bitiriniz efendim, rica ediyorum. Son cümle
nizi söyleyin ve lütfen.. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Başüstüne. Son 
cümlemi söyleyerek iniyorum Sayın Başkan. 

Canlı hayvan fiyatları ile kendir taban fiyatlarının 
mutlaka yükseltilmesini, böylece canlı hayvan, kendir 
üreticilerinin tatmin edilmesini önemle rica ediyorum. 
Cumhuriyetçi Güven Partisi adına yaptığım görüş, te-
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menni ve tavsiyelerimi sona erdiriyor, bütçenin Ticaret 
Bakanlığımıza ve aziz milletimize hayırlı uğurlu ol
masını diliyorum. Yüce Heyetinize saygılar sunarım. 
(A. P. ve C. G. P. sıralarindan alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tosyalı. 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Nihan llgün, 

buyurun Sayın llgün. 
A. P. GRUPU ADINA NİHAN İLGÜN (Te

kirdağ) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Ada
let Partisi Grupu adına, Ticaret Bakanlığı Bütçesi 
üzerindeki görüşlerimizi arz etmek üzere huzurunuz
dayım. Yüce Heyeti saygı ile selâmlarım. 

1974 yılında isabetli ve açık bir ekonomi politi
kasının izlenememesi, zihinlerde şüphe yaratan be
yanların ve hareketlerin yapılması, ekonomik haya
tımıza tereddüt ve durgunluk getirmiştir. Görülme
miş fiyat artışları, enflâsyon, yatırımların durakla
ması ve başlıca gıda maddelerinde kendisini göste
ren sıkıntılar, Türk ekonomisinin bugünkü hazin tab
losunun ana hatlarını çizmektedir. Bütün bunlara ilâ
veten Türk icra kuvvetinde halkın her an murakabe 
ve eleştirisine muhatap olduğu Ticaret Bakanlığından 
yılların tecrübe, ve emeği ile yoğrulmuş teşkilâtının 
en önemli unsurlarından kooperatifler ve fiyat tes
pit çalışmaları adeta, küçük ortağından mal kaçıran 
patron edası ÜR Köy İşleri ve Kooperatifler Bakan
lığına devrinin büyük mahzurları ortaya çıkardığı ar
tık herkesçe kabul edilmektedir. 

Gerek tarım kredi kooperatifleri gerekse diğer 
kooperatiflerin Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı 
emrinde fevkalâde isabetsiz alınan kararları ile ga
yelerinden uzaklaştırılmakta olduğu açıkça ortadadır. 

Tarım ürünlerinden pamuk, fındık, ayçiçeği ve 
üzüm taban fiyatlarının gerek iç tüketim, gerekse 
ihracat yönünden isabetli etütleri yapılmadan tespiti, 
bir yandan bu malların gelecek yıllardaki ekimini 
dengesiz biçimde etkilemiş, diğer yandan dünya pi
yasalarındaki rekabet imkânını ortadan kaldırmıştır. 

Başka bir yönü ile halkın ana gıda maddelerinden 
bir kısımının ithalinin Köy işleri ve Kooperatifler 
Bakanlığı devri, piyasadaki karaborsanın ve kuy
rukların doğmasına sebep olmuştur. Bugün halkın 
büyük sıkıntıs olan tereyağın Gıda Tanın ve Hay
vancılık Bakanlığı, margarinin Köy İşleri ve Koope
ratifler Bakanlığı, likit yağın ise Ticaret Bakanlığı 
tarafından ithali ve düzenlenmesi bu işin ne kadar 
komik hale geldiğinin açık ifadesidir. 

Bütün bu gerçekler tarım ve kredi satış koope
ratifleri ile istihsal kooperatiflerinin tekrar Ticaret 

Bakanlığına bağlanması zorunluluğunu açıkça orta
ya çıkarmaktadır. Adalet Partisi olarak tarım ürün
lerinin taban fiyatlarının tespitinden, iç piyasa tanzi
mine kadar olumlu bir şekilde organizesi ve dış ti
caret politikasının memleket gerçeklerine uygun şe
kilde düzenlenmesi için, derhal kooperatiflerin tekrar 
Ticaret Bakanlığına devrinin isabetli olacağı kanaa
tindeyiz. 

Sayın milletvekilleri; 1974 yılı sonu itibariyle 
gayri safi millî hâsıla geçen yıla göre % 7,5 oranın
da artış göstermiş, bu artışta özellikle geçen yıl iyi 
hava şartlarının sonucu olarak % 6,9 oranında bir 
gelişme gösteren tarım kesiminin büyük rolü olmuş
tur. Tarım kesimindeki artış, imalât kesimindeki ya
vaşlamayı telâfi etmiştir. 

1972 yılında % 46,9 ve 1973 yılında % 36,6 ora
nında artmış olan dış âlem gelirleri 1974 yılında 
c/o 1,6 oranında gerilemiştir. Yatırımların 1974 yılı 
içerisinde 1973'e göre genel bir yavaşlama içerisinde 
olduğu açıkça ortadadır. 

Bilhassa kamu kesiminde yatırımlar hedefin çok 
gerisinde kalmıştır. Ecevit Hükümetinin para-kredi 
politikasına gelince; 

Toplam para hacmi Aralık ayı ortalarında 
87 672 000 000 liraya yükselmiş, 1973 yılı sonuna 
göçe para hacmi % 20 artmıştır. Buna sebep, para 
arzındaki önemü artışlar. Tedavüldeki bankınotlar 
1974 sonuna göre % 32 artışla 33 477 000 000 liraya 
yükselmiştir. 

Döviz rezervlerimiz 1974 yılında büyük ölçüde 
azalmış, 1973 yılı sonunda 2 040 000 000 dolar olan 
döviz rezervlerimiz 1975 yılı başlarında 1 648 000 000 
dolara kadar düşmüştür. 1974 yılı ilk aylarında ar
tış gösteren ihracatımız yıl ortasından sonra büyük 
bir gerileme ile 1 532 000 000 dolar olarak gerçek
leşmiştir. Buna karşılık ithalâtımız % 81 artışla 
3 778 000 000 dolara yükselerek, dış ticaret açığımız 
2 245 000 000 dolara çıkmıştır. İşçi dövizlerindeki 
azalma ve dış ticaret açıklarının büyümesi, yakın bir 
gelecekte Türkiye'yi yeniden finansman sıkıntıları ile 
karşı karşıya bırakacaktır. Bu bakımdan Türkiye, 
başta Ortak Pazar olmak üzere Batı ülkeleri ile ih
racat imkânlarını geliştirmeli ve Orta-Doğu İslâm ül
kelerinde kazandığı pazarları muhafaza etmelidir. 

Sayın milletvekilleri; büyük iddiaları ile işbaşına 
gelen Ecevit Hükümeti halkı tahammülü imkânsız 
büyük sıkıntılara sokmuş, çizdiği kötü manzaradan 
kendisi de korkarak çareyi kaçmakta bulmuştur. 
(A.P. sıralarından «Bravo» sesleri) 
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« Akgünler» adlı Cumhuriyet Halk Partisi Seçim 
Beyannamesinin 13 ncü sayfasında; «pahalılık geniş 
bir ölçüde kasıtlı olarak yaratılmaktadır» deniliyor. 
Talû Hükümeti zamanında pahalılığı kasıtlı bulan 
Sayın Ecevit, seçimler öncesi pahalılığı ancak ken
dilerinin önleyebileceğini ifade edecek kadar iddi
alıydı. 

Türk milletine «akgünler» ve ucuzluk vaadleri en 
büyük yeminleri oluyordu, iktidara adımlarını atar 
atmaz zam üstüne zam yapmışlar; pahalılığı ise, o 
günleri aratacak cehennemi bir afet haline getirmiş 
lerdir. 

Ekonomimizi temelinden sarsmak durumuna ge
len enflasyon, vatandaşın belini büken hayat pahalı
lığı karşısında acze düşen Cumhuriyet Halk Parti ik-
tidarıyle birlikte yokluk, kuyruk ve karne devri de 
geri gelmiştir. Halktan yana, işçiye dönük hükümet 
olmak iddiasıyle işbaşına gelen Ecevit Hükümeti, 
daha ilk günden pahalılığı çekilmez hale getirince, 
«Gelirler fiyatların önünde gidecektir» diyerek işin 
içinden sıyrılmaya çalıştı. 

Şimdi Sayın Yağcı'ya cevap veriyorum: Adalet 
Parti iktidarının ilk yılı 1966, fiyat artışı % 4,8, üc
retlerde artış' % 8,8, iki misli. Yıl 1967, fiyat artışı 
% 7,6, ücretlerde artış % 9,8. Yıl 1968, fiyat artışı 
c/c 4,8, ücretlerde artış % 9,2. 1969, fiyat artışı 
% 7,2, ücretlerde artış % 13,6.... 

ÖNDER SAV (Ankara) — Fazla gitme. 
NİHAN İLGÜN (Devamla) — Devam ediyoruz. 
Bunlar, Cumhuriyet Halk Partisinin zenginden 

yana iddiasıyle karalamaya çalıştığı Adalet Parti ik
tidarına ait rakamlardır. Ücretler dima önde git
miştir. 

YUSUF ZÎYA YAĞCI (Ankara) — 1970'de da
ha fazla ama. 

NÎHAN ÎLGÜN (Devamla) — 1970'i de veri
yorum. 

Fiyat artışı % 6,7, ücretlerde artış % 10,9... 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Daha ileri. 
NİHAN İLGÜN (Devamla) — Ona da gelece

ğiz... 
BAŞKAN — Rica ederim, karşılıklı konuşma

yın.. 
Devam buyurun efendim. 
NİHAN İLGÜN (Devamla) — 1974'de Türkiye 

fiyat artışlarıyle dünya listelerinde baş sıralara geç
miştir. 1974 yılı Kasım ayı sonunda toptan eşya fi
yatları endeksi 1973 yılı Kasım ayına nazaran % 23 
artış göstermiştir. 

KADİR ÖZPAK (Uşak) — Aydınlanırsın, oku 
oku sen. 

NİHAN İLGÜN (Devamla) — Bu mukayeseyi 
1973 yılı ortalamasına göre yaptığımızda, enflasyon 
hızının % 30'a eriştiğini görürüz. 1974 yılı ortalama
sına göre tüketici fiyatları Ankara'da % 25, İstan
bul'da % 30 oranında artmıştır. 

Muhterem milletvekilleri; sayın Cumhuriyet Halk 
Partisi sözcüsü dedi ki; «Biz çok kötü bir miras 
devraldık.» Bakın. «Ak Günler» adlı kitabın 9 ncu 
sayfasından şunu okuyorum, devam ediyor, saydıktan 
sonra diyor ki; «Kalkınmamıza büyük katkıda bulu
nabilecek bu olanaklar ülkemiz için şimdiye kadar 
rastlanmamış tarihî bir şanstır» Ecevit. «Ak Günler» 
adlı kitabın 9 ncu sayfasında, bu mirası büyük bir 
şans olarak kabul ediyor. 

Sayın milletvekilleri; Ticaret Bakanlığına bağlı 
olan Toprak Mahsulleri Ofisine gelince : Yıllarca 
kuruluş gayelerini iyi niyetlerle erişmekte olduğunu 
gördüğümüz Toprak Mahsulleri Ofisi 1974 yılında 
çok kötü bir uygulamaya girerek, Türk Halkını sos
yal adaletsizliğe sürüklemiştir. Türk köylüsünden or
talama 215 kuruşa alıp, 250 kuruşa mal ettiği buğda
yı şehir ve kasaba halkına 125 kuruştan vererek, şe
hirli ve köylü ayırımı yapmıştır. Bir sene gözönün 
içine bakarak, tek tep topladığı buğdayını 3,5 lira
ya yiyen köylü vatandaş, kasaba fırınından ekmek 
almaya kalktığında karşısında «Sen köylüsün, bu ek
mekleri alamazsın» diyen belediye zabıtasını görünce 
gözyaşlarını tutamamıştır. 

Bugün için Türkiye'nin buğday ambarı haline ge
len Trakya'da yağışlı ve rutubetli hava şartlan altın
da alınıp, toprak üzerine stok edilen yüzbinlerce ton 
buğday büyük zayiat vermektedir. Süratle bu bölge
lere siloların yapılmasında büyük bir zorunluk olduğu 
inancındayız. Zira, artık buğday da petrol kadar 
önemli ve bir tek tanesinin ziyan edilmemesi icap 
eden bir tahıl olmuştur. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'de yağ meselesini 
çıkmaza sokan Ecevit politikasıdır. Benim soyadım 
«yağcı»1 değil; ama ayçiçeği tarlasından gelmiş bir 
milletvekili olarak konuşuyorum. Şimdi Sayın Cum
huriyet Halk Partisi Sözcüsüne cevap veriyorum... 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Sen başka 
türlü yağcılık yapıyorsun. 

BAŞKAN — Rica ederim Sayın Yağcı. 
NİHAN İLGÜN (Devamla) — Onu da anlata

cağım. 
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YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Böyle sataş
maya böyle cevap verilir. 

BAŞKAN — Hayır, sizin söylediğiniz manada 
anlamıyorum. Rica ederim. 

NiHAN ILGÜN (Devamla) — Ayçiçeği, marga
rin ve rafine yağlarının ham maddesidir. Bakın, 
bin bir emekle, gayretle kurulan yağlı tohumlar koo
peratiflerinin 1972 alımı 81 000 ton. 1972 alımı 
61 000 ton. Sizin devrinize geliyoruz 3 000 ton. 

Seçim meydanlarında «İktidara geldiğimizde ta
ban değil, tavan fiyatı ilân edeceğiz» diyenler, ayçi
çeğine 375 kuruş taban fiyat vermek suretiyle yağlı 
tohumlar kooperatiflerinin kapılarına kilit vurmuşlar
dır. Sayın Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü yine bu 
kürsüden, «Adalet Partisi sözcüsü gelsin, yağ mesele
sini izah etsinler» dediler. Güzel bir tesadüf sayın 
Köy İşleri Bakanı da huzurumuzda, vaktiyle kendi
lerinden bir soru önergesi ile neticesini almıştım, o 
bakımdan tam rakamlarla konuşacağım. 

1974 senesinde Trakya Yağlı Tohumlar Koopera
tifinin elinde 31 000 ortaktan alman 61 850 ton ay
çiçeği tohumu var idi. Bu mallar 20 Nisan tarihinden 
itibaren, Türkiye'de kurulmuş olan 80 adet fabrikaya 
ihaleye çıkarıldı. Bütün fabrikatörler Trakya Yağlı 
Tahumlar Birliğinin elindeki bu malların ihalesine 
girdiler. Yahudi fabrikası dedikleri Trakya Yağ Sa
nayiine 61 850 ton malın 17 000 tonunu veren Ece-
vit Hükümetidir. («Bravo»' sesleri, alkışlar) Hem de 
nasıl verdi biliyor musunuz? Bakın, 20 Nisan tarihin
de satışa çıkan bu mallar ortalama 3 liradan satıldı; 
280 var, 295 kuruş var, 310 kuruş var. Böldüğümüz 
takdirde 301 kuruş, yani ortalama 300 kuruştan. Bu 
yağ, ayçiçek tohumlarının satışı Mayısın ilk haftasın
da bitti. 20 Mayıs da Sayın Ecevit Hükümeti yağ fi
yatlarına 2 lira zam verdi. Bakın, daha hiç bir fabri
katör yağlı tohumlar deposundan 1 gram dahi ma
lını alıp işlememişti bile; teminatı ile daha duruyor
du. Yağ fiyatlarında kilo başına 2 lira zam ve Tekir
dağ borsalarında ayçiçeği fiyatı 4 lira arkadaşlar; 
61 850 ton malda 62 milyon lira eder. Bu 62 milyon 
lira, işte sizin hükümetiniz tarafından bu fabrikatör
lere verildi. 

*TJSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Sayın Baş
kan,. 5 dakika fazla konuşma hakkımı kullanaca
ğım. 

BAŞKAN — Efendim, 5 dakika fazla konuştunuz 
Sayın Yağcı. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Ben iki da
kika fazla konuştum. 

BAŞKAN — Ben 5 dakika fazla konuşturmak 
niyetinde de değilim. Yarım dakikası var, ihtar ede
ceğim. 

NİHAN ILGÜN (Devamla) — Sayın milletvekil
leri; 5 Şubat 1974 tarihinde Sayın Ecevit yine bu Mec
lis kürsüsünden ne diyor? «Tereyağ bitti bahanesi ile 
bazı Batı ülkelerinin tereyağ fazlasına pazar bulmak 
üzere getirtilen 15 liralık, 20 liralık tereyağını 40 lira
ya sattırmayacağız» diyor. Neyle? Programına koy
duğu tedbirle sattırmayacakmış. Gördük programına 
koyduğunu, yağ kuyruğu. Bin fincan yağ almak için 
ramazan gününde sabah 5*te kalkan insanlar; 1 kilo 
tereyağ' bulmak için köyleri gezen resmî arabalar, 
arkasına «Kıbrıs Fatihi Ecevit» in resmini asıp da, 

-11 liradan fatura kesip 14 liradan para toplayan yağ 
tankerleri hep sizin devrinizde idi. (A. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın llgün lütfen Tamamlayın. Sü
reniz doldu efendim. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Hodri mey
dan, buyur seçime. 

NİHAN ILGÜN (Devamla) — Ona da gidece
ğiz. 

BAŞKAN — Rica ederim Sayın Yağcı. Hiç dur
madınız. 

NİHAN İLGÜN (Devamla) — Cumhuriyet Halk 
Partisinin sözcüsü burada sataşmasın, biz 4e konuş
mamızı tamamlayalım. Ama ne var ki tamamlayama-
yacağız. 

Muhterem arkadaşlar, 15 dakika içine sığrdırma-
ya çalıştığımız bu konuşma içerisinde, Sayın Ecevit'in 
«köylüye 500 liralar değil, milyonlar vereceğiz, hem 
de karşılığını almadan vereceğiz» beyanlarının neti
cesine burada geçmek istemiyorum. Çünkü, vatandaş 
eski günlerini arar duruma gelmiştir. 

Gübre peşinatları !% 5'den, % 60'a sizin zamanı
nızda çıkarıldı. Et - Balık Kurumunun, kaderini hay
vancılığa bağlamış Doğu Anadolu köylüsüne neleri 
reva gördüğünü, 1974 yılında gördük. Et Balık Ku
rumu kapılarında hayvanına 3 liradan ot yedirip. 200 
kilo olarak getirdiği hayvanını 150 kilo olarak satan 
vatandaş eline bir de bir aylık bono aldı. 

BAŞKAN — Sayın llgün son sözünüzü lütfedi
niz. 

NİHAN İLGÜN (Devamla) — Tamamlıyorum 
efendim. 

Sayın milletvekilleri, 10 aylık Cumhuriyet Halk 
Parti iktidarından kötü bir miras devralan Irmak Hü
kümetinin, kısa dönemde bütün bu sorunlara çare bu-
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lacağını inanmamakla beraber, Sayın Ticaret Bakanı
nın açık yüreklilikle meselelerin üzerine gidişini olum
lu karşılıyoruz. Bu vesileyle Ticaret Bakanlığı bütçe
sinin Yüce Meclisimize, milletimize, Ticaret Bakanlı
ğının değerli mensuplarına hayırlı ve uğurlu olması 
temennisiyle hepinizi hürmetle selâmlıyorum. (A. P. 
sıralarından «Bravo»' sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İlgün. 
Şahsı adına Sayın Müfit Bayraktar, Buyurun Sa

yın Bayraktar. 
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; Ticaret Bakanlığı bütçesi üze
rinde kişisel görüşlerimi arz etmek üzere huzurunuza 
gelmiş bulunmaktayım. Yüce Meclisimize saygılar su
nuyorum. 

Bilindiği gibi, umumî iktisat politikasıyle, iç ve dış 
ticareti düzenlemek ve dengeli tutmak, Ticaret Bakan
lığının vazifesidir. Bu dengeyi sağlayıcı her türlü ted
biri almakda aslî görevidir. Böylesine yükümlülüğü 
olan bu Bakanlık, maalesef iç piyasada denge sağla
yamamış, yönetmelik, tüzük ve kanunlarla ilgili ted-
birlen uygulayamamıştır. Bunun elbette bir nedeni 
vardır. Bu nedenler, Cumhuriyet Halk Parti iktidarı
nın başarısız icraatının kesin sonucudur. 1974 yılın
daki bütçe görüşmelerinde ışık tutmuş olan ve muha
lefet yapan partilerin fikir ve görüşleri alınmış olsa 
idi ve tecrübeli devlet adamlarının sözlerine biraz ol
sun kulak verilmiş olsaydı, bugünkü yokluklarla kar
şı karşıya kalınmaz ve harp yıllarındaki benzeri olan 
kuyruklar bugün görülmezdi. Maalesef, «Aracı» di
yen C. H. P.'liler vurguncuyu yaratmıştır; sunî fiyat 
artışlarıyle âdeta milletle alay eder hale gelmiştir. Pi
yasadaki tüketim mallarından hiç birinin fiyat, kalite 
ve kontrolü sağlanamamıştır. Pazarlama sistemini ku
racağını ilân eden Cumhuriyet Halk Partisi, iktidarı 
ne içte ve ne de dışta bu gibi pazarları da kurama
mıştır. Seçim meydanlarında «Pahalılığı aracı yaratı
yor» diyen C. H. P. .iktidarı, domatesi 20 kuruşa ye
direceğini vaadethiş olmasına rağmen, neticede doma
tesin en bol olduğu mevsimde, 2,5 liradan aşağı do
mates satılmamıştır. Bu da mı ithal ediliyordu? Bu
nun da mı dış ülkelerdeki fiyatı yükselmişti? Yoksa 
domateslerimiz dış piyasada alıcı mı bulmuştu? Ne
den aracı yok edilmemiştir? Niçin vaatler yerine geti
rilmemiştir. 

Uygulanmakta olan taban fiyatlarında, nüfuz kul
lanıldığı söylenmektedir. Üretici mallarının, partizan
lık durumuna göre fiyat bulmuş ve bu şekilde mua
mele yapılmış olduğu ifade edilmektedir. Pamuk üre

ticisi pamuğunu 10 liradan satarken, 8 Ura taban fi-
yatiyle karşılaşmış, üstelik bu fiyata da malını vere
memiş, bilhassa aracının kucağına itilmiştir. Kaş ilçe
sinde olduğu gibi, pamuk üreticisi, pamuğunu 5 liraya 
da satamamış; alım fişi, Ant - Birlik'çe verilmiş ol» 
masına rağmen kapılar kapatılmış, «Alım bitti» de
nilmiştir. Pamuk üreticisi de perişandır. Bütün bu ku
surlar Cumhuriyet Halk Partisi iktidarınındır. Her 
şeyden önce tecrübe gerekliydi. Oysa ki, C. H. P. 
bundan yoksundu. Bu nedenle at koşamamış, yarışı 
terk etmiştir. 
- Bu konuda az evvel konuşan M. S. P.'li konuş
macı arkadaşlarım ifadeleriyle C. H. P.'nin balonunu 
da söndürmüştür. 

«Umudumuz Ecevit» diyenler, Hükümet olur ol
maz umudunu yitirmişler; demire, çimentoya, Sümer-
bank mamullerine, şekere zam yaparak, dar gelirli ve 
perişan duruma düşen vatandaşı unutur olmuşlardır. 
(A. P. sıralarından alkışlar) 

Aynı zamanda, zam furyasını önceden haber alan 
çok sayıdaki C. H. P.'nin stokçuluk yapan kişilerin
ce büyük vurgunlar vurulduğu şeklindeki sözler de 
yaygın haldedir. 

Sayın milletvekilleri; traktör fiyatlarını, 35 000 
liraya vereceklerini söyleyen kimseler, üç misli fiyat 
farkıyle bırakıp gitmişlerdir. Bugün piyasada bir trak
tör 125 000 liraya satılmaktadır. Bu durum otobüs
lerde de aynıdır. Otobüs fiyatlarında da kontrol sağ
lanmamıştır. 

Sayın Bakandan soruyorum : 
1. 0302 Mersedes otobüsünün yapımında kullanı

lan malzemenin yüzde kaçı dış devletten gelmekte
dir? 

BAŞKAN — Sayın Bayraktar, bunlar Sanayi Ba
kanlığı bütçesinde görüşüldü, rica ediyorum. Ticaret 
Bakanlığı bütçesi... 

MÜFİT BAYRAKTAR (Devamla) — Sayın Baş
kan, Ticaret Bakanlığı ile ilgisi vardır, otobüslerde.' 
Müsaade edin. 

2. Gelen bu parçalara ödenen paranın, otobüs 
üzerindeki maliyetinde yüzde miktarı nedir? 

3. Mersedes otobüslerin dış piyasadaki değeri 
nedir? 

4. 0302 Mersedes otobüslerin iç piyasadaki de
ğeri nedir? Niçin 0302 10-E'ler ufak motorlu otobü
süyle, 0302 12-R büyük motorlu otobüs piyasada' ay
nı muameleyi görmektedir? 

Bugün imal edilen ve montajı yapılan tüm araba 
fiyatları, maalesef gerçek dışı fiyatlar değildir. Bun-
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ların kontrolü ve gerçek fiyatlarının tespiti ve kulla
nılan malzemenin maliyetleri ayrı ayrı hesap edilme
miştir. Bugün fiyatların gerçek dışı tespit edildiği söy
lenmektedir. Ticaret Bakanlığının bu konulara eğil
mesini, konunun kontrol ve murakabesini kamu oyu 
önünde açık bir icraatla yapmasını temenni etmekte
yiz. 

Değerli milletvekilleri; Sayın Ecevit Hükümeti, 
Türk çiftçisinin temel maddesi olan gübresine kor
kunç bir zam getirmiş olmakla, Türk çiftçisinin ve 
Devletimizin milyarlarını aşan zararına sebep olmuş
tur. Şöyle ki; gübre kullanılmayınca, randıman dü
şük olacak, dolayısıyle üretimde denge bozulacak; 
üretim ile tüketim arasındaki miktar kadar dış dev
letlerden üretim maddesi ithal edilecektir. Böyle olun
ca, Türk çiftçisinden esirgenen milyarlarca lira ya
bancı ülkelere akacaktır. C. H. P. iktidarı dışa ödeye
ceği bu parayı, neden Türk çiftçisi için ödemeyi dü
şünmemiştir? 

Artık Türk çiftçisi de mukayese imkânı bulduğu 
için, kim hükümet olursa Devlet çarkının daha iyi 
işleyebileceğini ve kendisine yar olabileceğini anla
mıştır. Bugün Türk çiftçisine satılan gübre için engel
ler vardır. Türk çiftçisi, ziraî bitki ekiyorsa % 10 
peşinat ödemekte; fındık gibi mahsul yetiştiriyorsa 
% 25 peşinat vermektedir. Burada eşitsizlik vardır. 
Meselâ, Sakarya vilâyeti ovasında sulu ziraat yapan 
Türk çiftçisiyle, Sakarya vilâyetine bağlı Karasu il
çesinde fındık üretimi yapan Türk çiftçisi ayrı ayrı 
mütalâa edilmiştir ve tatbikatta ters icraat hâkimdir. 
Fındığın bir yıl olup, diğer yıl olmaması dikkate alın
mamıştır. Gübre peşinatının ayrım olmaksızın % 10 
olması en ideal ve gerçek yoldur. 

Ziraat Bankasının ticarî kredisinden çiftçinin de 
yararlanması olağandır. Düşük olan toprak barem 
fiyatları yeniden tespit edilmeli, kredi imkânları artı
rılmalı, Türk çiftçisinin ihtiyacı olan kredi sağlan
malıdır; .«Finansman yoktur»' sözü, Türk çiftçisinin 
yüzüne söylenmemelidir. Türk çiftçisi gerçekten bu
günkü şartlar altında ezilmiştir. 138 kuruşa aldığı ma
zotu bugün 248 kuruşa almakta, keza 5 liraya aldığı 
motor yağına 16 lira vermekte, 8 lira verdiği gres ya
ğına 20 lira vermektedir. Türk çiftçisinin acısını ve 
feryadını işitmeyen ve kendileri hakkında ne düşün
düklerini merak etmeyen C. H. P.'lilere Türk köylü
sü «Hani ya sen benimdin, vere vere ateşten gümleği 
mi verecektin?» diye sormaktadır. Maalesef umut, 
umutsuzluk oldu. «Ak günler» yerini kara gün aldı. 
Sosyal ve iktisadî denge bozuldu. Çok acıdır ki, 

C. H. P. Hükümeti ciddî ve müessjr tedbirler savuna
madı. 

BAŞKAN — Lütfen tamamlayın Sayın Bayraktar. 
MÜFİT BAYRAKTAR (Devamla) — Ne fiyat 

artışını önleyebildi, ne de önleyici kararları alabildi. 
Bilâkis, işleyen motoru ters çalıştırdı. Yatağını yaktı. 
Çalışamaz hale geldiği için devreden çıktı ve Hükü
meti bu neden için yıktı. 

Bütçenin Bakanlığa, aziz milletimize hayırlı ve 
uğurlu olmasını diler, Yüce Heyetinize tekrar saygı
larımı arz ederim. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayraktar. 
Sayın Ekrem Sadi Erdem, buyurun. 
EKREM SADÎ ERDEM (Artvin) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; 
1975 yılı Bütçesi 20 milyar reel bir açıkla bağlan

dığı için, enflasyonist karakter taşır. Yani yüksel
mekte olan fiyat artışlarını daha da kamçılayacak 
niteliktedir. Bunun doğal sonucu ne olacaktır? Ar
kadaşlarımız burada uzun boylu pahalılık edebiyatı 
yaptılar. Ecevit hükümetleri, dar gelirli halkı bu pa
halılıktan kurtarmak, sandalını yüzdürmek için ge
rekli tedbirleri de anında almıştı. Şöyle ki: Köylüye 
yüksek taban fiyatı vermişti. İşçinin ücretini toplu 
sözleşmelerle artırmıştı. Memur maaşlarının kat sa
yısını yükseltmişti. Ama siz, destekleyip ve kabul et
tiğiniz bu bütçe ile bunların hepsini silip, süpürüp 
götürüyorsunuz. 

Değerli arkadaşlarım; Sayın Tosyalı, «Solcu uy
gulama ile Türkiye bozuldu» diyor. Solculuğun halk
çılık olduğunu bilmeyene aslında buradan cevap 
vermemek lâzım. Ama şunu kaydetmeden geçemeye
ceğim. Çizdiğiniz tablo, 20 yılda yaptığınız ve hâlâ 
savunduğunuz tablodur. Bunun hesabını verecek var
sa, her halde o Cumhuriyet Halk Partisi değil, geç
miş iktidarlardır. 

Geçen yıl şimdiki Sağ Cephe ortağınız Sayın 
Adak'ın konuşmasından bir paragraf nakledeceğim: 

«Son Ortadoğu Savaşı sonucu, geniş petrol kay
nakları sahibi ülkeler tarafından büyük bir tesanüt
le uygulanan petrol istihsalindeki kısıtlama, İsrail'i 
desteklemekte ısrar eden ülkelere karşı konulan am
bargo ve petrol fiyatlarına getirilen zamlar, dünya
da yeni bir ekonomik ve siyasî güçler dengesi kurul
masına neden olmuştur. Hatırlanacağı üzere 1973 
yılı Ocak ayında varili 2,5 dolar olan Basra Körfezi 
ülkelerinin petrol fiyatı, tam 12 ay sonra 1 Ocak 
1974 tarihinde varili ••% 400 dolaylarında bir artış-
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la, yaklaşık olarak 12 dolara yükselmiştir. Bu durum, I 
sanayileşmiş ülkelerin petrole dayalı çeşitli imalât 
faaliyetlerinin büyük ölçüde sekteye uğramasına ve 
işsizliğe sebep olmuştur.» 

Değerli arkadaşlar Sayın Ticaret Bakanımız, 
Plan Komisyonunda bu konuya şöyle değiniyor: 
«Türkiye kalkınma modelinde ve ticarî bakımdan dı
şa dönüktür, dışa bağlıdır. Onun için fiyat artışları 
ve pahalılık ithal malıdır» diyor. Türkiye'yi 20 sene
de dışa bağlı kim yapmış da, bunun hesabını kim
den soruyorsunuz? (C. H. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri) 

Değerli arkadaşlarım; söylenenler bana aslında 
havanda su dövme kabilinden geldi. Sizler, halk, he
pimiz günden güne artan fiyatlardan, çayın, şekerin, 
yağın bulunmamasından şikâyetçi miyiz? Şüphesiz 
evet. «Neden denetlenmiyor, neden önlenmiyor» de
miyor musunuz hem de hiddetlenerek? Evet. Bu dav
ranış ve beyanlarınızla toplum olarak, Devleti, Hü
kümeti, yönetimi bu işlerden sorumlu tutmuş oluyo
ruz. Düzenlenmesini istiyoruz. O zaman «nasıl» so
rusu çıkıyor karşımıza. Gerçekten Devlet bu işleri 
nasıl düzenler? Buna verilecek cevap sizinle - bizim, 
sağla - solun görüş ayrılıklarını ortaya koyar. Eko
nomide; liberal ve kapitalist düzeni savunan sizler, 
«Devlet düzenlesin, ama fazla karışmasın» der; pla
na, «pilav» diyerek alay eder; plan yolu ile de kar-
rışılmasına karşı çıkarsınız? 

MEHDİ KESKİN (Kastamonu) — O planlan 1 
biz yaptık. 

EKREM ŞADI ERDEM (Devamla) — «Bu işle
ri özel teşebbüs iyi becerir, yeterlidir, yeteneklidir; 
ekonomik gelişme ve özel hayat, özel teşebbüs eliyle 
iyi yürür, kalkınma olur, çok kazanan çok yatırır, I 
yürür gider, Devlet bu işi beceremez» demiyor musu
nuz? Bu çelişki oluyor. «Kendisi üretim, pazarlama 
yapmasın, fiyatları kontrol etsin; fazla fiyatla yağ 
satanı içeri tıksın.» Bu da bir başka çelişki oluyor. 

Özel teşebbüse kâr sınırı koymak, bu teşebbüs için I 
geçmişte ayrı bir zulüm haline gelmiştir. Millî ko
runma dönemlerinde 25 kuruş için 5 yıl içeri atılan
lar, haksız uygulamalara maruz kalanlar hatırlarda- I 
dır. Devletin zabıta tedbirleri ile ekonomik hayatı 
tanzim etmesinin imkânsızlığı görülmüştür; ama 
bunu Sağ Cephe hâlâ anlamamıştır. Örneğin, Top
rak. Mahsulleri Ofisinin, Et ve Balık Kurumunun ve 
Sümerbank'ın satış mağazalarından karaborsa şikâ
yeti alıyor musunuz? ilçesinde, kasabasında Sümer-
bank satış mağazası bulunmayanlardan, bunun açıl- | 

. masına karşı çıkanınız var mı? Sanmıyorum. Sizden 
karşı çıkan olsa bile, halk şiddetle arzu eder. Neden? 
Piyasada nâzım rol oynar, kazıklanmayız diye, fiyat 
istikrarı sağlanır diye ister. 

C. H. P. zamanında bilime ve Türkiye gerçekle
rine uygun olarak Devletin, kalkınma ve halkın geçi
mi için ekonomik hayata yapacağı işler olduğunu 
kabul etmiş ve bunun adını; «Devletçilik» olarak, 
«Halkçılık» olarak koymuştur. Aynı anlayışa daya
narak yenileri de doğmuş, bu kuruluşlara eklenmiş
tir. Bugün Devlet piyasada biraz söz geçirebiliyor-
sa bunu kamu iktisadî kuruluşları yolu ile yapabili
yor. Ama buna karşı olan sağ anlayış, özel sektörün 
bunlarda sırtından kolay kâr sağlama olanakları da 
veriyor. Örneğin; kasaba bakkalı Erzurum Şeker 
Fabrikasından, 3 ayda şeker alamazken, bir serma
yedar 7 milyonluk şekeri kasabasına götürebiliyor. 

Devletin iktisadî hayata yaptığı doğrudan veya 
dolaylı müdahalelerine, «Kamusal ekonomi kesimi» 
diyoruz. Bu kesimin aksayan yanlarını düzenlemek, 
özellikle yeniden örgütleyip daha verimli hale, üret
ken hale getirmek gerekli ve yararlıdır. 

Buradan halk sektörlerine geçiyorum. Halk sek
törünün omurgası kooperatiflerdir. Anayasamız, sos
yal adaletin gerçekleştirilmesini Devlete görev verir, 
51 nci maddesi ile de, kooperatiflerin gelişmesini 
sağlayacak tedbirlerin alınmasını emreder. 

Bu maksatla hazırlanan Ecevit Koalisyonunun 
Kooperatifler Bankası Yetki Kanunu tasarısı, «is
mail Cem heyecanı» içinde sayın A. P. li Komisyon 
Başkanı tarafından maalesef geri alınmıştır. 

Çünkü, temel ekonomik sorunlar onları fazla ilgi
lendirmez; devamlı ve sadece sözünü ederler; «7 ay» 
derler de, 7 senede, 23 senede ne yaptıklarını düşün
mek istemezler. 

Antrparantez ilâve edelim; ekonomimizi iç ve dış 
sömürüye açtılar ve dışa bağımlı hale getirdiler. Bu 
dışa bağlılık yüzünden, Ticaret Bakanı sayın Cillov, 
demin hatırlattığım sözü bilime, gerçeğe dayanarak 
ifade ediyorlar. Bu nedenle burada, şunu yüksek 
sesle ifade etmek isteriz: Türkiye'de önemli sanayi 
kolu olan motor sanayiine yabancı sermaye ortak 
olmamalıdır. Hiç bir suretle ortak olmamalıdır. Millî 
kuruluşlar, Makina Kimya önderliğinde bu işi yü-
rütmeli ve halk sektörü de bu işe ortak olmalıdır. 

Kooperatif demiştik; seçim çevremde Sağbaş kö
yünde kurulmuş bir tüketim kooperatifinden bir ör
nekle konuşmamı sürdüreceğim. Konuyu nakleden 
de bir Adalet Partisi delegesidir. 
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BAŞKAN — Lütfen tamamlayın sayın Erdem, 
süreniz doldu. 

EKREM SADÎ ERDEM (Devamla) — Bu tüke
tim kooperatifi, üyelerine risturn olarak, ödedikleri 
sermaye kadar para iade etmiştir bir yılda. Konuya, 
bir benzetme ile açıklık getirmek isterim. 

Birbirine bağlı biri yamaç, diğeri düz tavan arazi 
düşünelim. Yamaç araziye verilen gübre, su taban 
araziye iner; taban arazinin ne toprağı kaybolur ve 
ne gübresi, ne de suyu. Gözü açık kardeş yamacı 
diğer kardeşine, taban araziyi ise kendisine ayırır. 
Halk sektörü ile biz, halkı verimli tarlaya, taban 
araziye ortak etmek, halkı sömürülmekten kurtar
mak istiyoruz. Hem halk, küçük sermayesi ile yurt 
ekonomisine, kalkınmaya katkıda bulunmuş olacak
tır. Kalkınma hızı yükselecek ve Anayasa emri olan 
sosyal adalet öylece sağlanmış olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Erdem, son sözünü lütfedin. 
EKREM ŞADI ERDEM (Devamla) — Tamam

lamaya çalışıyorum sayın Başkan. 
BAŞKAN — Son sözünüzü lütfen. 
EKREM SADİ ERDEM (Devamla) — Hay hay. 

Değerli arkadaşlarım burada Et ve Balık Kuru
mundan söz ettiler. Et ve Balık Kurumunun hikâyesi 
gerçekten, buradaki bir kaç dakika içerisine sığacak 
kadar dar çerçevede anlatılabilecek kadar kısa bir 
sorun değildir. Bu konuda da geçmiş iktidarın ve 
bugünkü Et ve Balık Kurumunun sorumluluğu var
dır. 

Sayın Ergeneli Komisyonda, Et ve Balık Kuru
munun dışarıdan et, süt, süt tozu ve tavuk ithal et
mesini istemişler. Bu arkadaş ya ayda yaşıyorlar 
veyahutta Türkiye gerçeklerini bilmiyorlar. Aynı ar
kadaşı, gene kendi partilisi sayın Danışman, Komis
yonda tekzip ediyor: Her gün 15 bin 20 bin sığır 
kombine kapısında satım için sıra beklerken, bu arka
daş 1 ay sonra, şimdi dışarıdan tavuk eti ithal edil
mesini, süt ithal edilmesini istiyor. Sormak gereki
yormuş o anda tavuklar kızarmış mı olsun? 

BAŞKAN — Sayın Erdem, sözünüz bitti. Sö
zünüzü kesiyorum efendim. 

EKREM SADİ ERDEM (Devamla) — İşte bu 
tutum ve bu politikayla Türkiye, günden güne dışa 
bağlı hale getirilmiş ve Türk köylüsü yoksul bıra
kılmış; bugün o, yağa muhtaç, belki yarından sonra 
kasabalımız, şehirlerimiz de ete muhtaç kalacaktır. 
Bu geçmiş uygulamaların, sorumsuz davranışları ve 
Türkiye'yi dışa bağlı hale getiren sakat politikanın 
sonucudur. 

BAŞKAN — Sözünüzü kesiyorum sayın Erdem. 
EKREM ŞADI ERDEM (Devamla) — Bütçenin 

milletimize hayırlı olmasını diler, Yüce Meclisi say
gı ile selâmlarım. (C.H.P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Erdem. 
Sayın Komisyon Başkanı, söz mü istiyorsunuz?. 
BÜTÇE' KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Evet sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Sayın Başkan, Yüce 
Meclisin değerli üyeleri; biraz evvel konuşan çok 
sayın üye arkadaşım, Komisyonumuz tarafından, 
Meclis gündeminde olup yetki kanunu niteliğinde 
olan iki tasarının geri alınış nedenini yanlış tavsif et
tiler; onu açıklamak zaruretine binaen söz aldım. 

Değerli arkadaşlarım, çok iyi bildiğiniz gibi Yet
ki Kanunu, Hükümetlere kanun hükmünde kararna
me yetkisi veren tasarılardır. Şimdi tasavvur buyurun, 
bir Parlamentoda Parlamentonun bir çoğunluğuna 
dayalı bir hükümet işbaşında olduğu zaman, o Par
lamentodan kendisini destekleyen çoğunluğa hita
ben, iki konuda yetki istemiş. «Bana kanun hükmün
de kararname çıkarma yetkisi verin, ben bu iki ko
nuyu, özellikle kooperatifler konusu, şehirleşme ko
nusunu yetki kanunuyla halledeceğim» demiş. Ken
disinin hükümette olduğu sürede bu yetki verilme im
kânı tamamlanamamış. Daha sonra bu hükümet ken
di arzusuyla istifa etmiş, hükümetten uzaklaşmış ve 
onun yerine gelen diğer bir hükümet güvenoyu ala
mamış, güvenoyu alamadığı için istifa etmiş. Şimdi 
biraz önce konuşan sayın üyeye sormak istiyorum. 
Daha evvel, kendi güvenini taşıyan hükümetin iste
diği bir yetkiyi, daha sonra güvenini esirgediği bir 
hükümete vermeyi düşünürler mi? Parlamentodan 
güvenoyu almamış bir hükümetin, müstafi hüküme
tin işbaşında olduğu sırada kendisine, «şu şu konu
ları tedvin etmek ve kanun hükmünde kararnameyle 
halletmek üzere, sana yetki veriyorum» demesi, bu 
Parlamentonun şu anda ve bu Parlamento adına gö
rev yapan bu Komisyonun şu anda düşünmesi, bu
nunla Meclisin gündemini, zamanını israf etmesi ka
bil mi? İlk nazarda bunun kabil olmadığını ben biraz 
evvel konuşan arkadaşımın adına ifade etmek iste
rim. Kaldıki biz, yahut bu Komisyonda çoğunluğu 
elinde tutan arkadaşlarımız, daha evvel de böyle bir 
yetkinin verilmesine prensip olarak karşı olduklarını 
ifade etmişlerdir. Yalnız biraz evvel konuşan değerli 
arkadaşım ve kendisi gibi düşünen, kendi destekle
dikleri, güvenoyu verdikleri bir hükümete normal 
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olarak bazı konularda yetki verilmesi hususunda 
müspet mütalaada bulunmuşlardır. Bu, en tabiî hak
larıdır, saygıdeğer haklarıdır. Ancak o hükümetin 
istifa etmesinden sonra işbaşına gelmiş, güvenoyu 
almamış bir hükümete böyle bir yetkinin verilebile
ceğini nasıl düşünebilirler? İşte ben bu gerekçeyle 
(o gün bana bazı arkadaşlarım sordular; «gerekçeyi 
açıklasınlar» diye) Komisyon adına bu tasarıların, 
yetki tasarılarının gündemi tıkamasını ve bunun bu 
Mecliste işbaşında güvenoyu almamış bir Hükümet 
olması nedeniyle, görüşülmesinin caiz olmadığını dü
şündüğüm için geri aldım. Bundan yanlış mana çı
karılarak; efendim çok önemli bir tasarı vardı ama, 
çok önemli bir yetki kanunu vardı ama, bunu Komis
yon geri aldı, bunlar görüşülseydi, şu mesele halle
dilecekti şeklinde mütalaa etmemeniz, o şekilde de
ğerlendirmemeniz lâzım. 

Elbette çok kısa bir zamanda umuyoruz ki yine 
Yüce Parlamentonun güvenine mazhar olmuş, gü
venine dayalı bir hükümet kurulacak, o hükümetin 
paralelinde veya o hükümetin çoğunluğunu ihtiva 
eden o komisyon, gerekirse aynı yetkide ısrar eden 
hükümetlerden o yetkiyi esirgemeyecek, süratle vere
cek ve o hükümetler bu meseleyi yetki kanunuyla de
ğil; çünkü ortada yetki kanununun bir denemesi var, 

. pek de müspet netice almamışız. Bunun tecrübesini, 
acısını hep beraber, müştereken duyuyoruz. O itibar
la pekâlâ yetkiyi esirgeme yoluna da gidebiliriz. Ve
yahut o hükümetin yetki talebi, Parlamento tarafın
dan is'af edilir, süratle arkadaşımın istediği yetkiler 
tekrar verilir, bu mesele halledilir. Herhangi bir şe
kilde bu yetkileri esirgemek veya bu yetkileri ge
ciktirmek veya bu yetkide tasavvur edilen hizmet
lerin memleketimizden esirgenmesi gibi bir düşün
ceyi hayalimizden dahi geçirmiş, düşünmüş değiliz. 
Sadece sebep bu idi. Saygıyle arz ederim. (A.P. sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bozatlı. 
Sayın Bakana söz vermeden evvel, bir hususu 

halletmeme müsaade ediniz. 
Bir önerge gelmiştir, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Oturumun, günlük program bitinceye kadar ara

lıksız devam etmesini arz ve rica ederiz. 
C.H.P. Grup Başkanvekili A.P. Grup Başkanvekili 

Mehmet Can îlhami Ertem 
D.P. Grup Başkanvekili M.S.P. Grupu Y. 

Yasin Bozkurt Cemal Cebeci 
C. G. P. Grup Başkanvekili 

Talât Oğuz 

BAŞKAN — Tasviplerinize sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
Sağlık Bakanlığı Bütçesi yarına bırakılmıştır, onun 

dışındaki program bitinceye kadar görüşmelere ara
lıksız devam edeceğiz. 

Ticaret Bakanı Sayın Halûk Cillov. Buyurun Sa
yın Bakan. 

TİCARET BAKANI HALÛK CİLLOV — Sa
yın Başkan, Millet Meclisinin saygıdeğer üyeleri; Ba
kanlığım bütçesinin görüşülmesi nedeniyle huzuru
nuza çıkmış bulunuyorum." Hepinizi şahsım ve Ba
kanlığım adına saygı ile selâmlarım. 

Bakanlığımın bundan sonraki hizmet anlayış ve 
görev yapısında, bugün biraz evvel ileri sürülen öne
riler tamamen yerine getirilmeye çalışılacaktır. 

1974 yılında Türkiye ekonomisinde tarım alanın
da % 6,9'luk bir gelişme kaydedilmiştir ve son 10 
yıl zarfında ilk defa sanayi alanındaki gelişme prog
ram hedeflerinin altına kaymıştır. 

1974 yılının para ve kredi politikasının uygula
masına bakacak olursak, 1974 yılı sonunda toplam 
para arzının % 20 dolayında bir artış kaydettiğini 
görüyoruz ve para arzının 84 milyara ulaştığını kay
dediyoruz. Para arzının gelişmesinde en büyük et
ken rolü, banknot miktarındaki artış olmuştur. Ni
tekim 1974 yılı başında tedavüldeki banknot mik
tarı 25 milyar lira civarında iken, yıl sonunda 32 
milyar civarına yükselmiştir. 

Bu dönemde banka kredileri de % 20 oranında 
bir artış kaydederek, 1974 yılında 90 milyar liraya 
ulaşmıştır. Banka kredilerinin artışı yanında, mev-

Ticaret Bakanlığının görev anlamı sınırları içine 
giren konuların son yıllarda önemli boyutlar kazan-
mı solması sonucu bu konulara değinmenin, bir an
lamda Türkiye ekonomisine de değinmek demek ola
cağı için, kısaca bu hususlara temas etmek istiyo
rum. 

Sayın Milletvekilleri; evvelâ 1974 yılında Türkiye 
ekonomisinin durumuna kısaca bakacak olursak, 1974 
yılında Türkiye ekonomisinin program ve plan hedef
leri ölçüsünde bir kalkınma hızını sağlamış olduğu 
söylenebilir. Nitekim 1974 yılında Türkiye ekonomi
si c/0 İS oranında bir kalkınma sağlamıştır. Bu kal
kınmanın daha yüksek bir oranda gerçekleşmesi bek
leniyordu. Fakat tarım alanında umulan gelişmenin 
görülmemesi nedeniyle bu durum biraz aşağıda kal
mıştır ve bidayette % 8,8 oranında tahmin edilen 
kalkınma hızı % 7,5 olarak gerçekleşmiştir. 
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duatta aynı hızla bir artışla karşılaşmıyoruz. Mev
duat artışı yalnız % 9 oranında olmuştur. 

Bu gelişme yanında döviz rezervlerimizde de bir 
miktar gerilemenin olduğunu esefle görüyoruz. 2 mil
yar dolar civarında bulunan döviz rezervlerimizin 
1974 yılı sonunda 1,6 milyar dolara düştüğünü söy
leyebiliriz. 

Sayın Milletvekilleri, 1974 ekonomisini etkileyen 
iki önemli âmil var. Birincisi dış ticaret, ikincisi fi
yatlar umumî seviyesinin seyri. 

Evvelâ kısaca dış ticaretten bahsedeceğim. 1974 
yılında Türkiye ihracatı % 16 oranında bir gelişme 
kaydetmiştir, bir yıl öncesine nazaran ve 1 milyar 
532 milyon dolara ulaşmıştır Türkiye'nin ihracatı. 
Bu ihracat daha yüksek oranda bekleniyordu. Daha 
yüksek oranda gerçekleşmemesinin tek nedeni, son 
iki ayda pamuk ihracatında kaydedilen azalmadır. 
Nitekim pamuk ihracatı 1973 yılında 369 000 ton ola
rak gerçekleştiği halde, 1974 yılında pamuk ihracatı
mız sadece 183 000 ton olmuştur. 

Bunun gibi bazı hammaddelerde de ihracatta bil
hassa son iki ayda azalma kaydedilmiştir ve bu se
beple Türkiye'nin ihracatı yine plan hedefini aşmış
tır. Plan 1 400 000 000 dolar olarak öngörüyordu. 
Yine onu aşmıştır ama bu artış oranı bir yıl önce
sine nazaran sadece % 16'da kalmıştır. 

Yalnız bir bünye değişikliği var, onu arz etmek 
isterim. Türkiye ihracatında ilk defa bir bünye de
ğişikliği ile karşılaşıyoruz. O da şu noktada toplanı
yor. Evvelce tarım ürünleri çok büyük bir ağırlık 
kaydeder iken, tarım ürünlerimizin ihracatımızdaki 
payı kısmen azalmıştır; bunun yerini sanayi ürünleri 
almıştır. Nitekim tarım ürünlerinin ihracattaki payı 
% 70'lere ulaşırken, 1974 yılında % 55'e gerilemiş, 
sanayi ürünlerinin payı da % 39'a yükselmiştir. İh
racatımızdaki durum bu; 

Yalnız burada bir hususu daha açıklamak iste
rim: Elimize iki gün önce geçen bir husus ki, o da 
1975 yılının, içinde bulunduğumuz yılın ilk bir ayın
daki ihracat rakamının, maalesef geçen senenin sevi
yesinden düşük olduğudur. Bu gerçekleri de huzu
runuzda açıklamak isterim. 1974 yılına nazaran 1975 
yılında ihracatımız, aylık ihracatımız 157 milyon do
lardan 112 milyon dolara gerilemiştir içinde bulun
duğumuz yılın ilk ayında. 

İthalâtımıza gelince, 1974 yılında daha büyük bir 
sıçrama görüyoruz. İthalâtımız bir yıl öncesine na
zaran % 80 artmıştır ve bu suretle 3 778 000 000 
dolara ulaşmıştır. Bir taraftan ihracatımız gelişiyor, 

bir taraftan ithalâtımız gelişiyor; ancak bu yarışma
da ithalât, ihracatı çok daha önden takip ediyor. Bu 
sebeple dış ticaretimizde bir açık meydana gelmiş
tir. Bu açık bir yıl öncesine nazaran büyüktür: 1973 
yılında 769 milyon dolar olan dış ticaret açığı 1974 
yılında 2 246 000 000 dolara ulaşmıştır. 

1974 yılında Türkiye ekonomisi niçin bu kadar 
yüksek bir ithalât düzeyine ulaşmıştır? Hemen bunu 
açıklayabilirim; bir elin parmaklariyle gösterilebile
cek kadar az maddelerdir bunlar: 

Başta petrol geliyor sayın milletvekilleri. Başlı-
başına petrole ödenen para 1974 yılında Türkiye'nin 
tüm ihracat gelirlerinin yarısıdır. Nitekim, 1974 yı
lında hampetrole ödediğimiz meblâğın 763 milyon 
dolara ulaştığını görüyoruz. Bir yıl öncesi bu rakam 
222 milyon dolardı. 

Onan yanında hububat geliyor. 1973 yılında 27 
milyon dolar hububat ithalâtı yapılırken, 1974'de 
253 milyon dolarlık hububat ithalâtı yapılmıştır. 

1973'de 247 milyon dolarlık demir - çelik ithalâtı 
yapıldığı halde, 1974'de 531 milyon dolara yüksel
miştir. 

Görüyorsunuz ki, önemli maddelerdeki büyük 
gelişme, Türkiye'nin ithalâtım 1974 yılında yükselt
miştir. 

Diğer taraftan, ithalâtımızda bir bünye değişik
liğiyle karşı karşıya bulunuyoruz. O bünye değişikliği 
de şudur; önemli bir bünye değişikliğidir: Yıllardan 
beri, 20 yıldır Türkiye ekonomisine baktığınız zaman, 
ithalâtta yatırım maddeleriyle hammaddeler arasın
da belirli bir denge vardır; takriben ithalâtımızın 
% 45 - 50'si arasında hammaddelere, ya da yatırım 
mallarına giriyordu. Durum 1974 yılında değişmiş 
ve ithalâtta hammaddelerin payı % 62'ye yüksel
miştir, yatırım maddelerinin payı % 3 3'de kalmış ve 
tüketim maddelerinin payı da % 5 olarak değişme
miştir. Biraz evvel de arz etmeye çalıştığım gibi, ham-
petrol, demir gibi hammaddelerin ithalâttaki payı 
fevkalâde yükselmiş olmaktadır. 

Yatırımlar hakkındaki durumlarda, fazla tefer
ruata girmiyorum; yalnız kısaca şundan bahsetmek 
isterim Sayın Başkanım, sayın değerli milletvekilleri: 
Türkiye ekonomisinde önemli bir konu da 1974 yı
lındaki fiyat istikrarıdır. 1974 yılında fiyatlar umumî 
seviyesinde bir gelişme olmuştur. Bu gelişmenin adı
nı evvelce de Yüce Senatoda belirttiğim gibi üç şe
kilde belirtebilirsiniz, istediğiniz gibi söyleyebilirsiniz; 
ama bir tanesi daha gerçekçidir, ikincisi daha az ger-
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çekçidir, üçüncüsü daha az gerçekçidir, istediniz gibi 
seçebilirsiniz. 

1974 yılının ortalama fiyatlarını, 1973 yılının or
talama fiyatlarıyle mukayese ettiğiniz zaman genel 
fiyat artışları % 30'dur. 

Şimdi başka bir mukayese yapacağım: 1974 yılı
nın son ayının, Aralık ayının rakamını alır, bir sene 
öncenin - yine bir mukayesedir - Aralık ayı rakamıyle 
mukayese ederseniz, o zaman yine rahatlıkla diyebi
lirsiniz ki, «Hayır, fiyat artışları % 19'dur». 

Üçüncü bir mukayese: 19,74 yılının Aralık ayı
nın rakamını alır, 1973 yılının ortalama rakamlarına 
böldüğünüz zaman, fiyat artışının % 36'ya fırladığı
nı görürsünüz; yani istatistik olarak huzurunuza ge
tirdiğim gibi, üç şekilde mukayese edilebilir; ama bu
nun en bilimseli, en geçerlisi birincisidir, her ikisi de 
hakikî rakamlardır; yani belirli bir devrenin ortalama 
rakamlarını bir önceki yılın ortalama rakamlarıyle 
mukayese ediyoruz. Bu takdirde, huzurunuza bu du
rum geliyor. Şimdi bir önceki yıllar ne olmuştur? 
O benim görevim değil. 

Bir de geçinme endeksi vardır Geçinme endek
si, daha ziyade ailelerin geçinme durumlarını akset
tiren endekslerdir. Bunlar Türkiye'de düzenleniyor, 
Bakanlığımız tarafından düzenleniyor, başka kaynak
lar tarafından da düzenleniyor. Geçerli olması ha
sebiyle ve son zamanlarda geliştirdiğimiz metotlarla 
kısa sürede bunları elde etmek imkânını buluyoruz. 
Bunlara bakacak olursak, 1974 yılında Ankara'da 
perakende fiyatların %. 15, istanbul'da % 23 etra
fında yükseldiğini söyleyebiliriz. 

Şimdi son bir durumu daha belirtmek isterim. O 
da içinde bulunduğumuz yılın, yani 20 gün öncesi
nin rakamlarını da elde etmiş bulunuyor Bakanlık. 
Gerek' toptan fiyatlar, gerekse geçinme endeksi fiyat
larını da elde etmiş bulunuyoruz. Bugünkü durumu
muza bakacak olursak; son Ocak ayının, içinde bu
lunduğumuz Ocak ayı rakamlariyle mukayese etti
ğimiz takdirde, Ocak ayının endeksine göre bir yıl 
öncesine nazaran % 20 bir fiyat artışı ile karşılaşıyo
ruz. Şimdi burada mukayese yapıyorum: Bir yıl 
öncesinin durumunu, yani 1974 yılını 1973 ile mu
kayese ediyorum bu takdirde rakamın % 31 oldu
ğunu görüyorum. Yalnız Ocak ayının. Binaenaleyh, 
aynı şeyi vaktinizi almamak için geçinme endeksleri 
ile yaptığımız takdirde, (teferruatını görmek istediğiniz 
takdirde yazılı olarak bu konuşmayı sunabilirim) 
bu makayeseyi yaptığınız takdirde içinde bulunduğu

muz yılın Ocak ayında, fiyatlar genel sevivesinde 
yükselmenin devam ettiğini; ancak, bir yıl öncekine 
nazaran bu yükselmede bir yavaşlama olduğuna söy
lemek kabil olabilecektir. 

Sayın milletvekilleri, burada bir de Ticaret Ba
kanlığının diğer çalışmalarında da bilgi vermek is
terdim. Bunların başında 4 Ocak 1975 tarihinde ilân 
etmiş olduğumuz ithalât rejimi, dış ticaret rejimine 
bağlı olarak ithalât programı geliyor. 

1975 yılı programının hedefleri evveko olduğu 
gibi, yine genellik, eşitlik, aleniyet prensiplerine sa
dık kalınmıştır ve 1975 yılında 4 m i1 var dolarlık 
bir ithalât öngörülmüştür. Ayrıca, 2 milyar dolarlık 
da bir ihracat öngörüyoruz. Yani, ithalatla 4 niîyaı 
dolar gerçektir, ihracatta 2 milyar dolara ulaşmak bi
raz sıkma, biraz çalışmak, biraz çaba, biraz özendi
rici tedbirlere başvurmak suretiyle gerçekleşebilece
ğine inanıyoruz ve bu sebeple Bakanlığımızda önü
müzdeki aylarda ilân edeceğimiz ihracat rejiminde, 
bilhassa bu özendirici tedbirlere fazla önem vermeye 
çalışacağımızı huzurunuzda belirtmek isterim. 

Burada bir de dış ticaretimizle ilgili, AET ile 
olan ilişkilerimizden bahsetmek isterim. 1974 yılın
da AET ile olan, gerek ihracatımızda gerekse itha
lâtımızda bir artış vardır; her ikisinde de bir art:-; 
vardır. Yalnız buradaki artışı değer olarak huzıuu 
nuza getirdiğim takdirde bu değer artışını görürsü
nüz; ama miktar olarak huzurunuza getirdiğim tak
dirde, miktar olarak büyük bir artış olmadığını da 
burada açıklıkla belirtmek isterim. 

Sayın Başkanım, değerli üyeler; bir de son olarak 
yine Bakanlığımı ilgilendiren 6224 sayılı Yabancı 
Sermayeyi Teşvik Kanunu ile ilgili girişimler var. 
Biliyorsunuz bu girişimleri. 6224 sayılı Kanuna göre 
Bakanlığımıza müracaat yapılmaktadır; bilâhara Dev
let Planlama Teşkilâtımızda olgunlaştırmaktadır. Ba
kanlığıma bağlı dairede bu sene tek bir kuruluşa 
müsaade verilmiştir. Ayrıca 3 kuruluşun da serma
yesinin yükseltilmesi izni verilmiştir. Bazılarının ken
dilerine kararname ile verilen hususları yerme getir 
medikleri için, kararnameleri iptal edilmiştir. 

Yeni görüşümüz; yabancı sermayenin memlekete 
teknoloji getirdiği, ihracata yönelik bir imalâtta bu
lunduğu takdirde ona yardımcı olabileceğimizi, mem
leketimizin yabancı sermayeden yararlanabileceği gö
rüşündeyiz. 

Sayın Başkanım bir de iç ticaretle ilgili bir hu
susa değinmek isterim. Sayın milletvekilleri biraz ev-
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vel buna da değindiler. Bu hususta, benden evvel bu 
işi dirayetle eline almış olan sayın selefim tarafjn-
dan, iç ve dış ticaret düzenlenmesi hakkında bir 
kanun tasarısı hazırlanmıştır. Bu kanun tasarısı ge
rekli parti gruplarına sunulmuştur. Benim görevi 
aldığım zaman, bu şerefli göreve geldiğim zaman 
tekrar bu kanun tasarısı üzerine eğildik, bazı değişik
likler yaptık, fakat biliyorsunuz, bir kanun teklifi 
vermek yetkimiz olmadığı için, bu kanunun en kısa 
zamanda bizden sonra yetkiyle hükümet başına ge
lecek arkadaşların, Meclisten geçirmelerini candan 
temenni ediyorum. 

BAŞKAN — Lütfen tamamlayın sayın Bakan. 
TİCARET BAKANI HALÛK CİLLOV (De

vamla) — Peki Sayın Başkanım. 
Sayın milletvekilleri, burada bir iki cümle ile 

Sayın Dikmen'e, Demokratik Parti adına konuşan 
sözcüye teşekkür etmek isterim. Sayın selefim Fehim 
Adak'ın önerilerine teşekkür ederim. Önerilerini ye
rine getirmeye çalışacağımı belirtmek isterim. 

Sayın C. H. P. Sözcüsü Yağcı'nın, ülkemizde bu
gün meycut olan ve mevcut olduğu da kabul edilen 
fiyat artışlarının şu veya bu devreye maledilmesi tar
tışmasına giremeyeceğimi belirtmek isterim. Nebati 
yağ konusunda eleştirilerini saygiyle karşılarım. Lâ
kin yantldıklarını üzülerek ifade etmek isterim. Pa
muk konusundaki tartışmaya da girmiyorum. Bu ko
nudaki tartışmayı daha ziyade benden sonraki, söz 
alacak yahut da başka gün konusu olacak, Köy İş
leri ve Kooperatifler Bakanlığı olacaktır. 

Nihayet Sayın Güven Partisi Sözcüsü Sayın Tos-
yalı'ya, Sayın A. P. Sözcüsü Ilgün'e, Sayın tlgün'ün 
bilhassa kooperatiflerin tekrar Bakanlığımıza bağ
lanması yolundaki önerilerine - teşekkür ederim. 

Sayın Başkanım, sözlerine burada son verirken 
Bakanlığım adına, kendi adıma hepinizi, Yüce Mec
lisi saygiyle selâmlarım efendim. 

j AŞK AN — Teşekkür ederim saym Bakan. 
Bir dakika kalmanızı rica edeyim, sualler var on

ları arz edeceğim. Efendim, yazılı olarak sual soran 
arakadaşlarımızdan başka, sual sormak isteyen ar
kadaşımız var mı? 

Sayın Dikmen, Sayın Ezman, Sayın Tabak, Sayın 
Erdem, Sayın Barım. Başka?.. Yok. Soru sorma işle
mi bitmiştir. 

Sayın Bakan soruları arz edeceğim efendim. Bun
ları daha evvel de arz ettiğim gibi, malûmunuz ol
duğu üzere hemen cevaplandırabileceklerinizi lütfedi

niz, diğerlerini yazılı olarak daha sonra bildirirsiniz 
efendim. 

Aydın Milletvekili Sayın Behiç Tozkoparan'ın so
ruları : 

«1. 7.2.1974 tarihinde güvenoyu alan Ecevit 
Hükümetinin göreve başladığı sırada, gerek birlikle
rin, gerekse özel teşebbüslerin elinde 100 milyon 
kilograma ulaşan pamuk rezervi olduğu, Mart 1974 
sonlarına kadar dünya pamuk fiyatlarının en üst 
seviyede, 1 dolar 90 sent olduğu halde satılmayışı-
nın sebebi, 

2. Dünya pamuk fiyatları, pamuğa 8 liralık ta
ban fiyatı tespit edildiği tarihte mi, yoksa 7 lira 
avans verildiği tarihte mi fazla idi?» 

TİCARET BAKANI HALÛK CİLLOV (De
vamla) — Cevap vereyim efendim. 

Sayın Başkanım, pamuk politikası (esasen soru 
da o şekilde vazedilmiş), Köy İşleri ve Kooperatif
ler Bakanlığı tarafından yürütülmektedir Binaenaleyh 
bu, soruyu sayın milletvekilinin Köy İşleri ve Koo
peratifler Bakanlığına sormasını rica edeceğim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Kars Milletvekili Sayın Yasin Bozkurt: 
«Kars et kombinası kapasitesi, büyük hayvan

cılık potansiyeline sahip mahallin ihtiyacına kâfi gel
mekte midir? Kâfi gelmiyorsa ne gibi köklü tedbir
ler düşünülmektedir?» 

TİCARET BAKANI HALÛK CİLLOV (De
vamla) — Bunu, izin verirseniz Sayın Başkanım ya
zılı olarak cevaplandırayım. 

BAŞKAN — Hay hay efendim. Teşekür ederim. 
Kayseri Milletvekili Sayın Mehmet Altmışyedi-

oğlu; 
«Sayın Ticaret Bakanı, Bütçe Karma Komisyo

nunda, bütçesi görüşülürken (yağ sıkıntısı 15 gün son
ra giderilecek) demişti. 15 gün geçti yağ bulunmuyor. 
Yağ sıkıntısı kaç gün sonra giderilecek?» demiş. Bu
yurun. 

TİCARET BAKANI HALÛK CİLLOV (Devam
la) — Cevap vereyim Sayın Başkanım. 

Efendim, haklısınız, Senatoda bunu belirttim. Po
litikacı değilim, bu şerefli görevi aldığım zaman çok 
sevindim, fakat politikacı olmadığım için ilk hatamı, 
bu şerefli göreve girdikten sonra, yağ meselesini 15 
günde hallederim demekle yaptım. İnanıyordum bir 
meseleye, yapabileceğimi sanıyordum. Ama bazı bü
rokratik sebepler, bazı başka sebeplerle, hakikaten yağ 
meselesinin gecikmesinde büyük gecikmeler olmuş-



M. Meclisi B : 45 22 . 2 . 1975 O : 2 

tur. Burada bunları hikâye etmek istemem, zamanını
zı almak istemiyorum. Yağ sorununu kısa bir sürede 
halledememiz bir fiyat meselesidir. Bunu önlemek için 
ithalâta baş vurmak zarureti içinde kaldık ve soya 
yağı, daha ziyade tohumu ithâl etmek zarureti içinde 
bulunduk. Ve bu ithalât geciktiği için yağın bollaş
ması biraz gecikmiştir. Şimdi 5 Şubat'ta yağlar gel
meye başladı, hammadde olarak, fabrikalar işlemeye 
başladı ve bazı bölgelerde tamamen bazı bölgelerde 
kısmen yağ sıkıntısı giderilmiştir, tahmin ediyorum 
Ankara'da da böyledir (bilhassa sıkıntı buradadır) Fab
rikaların bize söyledikleri, bu hafta daha fazla sev-
kiyat yapacakları yolundadır Ankara'ya. Esasen her 
zamankinden fazla yapmaktadırlar, fakat aylardır di
yelim yağ bulamadıkları için, fazla talep olduğundan 
sıkıntı sürüyor. Yine müsamahalarına sığınarak söy
leyeyim ki, zannediyorum önümüzdeki haftalarda yağ 
sıkıntısı kalmayacaktır. Çünkü, ithal ediliyor, rakam
larla konuştuğumuz takdirde bu yağ sıkıntısının ol
maması gerekir, çünkü ithal edilmektedir bu gecikme 
sırf ithalâttaki aksaklıktan doğmuştur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Elâzığ Milletvekili Sayın Ömer Naimi Barım, şu 

soruları cevaplandırmanızı istemektedir : 
«1. — Et Balık Kurumunun Jıayvan sahiplerine 

borcu var mıdır? Taban fiyatı tatbikatından beri bu 
borç durumu nasıldır, bu borcun sebebi nedir?» 

TİCARET BAKANİ HALÛK ClLLOV (Devam
la) — Kısaca cevap vereyim efendim. Et Balık Ku
rumunun borçlarının büyük bir kısmı son haftalarda 
ödenmiş bulunuyor. 100 milyona yakın para edinme 
imkânını bulduk. Et Balık Kurumunun sermayesi 
200 milyon olarak artırılmıştır, bunun 100 milyon li
rasını temin ettik ve borçlarını % 90 ölçüsünde ta
mamlamış bulunuyoruz. Şu anda elimde olmadığı için 
rakam verecek değilim, fakat bugün için büyük bir 
borcu olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. 

BAŞKAN — 2 nci- sorular : «Et Balık Kurumu 
döküm mevsiminde gelen fazla hayvan kapasite az
lığı sebebiyle alamayacağını düşünüp ileriki tarihler
de de alım yapmak ve vatandaşı mutazarrır etme
mek için 1x10 üzerinde 9 Türk liralık avans dağıtıla
caktır. Bu para dağıtıldı mı, dağıtılmadı ise sebebi 
nedir?» 

TÎCARET BAKANI HALÛK CÎLLOV (Devam
la) — Bu bir teknik konudur Sayın Başkanım, izin 
verirseniz yazılı olarak cevaplandıracağım. 

BAŞKAN — 3 ncü soruları-: «Toprak Mahsulle
ri Ofisi bu sene ne kadar alım yaptı, 1973'te bu ahm 

ne kadardı? 1973'te ithal edilen buğday ortalama kaç
tan, 1974'de kaçtan ithâl edildi?» 

TÎCARET BAKANI HALÛK CÎLLOV (Devam
la) — Sayın Başkanım, 1974 rakamlarını ezbere bi
liyorum. 1974 yılında Toprak Mahsulleri Ofisi 80Û 000 
ton mubayaada bulundu, (buğday olarak) ve ithalâtı 
da 1,5 milyon tondur. Dahili mubayaasının ortalama 
fiyat. 240 kuruştur maliyeti, ithâl ettiği rakamın ma-. 
liyetini tam olarak söyleyemeyeceğim, 300 kuruşun 
üzerindedir. 

BAŞKAN — 4 ncü soruları : «Ucuz buğday (ya
ni 125 kuruş olan) 1973'te de aynı kesime veriliyor 
mu idi?» 

TÎCARET BAKANI HALÛK CÎLLOV (Devam
la) — Evet efendim, 1973 yılında da 123 kuruştan ve
riliyordu, 1974 yılında da 123 kuruştan verildi. Bili
yorsunuz, bizden önceki Hükümet, zannediyorum 
Eylül ayından itibaren fiyatı ikileştirdi, hem 125 ku
ruştan vermeye başladı 7 kilosunu, geriye kalan 3 ki
losunu da 240 kuruştan vermeye başladı. Binaenaleyh, 
1974 yılındaki uygulama bu şekilde olmuştur. 

BAŞKAN — 5 nci soruları : «Et Balık Kombina
larından inşaatı devam eden, bilhassa Doğu - Ana-
doludakilerin zamanında ikmal edilemeyişlerinin se
bebi nedir?» 

TÎCARET BAKANI HALÛK CÎLLOV (Devam
la) — Efendim, Kombinalarımızın yapımına geçen 
sene başlandı, bu sene hız kazandı. Et Balık Kurumu
nun daha ziyade et meselesinin büyük bir mesele ol
ması - malumları olduğu üzere - Et Balık Kurumunun 
piyasa fiyatlarından takriben % 25 - % 30 nisbetin-
de yüksek fiyatla almaları, desteklemesi karşısında 
olmuştur. Tabiî ki, hayvan sahipleri Et Balık Kuru
muna satmayı tercih etmektedirler, çünkü piyasa fi
yatlarından % 25 - % 30'a daha fazla fiyat bulabil
mektedirler. Bu itibarla Et Balık Kurumuna büyük 
bir tehacüm olmuştur, hayvan satma bakımından. Oy
sa Et Balık Kurumunun kapasitesi, Türkiye'de et 
meselesini halletmenin ancak % 10'u % 15'i civarın
da bir sorumluluğu vardır, ona göre hazırlanmıştır. 
Ama bu seneki tehacüm karşısında önümüzdeki yıl
larda daha fazla kombine kurmak üzere teşebbüslere 
geçmiş bulunuyoruz efendim. 

BAŞKAN — «Pamuk kuyruğunun sebebi nedir, 
neden giderilmiyor? Bunda Ticaret Bakanlığını alâ-
Kadar eden husus var mıdır?» 

TÎCARET BAKANI HALÛK CÎLLOV (Devam-
la) — Anlamadım efendim. 

BAŞKAN — «Pamuk kuyruğu neden giderilmi-
! yor?» diyor. 

— 608 — 
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TİCARET BAKANI HALÛK CÎLLOV. (Devam
la) — Efendim, biraz evvel de arz etmiş olduğum 
gibi; bu konu, pamuk konusu Köy İşleri ve Koopera
tifler Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. 

BAŞKAN — Yine Sayın Ömer Naimi Barım'm 
bir suali : «Batıda pamuğa ve çekirdeksiz üzüme ta
ban fiyatı veriliyor ve 12 - 15 milyar Türk lirası ci
varında dağıtım yapılırken, doğunun yegâne ürünü 
olan ete taban fiyatı neden tatbik edilmiyor ve bir 
milyar avans neden verilmiyor?» 

TİCARET BAKANI HALÛK CİLLOV (Devam
la) — Ete de taban fiyatı uyguluyoruz efendim. Et 
Balık Kurumunun alımlarında bir taban fiyatı mevcut
tur; eti ona göre alıyoruz. Onu mu sormak istediniz? 

ÖMER NAİMİ BARIM (Elâzığ) — Bir milyar 
lira avans olarak neden verilmiyor Doğuya? 

BAŞKAN.— «Avans olarak bir milyar lira neden 
verilmiyor?» diyorlar. 

TİCARET BAKANI HALÛK CİLLOV (Devam
la) — Efendim, o kadar finansman kıtlığı içindeyiz 
ki; bu soruyu soran sayın milletvekiline şunu söyle
mek zarureti içindeyim : Bir milyar avans değil, 100 
milyon lirayı bulabilmek için, aşağı yukarı bir buçuk 
aylık bir çalışma gerekti. Bu itibarla, bu finasman 
imkânını bulabil sek, temin edebilsek tabiîki, bu arzu 
da yerine getirilmiş olur ve o bölge belki daha fazla 
yararlanmış olur. Ama, finansman kıtlıkları dolayısıy-
le bu hususu yerine getiremiyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Dikmen, sualinizi lütfediniz. 
EKREM DİKMEN (Trabzon) — Sayın Başkan, 

Sayın Bakana tahsis edilen zamanın çok dar olması 
sebebiyle, geniş izahlarını dinleyemediğini için sualimi 
soruyorum, kendilerinden özür dilerim. Şimdi sual
lerimi soruyorum : 

Yağ firmalarıyle ilgili olarak, Üniliver Firması ile 
ilgili olarak, hükümetin kilo başına 175 kuruş bir pa
rayı vermek suretiyle, üç yabancı sermayeli firmayı 
ve bir siyonist firmayı ifade edildiğine göre, 262 mil
yon lira vurgun vurmak suretiyle menfaatlendirdiği 
iddiası doğru mudur? Doğru ise, bu firmaların isim
leri nelerdir? Birinci sualim bu efendim. 

BAŞKAN — Ayrı ayrı mı cevap vermek istersi
niz? 

TİCARET BAKANI HALÛK CİLLOV (Devam
la) — Bu hususa hemen cevap vereyim. Henüz bura
da cevaplandırmak imkânı yok, takdir edersiniz, bu 
soruyu soran sayın milletvekili yazılı olarak bizden 
bu sorunun cevabını isterlerse kimler olduğunu tetkik 
eder ve söyleriz. 

BAŞKAN — Zapta geçti efendim. Zaten bunları 
Sayın Bakan sonra yazılı olarak münasip bir sırada 
cevaplamanız gerekecek efendim. 

Devam buyurun Sayın Dikmen. 
EKREM DİKMEN (Trabzon) — Gene, biraz ev

vel buna benzer bir iddia bu kürsüden serdedildi Şe
kerle ilgili karaborsa ve yokluk, fabrikaların yönetim
lerinin sabotesi midir? Bu iddia doğru mudur? Doğru 
ise bu fabrika yöneticileri ile ilgili hükümetçe düşü
nülmüş bir müeyyide ve bir tedbir var mıdır? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
TİCARET BAKANI HALÛK CÎLLOV (Devam

la) — Efendim, şeker meselesi Sanayi Bakanlığımızı' 
ilgilendirir. Üretim ve fabrikaların denetimi tamamen 
adı geçen Bakanlığa aittir. Bu hususta bir cevap vere
cek durumda değilim, özür dilerim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Buyurun Sayın 
Dikmen diğer sorunuz. 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Anayasamızda 
ve Anayasamızda bütünlüğünün korunmasınında te
minat altına alındığı 5 yıllık planlarımızda tespit edil
miş bulunan karma ekonomi sistemimizin mevcudi
yeti muvacehesinde «Halk Sektörü» tabirinden ne an
lamaktadırlar? Halk sektörünü bir üçüncü sektör ola
rak millî ekonomi nizamımız içerisinde kabul buyur
makta mıdırlar? 

Bir diğer- sualim de şudur : Tarım kredi koopera
tifleri birliklerinin de, sırtlarından milyarlarca müda
hale mubayaasından dolayı, birikmiş yüklerine rağ
men, Kooperatifler Bankasına dahil edilmesini ekono
mimiz bakımından müspet mütalaa ediyorlar mı? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
TİCARET BAKANI HALÛK CİLLOV (Devam

la) — Efendim, bendeniz Türkiye ekonomisinde bir 
karma ekonomi düzeni kabul ediyorum. Plan, Ana
yasa bunu öngörmüştür. Yani, karma ekonomide hem 
devlet kesiminin, hem de özel kesimin birlikte çalış
masını öngören bir iktisadî nosyona sahibim. Benim bu 
soruya karşı vereceğim söz budur efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Ezman buyurun efendim. 
HASAN CELÂLETTİN EZMAN (Bingöl) — Bu

güne kadar canlı hayvan normal değerini bulamadı 
geçmiş senelerde, 1974 senesi de dahil. Önümüzdeki 
sene için geçimleri tamamıyle hayvancılığa dayanan 
mıntıkalardaki halkımızın aynı şekilde kötü durumda 
kalmaması ve canlı hayvanlarının değer fiyatına sa
tılması için, acaba Bakanlığınız ne gibi tedbirler al
maktadır ve ne gibi tedbirler alacaktır? Birinci sorum 
bu. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
TİCARET BAKANI HALÛK CÎLLOV (Devam

la) — Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Sayın milletvekilinin bileceği üzere, Türkiye'de 

hayvancılık politikasını güden bir Bakanlık vardır; 
bu, Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığıdır. Bina
enaleyh, hayvancılığın ne şekilde geliştirileceğini adı 
geçen Bakanlık yürütmektedir. 

BAŞKAN — Buyurun ikinci sualinizi. 

HASAN CELÂLETTİN EZMAN (Bingöl) — 
Bingöl'de bir et kombinası düşünülüyor ve buna çok 
şiddetle ihtiyaç da vardır. Bunun yapımına ne zaman 
başlanacak ve ne zaman bitirilecektir? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Buyurun Sayın 
Bakan. 

TİCARET BAKANI HALÛK CİLLOV (Devam
la) — Teknik bir sorudur, Sayın Genel Müdürle gö
rüştükten sonra yazılı olarak arzu ederlerse cevaplan
dırırım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Tabak, buyurun sualinizi sorun efendim. 
KEMAL TABAK (Adıyaman) — Sayın Başkan, 

soracağım sual Bütçe Komisyonunda Sayın Bakandan 
sorulmuştu, bu hususta hazırlıklı olduklarını zannedi
yorum, sualime burada cevap vereceklerini umuyo
rum. 

BAŞKAN — Siz buyurun sualinizi efendim. 
KEMAL TABAK (Adıyaman) — Adıyaman'ın 

Gölbaşı kazasına 1974 yılında Ziraat Bankası hiz
met binası yapıldı. O zaman, ben bir milletvekili ola
rak, bu binanın bankacılığın gayesine ve felsefesine 
uzak bir yerde yapılmasına itiraz ederek, bunun şeh
rin tam ortasında sanatkârın, işçinin bulunduğu bir 
yerde yapılmasına dair bir. dilekçe verdim. Bu incelen
di; «haklısınız» dendi, yapımı durduruldu. «Ancak 
orman kısmı bittiği için onu yıkamayız, bunu bitire
ceğiz; fakat hizmet kısmını dediğiniz gibi şehrin esna
fının olduğu yere yapacağız» diye resmen cevap veril
di. 

BAŞKAN — Biraz kısa rica ediyorum Sayın Ta
bak, biraz çabuk sorunuz, kısa sorunuz. 

KEMAL TABAK (Adıyaman) — Bilâhara bu 
bankanın hizmet kısmının da yapılmasına aynı yer
de devarri edildi. Müfettişlerin, Banka Müdürünün 
menfi mütalaasına rağmen, bana haklı olarak yapıl
mayacak denmesine rağmen, niçin orada yapılmıştır? 
Bir. 

İkincisi; o yerin açılacak bir bankadan sonra, ban
ka zarara uğradığı takdirde, ki uğrayacaktır; bunun 

mesulleri kim olacaktır? Bunun şimdiden zapta geç
mesini istiyorum, tarih önünde suçlu olmamak için. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
TİCARET BAKANI HALÛK CİLLOV (Devam-,, 

la) — Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Sayın milletvekillerinin sorusu çok spesifik bir so

rudur. İzin verirlerse yazılı, olarak sorsunlar ve yazılı 
olarak cevaplandıralım. Takdir ederler ki, falanca ilin 
falanca ilçesindeki bir Ziraat Bankasının ne durumda 
olduğunu kesinlikle söyleyecek durumda değilim. 

BAŞKAN — Efendim, zaten zapta geçti. Daha 
evvel de arz ettim, onlara yazılı cevap lütfedeceksiniz 
zaten Sayın Bakan. 

Sayın Erdem, buyurun sualinizi sorun. 

EKREM ŞADI ERDEM (Artvin) — Sayın Baş
kan, birinci sorum şu : 

1968 yılında Erzurum Et Kombinasına ilâveten 
6 000 tonluk bir soğuk hava deposu yapılması öngö
rüldüğü halde, bugüne kadar bir ilâve yapılmamıştır. 
Nedenini acaba öğrenebilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

TİCARET BAKANI HALÛK CİLLOV (Devam
la) — İzin verirseniz bunu da yazılı olarak cevaplan
dırayım. 

BAŞKAN — Hay hay efendim, yazılı olarak cevap
layacaksınız. 

EKREM SADİ ERDEM (Artvin) — Bu sene bu 
nedenlerle büyük sıkışıklık oldu. Komşumuz İran, 
Romanya'dan canlı hayvan ithalâtı yaptığı halde, 
ve Türkiye'ye, kararname ile Et Balık Kombinasına 
bu yetki verildiği halde ihracata neden yönelinmedi, 
iköylü dar durumda bırakıldı? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

TİCARET BAKANI HALÛK CİLLOV (Devam
la) — Efendim, buna cevap vereyim. Türkiye'de ihra
catı Et - Balık Kurumu da yapmıştır. Sığır ihracatı 
yapabilir; fakat bir komisyon tarafından koyun ihra
catı durdurulmuştur. Binaenaleyh, özel kişiler gibi 
Et - Balık Kurumunun da belirli bir tarihten sonra -
hatırlayamıyorum tarihi - ama Kasım ayı tarihinden 
itibaren et olarak koyun eti ihracatı durdurulmuştur. 
Bu sebeple ihracat olmamıştır, bugün de ihracat yapı
lamamaktadır. Bunu da tayin eden bizim Bakanlığı
mız değildir. Hayvancılık yönünden bunu tayin eden, 
daha ziyade Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
dır, onun önerisine göre hareket ediyoruz. Türkiye'de 
et fiyatlarının fazla yükselmemesi için, hayvancılık 



M. Meclisi B : 45 11 . 1 . 1975 O : 2 

bakımından, onun arzusu üzerine, onun önerisi üzeri
ne ihracat kapılarını açıp veya kapatıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Son olarak Urfa Milletvekili Sayın Mehmet Ak-

soy'un sorusu : «Urfa Et Balık Kombinası, birkaç 
aydan beri büyükbaş hayvan alımı yapmıyor. Bu
nun sebepleri nedir, ne zaman alım yapılacaktır?» 

Buyurun Sayın Bakan. 

TİCARET BAKANI HALÛK CİLLOV (Devam
la) — Efendim, bunu daha önce de sordular. Orada
ki Et Balık Kurumu bir müddetten beri hayvan alı
mı durdurmuştu, doluydu. Fakat şimdi tahmin ediyo
rum, 15 - 20 gündür tekrar hayvan alımına başla
mıştır. Binaenaleyh, sayın milletvekili emin olabilir
ler, kısa zamanda tekrar orada hayvan alımına baş
lanmıştır. Ama şundan emin olmalıdırlar ki, Et Balık 
Kurumunun kombinaları sınırlıdır. Devamlı olarak 
et alınması için, ben Bakanlığa geldiğimden beri bu ta
lep edilmektedir; alamamaktadır, bütün kombinalar 
ağzına kadar doludur. Bir taraftan satma çabası için
deyiz. Bu itibarla aksamalar oluyor. Bu husustaki 
çalışmalarımızı son aylarda çok hızlandırdık ve bazı 
kombinaların yenilenmesi, bazı kombinaların kapasi
telerinin artırılmasının sağlandığı ve bilhassa sıkıntı
mız, et alımında sıkıntımız, biraz evvel arz etmeğe 
çalıştığım gibi, para darlığı, finansman darlığıydı. 
100 milyon liramızı aldık, ikinci bir 100 milyon lira
mıza da kavuştuğumuz takdirde et alımlarını, daha zi
yade hayvan alımlarını daha hızlandıracağımızdan 
emin olabilirler. 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederim Sayın Bakan. 
TİCARET BAKANI HALÛK CİLLOV (Devam

la) — Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım, sayın, 
milletvekilleri. Saygılarımı arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Son söz olarak Sayın Faik Kırbaşlı, buyurunuz. 

FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Sayın Başkan, pek 
muhterem milletvekilleri; Ticaret Bakanlığının büt
çesi hakkında şahsî görüşlerimizi ifade etmek üzere 
huzurunuzda bulunuyorum. 

Geçen yılda ve daha evvelki yıllar da dahil, Tica
ret Bakanlığı bütçesinin müzakerelerinin genel havası 
ayniyle bu bütçede de devam etmektedir. Fakat ne 
garip tecellidir ki, sayın ve pek muhterem Bakanımız 
birçok sualleri cevaplarken, «Artık bunlar bizi alâka
dar etmiyor, bunlar başka bakanlıklara devredilmiş
tir,» gibi gayet yerinde, haklı cevaplarda bulundular. 
Zaten benim kürsüye gelişimdeki izah edeceğim nok
talardan en önemlisi de buydu. Bugün Ticaret Bakan

lığını tenkide tabi tuttuk, şu çatı altında şu kürsüyle. 
Fakat bugün Ticaret Bakanlığı o vaziyete girmiştir ki, 
yetkileri birçok noktalardan elinden alınmış, efendim 
umum müdürlükler başka taraflara kaydırılmış, bağ
lanmış. Bu şartlar altında Sayın Ticaret Bakanını bir
çok suallerle karşı karşıya bırakmamız, bizi de ce
vapsız bırakmış ve tatmin etmemiştir. 

Ben, 1974 yılının iktidar değişikliğinden bu tarafa 
Ticaret Bakanlığını, yalnız bütçelerde değil, birçok 
noktalardan izleye gelmiş bir arkadaşınızım. Ne va
kit gazetelerde dış ticaretle ilgili bir beyanatın, sade
ce ve yetkili olarak Ticaret Bakanı tarafından veril
mesi lâzım gelirken, bakıyordum ki, bunu ya Maliye 
Bakanı cevaplıyor, yahut Teknoloji Bakanı konuşu
yor. Ticaret Bakanlığı sahasına herkes girmiş, Tica
ret Bakanı nerededir, bilinmiyor. Bu, Türkiye Cum
huriyetinde gelmiş, geçmiş durumlar gözönüne alınır
sa hazin bir manzaradır. Bunu ifade etmek mecburi
yetindeyiz. Halk da bunu bilmiyor. «Efendim, Tür
kiye'de ticaret kontrol edilmiyor, her taraf keşmekeş 
haldedir, falandır, filandır diyor.» Ben şimdi bütün 
Ticaret Bakanlığındaki arkadaşlarımı ve Sayın Baka
nı düşünüyorum, onlar da azap içindedir. Fakat, selâ-
hiyetler kendi ellerinde değildir. Efendim, başta TA
RİŞ olmak üzere (bir misâl vereyim sizlere) bitkisel 
yağın getirilmesi - çok yakından izlediğim için söylü
yorum TARİŞ'e bırakılmıştır. 700 milyon lira da para 
verilmiştir. Aradan 7 ay geçmiştir, hâlâ TARİŞ ufak 
bir şey getirdi; 50 000 ton yağı halen getirememiştir. 
Bu nasıl iştir? 

Diğer taraftan, tereyağı işi. Bugün, meselâ (her an 
konuştuğumuz konular olduğu için söylüyorum.) Ta
rım Bakanlığına verilmiş tereyağı ithali işi. Tarım Ba
kanlığı kendi perspektifi, kendi hesapları içerisinde, 
iç piyasaları, içteki müstahsili korumak vesaire gibi 
durumları da nazarî itibare alarak esbabı mucibe ge
tirerek, bu yağın ithali de şimdiye kadar yapılmamış
tır. Hakikaten hazin bir manzaradır, elimizde para var, 
dışarıda yağ var, Türkiye'de kuyruklar var. Bunun 
izah edilir tarafı yoktur. 

Çok önemli bir konuyu.da burada ifade etmek is
tiyorum. Bir kararname konusudur. Bazı kararname
ler, meselâ yağ ithali şeker ithali kararnameleri neş
rediliyor. Muhterem arkadaşlarım ticareti bilenler bi
lir; eğer, siz kararnamede «Türkiye'nin 50 bin ton 
yağa ihtiyacı var» «20 bin ton şekere ihtiyacı var, 
bunu ithal edecek» diye Resmî Gazeteye ilân verir
seniz, yayınlarsanız, elbette dışardakiler boş durmu
yor, (Benim de edindiğim birtakım istihbaratım, ma-
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lumatım var, onları da değerlendirdim), bakarsınız, 
daha bizim ticaret ataşelerimizin eline bu Resmî Ga
zete gitmeden buradan onlara telgraflar çekilir ve 
derhal orada yağın fiyatı artar. Eğer, yağ ithal edecek
seniz, bunu Kararnameye niye koyuyorsunuz? Ka
rarnameye koyun, fakat bunu niye ilân ediyorsunuz? 
Şimdiye kadar ilân edilmemiş 100 - 150. tane kararna
me var. Bunları da onların arasına alınız. Ben bunu 
basiretli bir politika olarak görmüyorum. 

Diğer taraftan, çok rutin bir çalışma vardır Ti
caret Bakanlığının Ticaret Ataşeliklerinde. Ben ken
dim dışarıda çok kaldım; hepsiyle aşağı yukarı te
mas içindeydim, Ticaret Bakanlığı Ataşeliği, hakika
ten lisan başta olmak üzere, ticarî zihniyet ve insiya-
tif isteyen bir teşkilâttır. Ticaret Bakanlığındaki bü
tün ataşe arkadaşlarımız her sene rapor gönderir. Ge
çen seneki raporu biraz değiştirir tekrar gönderir. Bun
lar iş değil, bunlar çalışma değil. Hiç alışverişimiz ol
madığı yerlerde, bakarsınız ticaret ataşelikleri kurmuş-
sunuzdur. Neden kurarsınız, kurduysanız bunlarla 
münasebetleriniz nedir, ne dereceye kadardır? Ben ora
ya giden ataşe arkadaşlarımı bühtan altında bırakmak 
istemiyorum. Meselâ, bir ticaret ataşemiz var, bana 
dedi ki; «Senede 220 dolar tahsisat verilir» Arkadaş
lar 220 dolar tahsisatla orada ticarî münasebetler ku
rulamaz. Marketin tetkikleri yapılamaz. Bugün dün
ya ticareti, şahsî temaslara kadar inmiştir. Bugün Ja
pon heyetlerinin Türkiye'deki durumunu görmeyen 
yoktur. Saatten tutun da film makinasına kadar dost
larına hediye getirerek, münasebet kurarak, ticarî 
münasebetlerini düzenlenmektedir. Dünyanın her ta
rafında bu böyledir. Ama, siz ticaret ataşesini tapu 
memuru gibi oraya gönderirseniz, altında arabası yok, 
çoğunun, tranvaya biner gider, ben gördüm bunu, mi
sâl isterlerse söylerim. 220 dolar verirsiniz senede. 
Kiminle nerede yemek yiyecektir, nasıl münasebet ku
racaktır, nasıl tetkikat yapacaktır? Böyle Ataşelik ol
maz. Sayın Hocamızdan da istirham ediyoruz, hiç ol
mazsa bu konu üzerinde eğilsinler. Lisan bilmek kâfi 
değil. Lisan biliyor arkadaşlarımız, tecrübeleri de var
dır, ama, bugün dünya ticareti bu zihniyetle yürüye
mez. Türkiye münasebetlerini bu tarzda yürütemez. 

Bakın Afrika ülkelerine. Ben şahsen burada bu 
konuyu getirmekle çok iyi bir şey yaptım kanaatinde
yim; çünkü, elimde o kadar çok doküman var ki... 
Ortadoğu ve Afrika ülkelerine Bulgaristan girer, Ro
manya girer, bilhassa. Yugoslavya girer. Türkiye ne
rededir belli değil. Belki çoğu ile din birliği vardır, ta
rih birliği vardır; Yugoslavlar, Romenler, Bulgarlar 

gider orada cirit atar, ticarî ilişkileri, münasebetleri 
devam ettirir; bakarsınız, Türkiye'nin yalnız levhası 
var, adı var, sanı var, kendisi yok; ithalatla, ihracat
la doğru dürüst bir ilgisi yok. O memleketlere girmek 
için zemin vardır. Bunların üzerinde hassasiyetle dur
mamızda da fayda vardır. 

Buraya çok getirildiği için üzerinde durmuyorum. 
Pamuk ihracı meselesi... 

Eğer Türkiye biraz daha gecikirse ikinci otobüsü 
de kaçırmak üzeredir. Dış pazarları tetkik eden bir 
arkadaşınız olarak, «Hükümet bunun üzerine hassa
siyetle eğilmelidir» diyorum. «Biz itimat reyi alma
dık», «Biz istifa ettik» mazeretleri burada memleket 
yüksek menfaatlarıyle katiyen kabili telif değildir. 
Derhal Köy İşleri Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı mü
messilleri bir masaya oturmalı, dışarıdan gelen malu
matı, enformasyonu değerlendirmeli ve bu ikinci oto
büsü kaçırmamak için ne lazımsa derhal yapmalıdır. 

Bunun ötesinde, özel ve kamu sektörü elinde 80 
bin ton kadar pamuk ipliği stoku olduğu söylenmek
tedir. Bunun bir kısmı, % 24'ü Sümerbank'ın elinde
dir. Bu, doğrudan doğruya Ticaret Bakanlığını ilgilen
dirdiği için söylüyorum, Öbürlerini belki ilgilendir-
meyebilir; ama bir ihracat konusudur. Bunun üzerine 
hassasiyetle eğilmelerinde fayda vardır. Çünkü bugün 
3 milyon iğlik fabrikaların 2 milyonu dahi çalıştırıla-
mıyor. Öbürleri atıl vaziyete geçmiş. Yani hem is
tihdam, hem ihracat ve değerlendirme, hem de döviz 
geliri rantablitesi bakımından çok önemli olan bu ko
nunun üzerine mutlaka eğilmeleri gerekmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Kırbaşlı, lütfen tamamlayın 
efendim. 

FAİK KIRBAŞLI (Devamla) — Tamamlıyorum 
efendim, tamamlıyorum. 

Bakanlık! ararası bir kurul vardır. Bunun adına, 
«Yüksek Planlama» deyin veya «İktisadî Koordinas
yon Kurulu» deyin; Türkiye, ithalat yerine üretime hız 
vermek, yeni, yepyeni bir politika takip etmek mec
buriyetindedir. 

Türkiye'yi yağ ithal eden, şeker ithal eden, buğ
day ithal eden bir ülke olmaktan kurtarmanın tam za
manıdır. Alınacak tedbirler vardır ve böylece Türki
ye bunlardan kurtulabilir. 

Türkiye'de fiyat - gelir ve randıman ilişkisi mut
laka kurulmalı ve Türk tarımı artık dışarıdan yağ, 
şeker, buğday ithal edecek durumdan kurtarılmalıdır. 
Bitiriyorum Sayın Başkan. 

En önemli bir sorunla karşı karşıyayız : Türkiye' 
nin dış ticaret açığı, 1973 yılma oranla 3 misli bir 
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büyüme göstermiştir. Bunu Sayın Hocamız da bura
da izah ettiler. Efendim, bunun içerisinde ilk bakışta 
ithalatımız % 81 oranında artarken, ihracatımız da 
ancak % 16,3 oranında bir gelişme göstermiştir. Bu 
suretle de aşağı yukarı 2 245 000 000 liralık bir açık 
ve bunun inikası da altın ve döviz rezervlerimizde 600 
milyon dolarlık bir açığı gerektirmiştir. îşçi dövizle
rimiz de aynı tempoda gelişmediği için dış ticareti
mizde yıllardan beri görülmemiş düzeye ulaşan bu açı
ğı gerekli ihracatla kapama yolunda tedbirler alınma
lıdır. 

Bazı önerilerimiz var, bunları zabıtlara geçirmek
te fayda mülâhaza ediyoruz. 

BAŞKAN — Süreniz doldu Sayın Kırbaşh. 

FAÎK KIRBÂŞLI (Devamla) — Bir - iki dakika 
daha.. 

BAŞKAN — Benim bir imkânım yok. Bu husus
ta selâhiyetim yok. Rica ediyorum. 

FAÎK KIRBÂŞLI (Devamla) — Tamam, bitiri
yorum. 

BAŞKAN — Lütfediniz efendim. 

FAÎK KIRBÂŞLI (Devamla) — Sayın Hocamızın 
da dediği gibi, 1975 yılı 500 milyon dolarlık ihracat 
açığımızı kapatabilmek için şimdiden mutlaka ve katî 
surette tedbirler almalı, hiç bir formaliteye tabi tutul
madan bunlar yürütülmelidir. 

Sayın Başkan, son cümlemi bağlıyorum. 
Efendim, Türkiye'de anonim şirketler gelişmekte

dir. Bu iş bir iç ticaret sorunudur ve çok önemlidir. 
Anonim şirketler gelişmektedir ve devamlı surette ku
rulma teşebbüsleri, Ticaret Bakanlığı, îç Ticaret Ge
nel Müdürlüğünden geçmektedir. Bunun arkasında 
çok önemli bir olay da cereyan etmektedir. Anonim 
şirketler, % 18 - 20 ve çeşitli tandanslarda vaitlerle 
holdingler dahil birtakım hisse senetleri çıkartmak
tadırlar. Bu çıkarılmış olan tahviller ve hisse senetle
rini kanımca Türkiye'de kontrol edecek hiçbir meka
nizma yoktur. Eğer bunlar kontrol edilmediği takdir
de yarın vatandaş aldığı hisse senetlerinin veya tah
villerin akıbetinden kendisi müteessir olacak bir du
ruma geçerce, bunun mesulü benim kanaatimce Ti
caret Bakanlığıdır. Ya bir an evvel bu Sermaye Pi
yasası Kanunu getirilmelidir veya derhal bir Bakan
lar Kurulu kararı alınarak Ticaret Bakanlığına müra
caat etmiş sermaye artırımında bulunan şirketlerin 
arkasında yatan (ki birçok misaller verebilirim, zaman 
müsait değil) bazı önemli konular gözden geçirilmeli
dir. 

BAŞKAN — Zamanı müsait hale getirdiniz, devam 
edin Sayın Kırbaşh. Rica edeyim efendim. 

FAİK KIRBÂŞLI (Burdur) — Çok teşekkür ede
rim Sayın Başkan. Belki biraz uzattım, insafınıza da 
sığınarak. Beni dinlemek lütfunda bulunduğu için 
Yüce Meclisin, sayın üyelerine saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırbaşh. 
Değerli arkadaşlarım, bu suretle Ticaret Bakan

lığı Bütçesi üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
Bütçenin bölümlere geçilmesi hususunu oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum. 

C) TİCARET BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek 
hizmetleri 30 008 810 
BAŞKAN — Oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler.. Kabul 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Dış ticaretin düzenlenmesi ve 
geliştirilmesi 54 350 000 
BAŞKAN — Oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 îç ticaretin düzenlenmesi ve 
geliştirilmesi 34 733 950 
BAŞKAN — Oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler 8 519 000 
BAŞKAN — Oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ticaret Bakanlığı Bütçesi Meclisimizce kabul edil
miştir. Bütçenin, başta Sayın Bakan olmak üzere 
Bakanlık mensuplarına, Türk Ticaret hayatına ve mil
letimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum ve in
şallah ucuzluğa da müspet yönde katkıda bulunması
nı temenni ediyorum. 

D) GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçesi 
üzerinde görüşmelere başlıyoruz. 
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Komisyon yerinde, Gençlik ve Spor Bakanımız 
da yerini aldılar. 

Grupları adına söz alan arkadaşlarımı evvelâ bil
gilerinize sunuyorum. 

Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına Sayın 
Mehmet Altmışyedioğlu, Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupu adına Sayın Doğan Öztunç, Millî Selâmet Par
tisi Grupu adına Sayın Ali Acar, Adalet Partisi Gru
pu adına Sayın Yılmaz Hocaoğlu, Demokratik Parti 
Grupu adına Sayın Nazım Baş. 

Şahısları adına söz isteyen sayın üyeler, Sayın En
ver Akova, Sayın Feyzullah Değerli, Sayın Ünat De
mir, Sayın Kemal Ataman, Sayın Hüseyin Cavit Er-
demir, Sayın Şevki Erek, Sayın Tufan Doğan Avşar-
gil, Sayın Ünat Demir (tekrar), Sayın tlhami Çetin, 
Sayın Nedim Korkmaz, Sayın Remzi Yılmaz, Sayın 
Yecdi İlhan, Sayın Tekin İleri Dikmen, Sayın Azmi 
Yavuzalp, Sayın Kemal Ataman (tekrar) ve Sayın 
Mustafa Kemal Erkovan. 

Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına Sayın 
Mehmet Altmışyedioğlu, buyurunuz efendim. 

C. G. P. GRUPU ADINA MEHMET ALTMIŞ
YEDİOĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; 

1975 malî yılı Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçesi 
üzerinde Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupunun gö
rüş ve temennilerini arz etmek üzere huzurunuzda bu
lunuyorum. 

Spor, milletlerarası ilişkilerin gelişmesinde ve bir 
milletin dış ülkelere tanıtılmasında önemli rol oyna
maktadır. Spor insanda kendisine güven duygusunu 
geliştirir, ekip çalışması alışkanlığını artırır, karşılıklı 
dayanışmanın ve davranış dürüstlüğünün önemini öğ
retir. 

Türk sporunun gelişmesi için gerekli ortam Türki
ye'de vardır. Halkımızda spora karşı ilgi gün geç
tikçe artmaktadır. Gençlerimiz eski yıllara nazaran 
sporla daha çok ilgilenmektedir. .. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçesi üzerindeki te
mennilerimizi şöylece arz ediyorum. 

1. Sporla ilgili devlet teşkilâtı daha çok spor 
karşılaşma ve gösterilerini, başka bir deyimle seyir 
sporunu düzenleyen bir kuruluş halinde kalmıştır. 
Çok sayıda genci ve yurttaşı aktif spora yöneltme yo
lunda gerekli tedbirlerin alınmasının zamanı gelmiştir. 

2. Spor her şeyden önce bir eğitim işidir. Okul 
içi ve okul dışı spor eğitimi bu alanda başarıya ulaş
manın temel şartıdır. 

Başta gelen ihtiyaçlardan biri yeterli sayı ve nite
likte beden eğitimi ve spor öğretmeni yetiştirilmesidir. 
Spor yöneticisi, antrenör, hakem ve spor sağlığı ala
nında ihtisas yapmış hekimler ve sağlık personeli yetiş
tirilmelidir. 

3. Spor yönetiminde gerekli otorite ve disiplin 
kurulmalı, stadlarımız kavga meydanı olmaktan kut
tan İmalıdır. 

4. Bugün belli günlerde büyük karşılaşmalar için 
kullanılabilen pahalı spor tesisleri dışında, çok sayıda 
gencin ve halkın spor yapmasına elverişli ve haftanın 
her gününde devamlı olarak kullanılabilen semt tesis
leri, stadlar kurulmalıdır. 

5. Milletlerarası karşılaşmalarda başarı sağlayan 
ülkeler okulda, üniversitede ve Silâhlı Kuvvetlerde 
spora önem veren ülkelerdir. Her derecede eğitim ku
rumlarında ve Silâhlı Kuvvetlerde kabiliyetlerin orta
ya çıkarılması ve keşfedilen kabiliyetlerin geliştirilmesi 
için sistemli ve devamlı bir çaba gösterilmelidir. 

6. Beden eğitimi öğretmenleri hizmet için eğitim 
metodları ile devamlı surette yetiştirilmeli; bu öğret
menlere çalıştıkları bölgenin özelliğine göre belli bir 
spor dalında ihtisas yaparak, okuldaki ve çevredeki 
istidatları keşfetme ve geliştirme imkânları sağlanma
lıdır. 

7. Spor sağlığının gelişmesi ve spor hekimliği ala
nında uzmanlar yetiştirilmesi için spor sağlık merkez
leri kurulmalı, yeterli bir öğretmen kadrosu ile çok 
sayıda spor akademisinin faaliyete geçirilmesi imkân
ları araştırılmalıdır. 

8. Sporu teşvik anapolitikamız olmalıdır. Fede
rasyonlar spor malzemesi ithali için yılda yaklaşık 
olarak 7 milyon liralık Gümrük Vergisi ödemekte
dir. 

Gümrüklere ödenen para ile yurdumuzun pek çok 
bölgesine spor tesisleri kurma imkânları araştırılma
lıdır. 

9. Sporun içindeki kişilerin sosyal güvenlik altına 
alınması için, sosyal güvenlikle ilgili kanun tasarıları 
biran önce Meclise sevk edilmelidir. 

Genç kuşağı Atatürk ilkeleri doğrultusunda ülke
nin yararları, ihtiyaçlarını seçip gözetebilecek yapıcı 
ve yaratıcı yeteneklerle ve değerlerle yetiştirilmesi 
sağlanmalıdır. Gençleri yarının görev ve sorumluluk
larını yüklenebilecek yüksek vasıflı vatandaşlar ola
rak yetiştirmek millî kalkınma çabamızın en verim
li yatırımlarından biri olacaktır. 

Bu sebeplerle, gençliği içinde bulunduğu ekono
mik ve sosyal sorunların çok ciddî şekilde ele alınması 
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gerekmektedir. Gençliğin eğitim, rehberlik, sağlık, 
çalışma, eğlenme ve dinlenme, spor ve sosyal refah 
hizmetlerinin yaygınlaştırılması asla; ihmal edilmeme
lidir. 

Gençlik sorunlarının ekonomik, sosyal ve kültürel 
yapı ile yakın ilişkileri asla gözden uzak tutulmamalı
dır. 

Sayın milletvekilleri, okul dışı gençliğin eğitilme
sinde büyük ihmaller içinde olduğumuz gerçeğini ifa
de etmek isterim. Gerçekten, okul dışı gençliğin kendi 
kaderiyle başbaşa bırakılmış olmasının husule geti
receği ve getirdiği sakıncalar sayılamayacak kadar 
büyüktür. Çeşitli kamu kuruluşlarınca yürütülen genç
liğe dönük hizmetler, genellikle okul içi gençliğe yö
neltilmiştir. Okul dışı gençliğe dönük hizmetlerin son 
derecede eksik ve dağınık olmaları, bu alandaki çaba
ların müessir olmamasındandır. Geçen yıllarda üni
versitelerimiz ve yurtlarımız birçok organlarıyle işle
yemez hale gelmiştir. Son günlerde aynı durum üni
versite ve yurtlarımızda baş göstermek istidadındadır. 
Ülkemizde kanun hâkimiyeti yerine, kaba kuvvet hâ
kimiyetini kurmaya yeltenenler Atatürk'e ve Atatürk
çülüğe, ülke bütünlüğüne dil uzatanlar, saldırganlar, 
yıkıcı faaliyete girişenler yine sahneye çıkmışlardır. 

Türkiye'de oynanmak isteyen oyun hâlâ devam et
mektedir. Binlerce yıllık şerefli bir tarihe sahip olan 
Türk Milletinin kaderi, milletlerarası Komünizm şebe
kesinin tertiplerine ve bir avuç Türkiye'deki temsil
cilerine terkedilemez. 

Okullarımızın ve üniversitelerimizin anarşist grup
lar tarafından işgal edilmelerini istemiyoruz. Milletin 
milyonlarca lirasının, öğrenme ve öğretme hürriyeti
nin yokedilmesini istemiyoruz. Türk gençlerinin dev
rimcilik maskesi altında hürriyet düşmanı maceracıla
rın aleti haline getirilmesini istemiyoruz. 

Sayın milletvekilleri, politikayı hangi türlüsüyle 
olursa olsun camiye, okula, kışlaya sokmamak tekmil 
yetkililerin ve bilhassa siyasî partilerimizin anaprensibi 
olmalıdır. Öğretim ve eğitimin her kademesinde millî 
olmaya, ilkokuldan üniversitelerimize varıncaya kadar 
birbiriyle tutarlı eğitim sistemi içinde Atatürk Dev
rimlerini ve ülküsünü kavramış bir nesil yetiştirme
ye mecburuz. 

Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu olarak bir 
kere daha tekrar ediyoruz: Atatürk bizim en sağlam 
dayanağımızdır. Bu dayanağı varlığımızın temel koşu
lu, hepimizin en başta gelen görevidir. Atatürk her 
mevzuda bize rehber olmaya yeter de artar bile. Genç
liğimizi Atatürkçü ruhta ne kadar yetiştirirsek, hata
lardan o kadar uzaklaşırız. 

Değerli arkadaşlarım; kısaca, Gençlik ve Spor 
Bakanlığı Bütçesi üzerinde Cumhuriyetçi Güven Par
tisi Grupunun görüşlerini arz etmiş bulunuyorum. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçesinin Yüce Mille
timize, Bakanlık mensuplarına ve Bakanlığa hayırlı 
olması dileğiyle Yüce Meclisi saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altmışyedi-
dioğlu. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Do
ğan Öztunç, buyurun efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA A. DOĞAN ÖZTUNÇ 
(İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

1975 yılı Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesinde 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına görüşlerimizi 
sunmak için huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Teknolojinin, ekonominin ve sosyal yaşantının bü
yük bir hızla değiştiği çağımızda, spor da, bu oluşu
mun etkisi altında kalmıştır. Günümüzde spor, yay
gın etkileri olan bir sosyal olaydır. Ülkemizde, beden, 
ruh ve karakterce sağlam bir gençliğin yetiştirilmesini 
sağlayacak kuruluş, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Be
den Terbiyesi Genel Müdürlüğüdür. Ne yazık ki, Be
den Terbiyesi Genel Müdürlüğü, 3530 sayılı, 37 yıl
lık bir yasa ile yönetilmektedir. Günün ve çağın ko
şullarına uygun, daha bilimsel ve daha gerçekçi bir 
yasanın yapılması şarttır. 

Sayın üyeler, ülkemizde kalkınma planlarının ge
reği olarak, Spor yatırımlarının ve planlamalarının 
amatör spora ve kitle sporuna yönelik olması gerek
lidir. Saha ve tesis yatırımlarının da, kalkınma plan
larının öngördüğü gibi, semt sahalarına ucuz, sağlam 
ve kullanışlı spor tesiselerine yönelik olması gerek
mektedir. Spor tesislerinin spor dallarına dağılması ve 
gençlerin, okulların, işçilerin yoğun oldukları yerler
de yapılması icap etmektedir. 

Ülkemizde, kamu ve özel kesimlerce profesyonel 
spor korunmakta, devletin olanaklarından yararlandı
rılmaktadır. Amatör spor ise, üvey evlât işlemi gör
mektedir. Bugünkü yöneticiler, davranışları ile bu ko
nuda kötü örnek olmaktadırlar. Bugünkü gibi, ama
tör sporu ve amatör sporcuyu korumayan bir düşün
ce, ona sosyal ve ekonomik olanaklar sağlanmayan 
bir yönetim, Türk sporuna yararlı sayılamaz. 

Ülkemizde spor yatırımları güçsüzdür. Mevcut te
sislerin ancak % 17'sinden yararlanılmaktadır ve bun
lar günde ancak altı, yedi saat açık kalmaktadır. Okul 
spor yurtları ve tesisleri ise, tatillerde kapalı tutulmak
tadır. Nüfusumuzun % 70'i köyde oturduğu halde, 
spor hizmetleri köye götürülememiştir. Türk sporu 
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başta güreş olmak üzere, küçük rastlantılar sonunda 
onur kırıcı sonuçlar almaktadır. Bu nedenle eğitim
siz, ilimsiz ve plansız bir metotla sporumuzu kalkın
dırmak olanak dışıdır. Ancak, Ecevit Hükümeti za
manında, direnişlere rağmen planlanan ve kısa süre 
önce açılan 19 Mayıs Gençlik ve Spor Akademisi, so
runun bilimsel açıdan ele alınmasının somut bir kanı
tıdır ve ülke sporu için umut. verici bir olaydır. 

Sayın milletvekilleri, sporumuzun ve toplum yapı
mızın dinamik unsurları, gençlerdir. Ülkemizde eko
nomik, sosyal ve kültürel gelişmeler, öncelikle genç
liği etkilemektedir. Gençlerimizin sorunları her geçen 
gün artmakta ve yoğunlaşmaktadır. Günümüzde sa
nayileşmiş ve sanayileşen toplumların ortak nitelikle
rinden biri, gençlik sorunlarıdır. Ülkemizde gençle
rin temel amacı, Atatürkçü ilkelere bağlı, kalkınmasını 
tamamlamış, özgür ve bağımsız bir toplum yaratmak
tır. 

Yurdumuzun, nüfus yapısındaki gelişmelerine ba
kıldığında, 14 - 22 yaş grupunun 1970 nüfus sayımı
na göre toplam nüfusa oranı % 18'dir. 1 2 - 2 9 yaş 
kesitinin oranı ise, c/c 32'dir. Bu da, gençliğin nicel 
önemini gösterir. Gençliğin yapısını daha iyi tanıya
bilmek için Türkiye'nin sosyo - ekonomik gerçekleri
ni incelemekte yarar vardır. 

Ülkemiz, geri bıraktırılmış bir tarım ülkesidir. Nü
fusunun % 70'i kırsal alanlarda yaşar. Sermaye yeter
sizliği içindeki ekonomimiz, kaçınılmaz olarak, dışa 
bağımlı hale getirilmiştir. Millî gelirin dağılımında, 
çoğunluk zararına, eşitsizlik vardır. Bu dengesizlik 
nedeniyle, ekonomi, küçük ve mutlu bir azınlığın de
netimi altına girmiştir. Eğitim, sağlık, konut ve istih
dam başlıca sorunlardır. Gençlerimiz devrimci karak
terlerinin ve ulusal bilinçlerinin gereği olarak, belirt
tiğimiz sorunlarla yakından ilgilenmelidirler. Ülke so
runlarına ilgi gösteren, halk yararına düzen değişikli
ği uğraşını veren gençlerin, kendilerine özge, çözüm
lenmemiş sorunları vardır. Bunlar da sırasıyle şöyle 
sıralanabilir: 

Sayın milletvekilleri, gençler, demokratik ve yasal 
yollardan seslerini yükseltmek istedikçe, onları halka 
yabancılaştırmak isteyen, onları toplumun dışına it
meyi amaçlayan sağ güçler, baskıyle ve terörle gençle
ri suskunlaştırmak ve sindirmek istemektedirler. 

Ülkemizde yükseköğretim gençliği, çağdaş, halka 
dönük, üretici niteliği olan bir eğitim özlemi içinde
dir. Oysaki, bugüne dek izlenen eğitim politikası, plan
sız, halktan kopuk ve ıılusal gerçeklerden uzak olmuş
tur. Bu çarpık eğitim düzeninde üniversiteye girebil

mek bir sorundur; ama asıl sorun, üniversiteyi ve yük
sek okulu bitirdikten sonra başlamaktadır. Çünkü, 
yüksek öğrenimini tamamlayan genç, parlak törenler
le diplomasını eline aldığı gün, iş bulamamak ve yarı
nını güvence altına alamamak endişesiyle ezik olarak 
topluma katılır. 

Yükseköğrenim gençliğinin eğitim, barınma, sağ
lık ve özellikle beslenme sorunları vardır. 200 bin do
laylarındaki yükseköğrenim gencinden, ancak % 13'ü 
kredi ve yurt olanaklarından yararlanabilmektedir. 
Adalet Partisi Hükümeti zamanında çok düşük olan 
öğrenci kredileri, Ecevit Hükümeti zamanında 500 li
raya yükseltilmiştir. Yine, Adalet Partisi iktidarının 
son yılında, kredi için başvuran 12 500 öğrenciden 
% 22'sine kredi verilmişken, Ecevit Hükümeti zama
nında kredi için başvuran 16 892 öğrenciden c/0 82'si-
ne kredi olanağı tanınmıştır. Aradaki fark % 60'tır. 
Ancak yaşam koşullarının ağırlaşması nedeniyle, uz
manların bu konuda yaptığı araştırmaya göre, asgarî 
ihtiyaçların karşılığı olarak, 1975 Şubat fiyatları üze
rinden kredilerin en az 812 lira olması gerekmektedir. 

Sayın üyeler, Adalet Partisi iktidarı zamanında üni
versite ve yüksek okullara, ancak, yılda 38-40 bin ki
şi girebilme imkânına sahipken, Ecevit Hükümeti za
manında 126 bin gence üniversite ve yüksek okula gir
me olanağı yaratılmıştır. Bu da, her iki partinin genç
liğe verdiği değeri göstermek için somut bir örnektir. 

Yükseköğrenim gençliğinin yanında, işçi gençle
rimiz, sanayileşmiş ülkelerde olduğu gibi, kendi mes
leğinde gelişme ve ilerleme özlemi içerisindedir. Eme
ğinin karşılığını almak, sosyal güvencelere sahip ol
mak, onun için vazgeçilmez yasal haklardır. 

Köylü gençliğimiz ise, işleyebileceği bir karış top
rağın, çalışabileceği bir işin, yaşam kavgasını sürdüre
bileceği bir ekonomik güvencenin peşindedir. İşsiz 
gençliğimiz, kendisine, nereden ve hangi koşullarla 
açılırsa açılsın, işin niteliğe ve niceliğine bakmaksızın, 
Avusturalya'dan Libya'ya kadar uzanan bir sahada 
yurtdışına çıkıp çalışabilmenin özlemi içindedir. 

Sayın milletvekilleri, gençliğe, Anayasanın gereği 
olarak, sosyal ve ekonomik haklarını vermeyenler, 
onların geleceğine ipotek koyanlar, gençliğe ve top
luma karşı suç işlemektedirler. Bugün ülkenin gerçek
leri, gençlere sıkı sıkıya sahip olmamızı gerektirmek
tedir. Devlet, gençliğe karşı, öğretim, eğitim ve çalış
ma olanakları yaratmakla yükümlüdür. Bir ülkede çö
zümlenmemiş sorunlar, bir ülkede sömürü düzeni var
sa, o ülke gençliğinin sessiz, suskun ve hareketsiz ka
lacağını ummak hayaldir. Ülkedeki bozuk düzenden 
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çıkar sağlayan çevreler, düzenin demokratik yöntem
lerle ulusal gerçekler doğrultusunda değiştirilmesi uğ
raşına katılan gençlere karşı şiddet ve kıyım eylemle
rine girişmişlerdir. Amaçları, baskınla ve yasaları çiğ
neyerek devleti ele geçirip, sermayenin diktatörlüğü
nü kurmaktır. Bunun için de, topluma, devlete ve re
jime karı ayaklanmışlardır. 

Bu karanlık ve çağdışı amaçları için kafalarını şart
landırdıkları bir militan grubu, ülkü ocakçı komando
ları, tepki ve terör unsuru olarak kullanmaktadırlar. 
Silâhlı saldırıların ve işlenen cinayetlerin arkasında, 
göstermelik Milliyetçi Cephenin bulunduğundan kim
senin kuşkusu yoktur. Bunun somut örneklerini aşa
ğıda sunuyorum : 

Millî Cepheye mensup partilerden birinin, ülkü 
©caklarıyle çok yakın ilişkisi bulunan Milliyetçi Hare
ket Partisinin fikirlerini savunan, 31 Ocak 1975 tarih
li Orta Doğu Gazetesi, «Kavga üniversitenin çatısı al
tından çıkarılmaktadır.» başlıklı yazısında, üniversite 
olaylarının istedikleri sonucu sağlamaya yetmediğini 
belirttikten sonra, -âdeta savaş ilânı verircesine şöyle 
diyor: «O halde, Türk milliyetçileri oyunu bozmalı. 
Devleti ve milleti koruyucu yiğitliklerini, kendilerini 
feda edercesine bu ihanete karşı dikilişlerini, üniversite 
içinde değil, başka mekânlarda yürütmelidirler». 

Yine Millî Cephenin yayın organlarından Orta Do
ğu Gazetesinin 11 Şubat 1975 tarihinde çıkan sayısın
da, «Solcular için Türk sokakları çok tehlikelidir» baş
lıklı bir yazıda, tahrikler şöyle geliştiriliyor: «Erzu
rum'da birkaç yeni yetme veya aldatılmış birkaç serse
ri; yarı münevver, üç beş isyankâr artık baş kaldıramı-
yorsa, en ufak bir ihanette başının ezileceğini biliyor
sa, sebep Erzurumluların millî hassasiyetidir. Şimdi 
aynı şey Elâzığ'da, yarın Eskişehir'de, öbür gün İz
mir'de olacaktır. Konya şimdi huzur içinde, çünkü bu 
imtihanı verdi». 

Dikkatinize sunuyorum; «İtlere meydanları kapattı. 
İstanbul'da bir Taksim olayı ile, tarihî bir Pazar gü
nünün hâtırası, tam üç yıl, solcu eşkiyanın Taksim 
civarından bile korkarak geçmesini sağladı». 

Sayın milletvekilleri, yukarıda Milliyetçi Hareket 
Partisinin organı gazeteden okuduğum yazılar, demok
rasiyi yıkmayı amaçlayan faşist saldırıların, kanlı ey
lemlerin Milliyetçi Cephe tarafından ve önceden plan
landığını, uygulandığını göstermektedir. Türkiye'de son 
şiddet hareketlerinin tarihî sorumlusu, cephe içerisin
de birleşen siyasî partilerdir. Bu birleşme sayesinde
dir ki, seçimden korkanlar, halktan korkanlar ve halk
tan kopanlar, Milliyetçi Hareket Partisinin komando

larını saldırgan güç olarak kullanma olanağını bulmuş
lardır. Hatta aralarında Ülkü Ocağı mensubu koman
dolara sahip çıkma yarışı başlamıştır. Bunun en ye
ni kanıtı, 23 Ocak 1975 tarihinde, Adalet Partili bir 
yazar olan Tekin Erer'in, İstanbul Gazetesindeki, «Ül
kü Ocakları» başlıklı yazısında görülür. Yazar bu,ya
zısında, Ülkü Ocaklarını partiye, yani Milliyetçi Hare
ket Partisine maletmenin doğru olmadığını; onların 
daha çok, Adalet Partili, Milliyetçi Hareket Partili, 
Cumhuriyetçi Güven Partili ve Millî Selâmet Partili 
gençlerden oluştuğunu açıkça yazmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Öztunç, bir hususu hatırlata
yım. 

Şimdi, burada kendisini müdafaa imkânına sahip 
olmayan kişilerin isimlerini bahsetmeyin; rica edeyim. 

Bu basın özgürlüğü, hepimizin riayet etmesi gere
ken bir husustur. Gazetede bir makale yazmış, onu bu
raya niçin getiriyorsunuz? Rica edeyim, Gençlik ve 
Spor Bakanlığı bütçesi üzerinde devam buyurun. 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (Devamla) — Sayın Başka
nım, günlerdir burada, komünist ihtilâlin yapıldığını 
söyleyenlere karşı da böyle bir uyarıda bulunmanızı 
çok isterdim. • 

BAŞKAN — Benim idaremde olanlara icabeden 
şekilde müdahale ettim. Rica ediyorum. Süreniz de 
doldu, tamamlayınız lütfen. 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (Devamla) — Zannediyo
rum, uyarı sürenizi de benim süreme katacaksınız sa
yın Başkanım. Devam ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, Tokat'ta, Malatya'da, Muş'ta, 
Amasya'da arka arkaya yeni Menemen olayları yara
tılmıştır. Sokaklar kana bulanmış; öğrenciler, öğret
menler saldırıya uğrayarak, acımasız şekilde öldürül
müşlerdir. İşlenen siyasî cinayetlerin tümünde, Milli
yetçi Cephenin parmağı, sıkılan her kurşunda Milliyet
çi Cephenin parmak izi vardır. 

VAHDETTİN KARAÇORLU (Sivas) — Cemil 
Doğan'dan ne haber? 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (Devamla) — Demokrasi
yi yıkmayı, sosyal hukuk devletini çökertmeyi amaçla
yanlar, layik devlet yerine teokratik devlet kurmayı dü
şünenler, ülkeyi Nazi Almanya'sına dönüştürmek is-
teyen Hitler bozuntularıdır. Bunlar daha şimdiden 
yasaları çiğnemiş ve Anayasa dışına düşmüşlerdir. 
Çünkü, Devlete ve rejime karşı ayaklanmışlardır. Bu 
siyaset bezirganlarının sonu, korkarız ki, Hitler'inkin-
den daha kötü olacaktır. 

Derviş Vahdeti'nin çağdaş benzerleri, gençleri genç
lere kırdıranlar, vatandaşı birbirine ezdirenler, rejimi 
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yıkmak için ayaklananlar bilsinler ki, Türk halkı ve ta
rih, onları mahkûm etmiştir. Bir gün «Suçlu ayağa 
kalk» denildiğinde, sığınacak yerleri olmayacaktır. 

Hepinizi saygılarla selâmlıyorum. (C. H. P. sıra
larından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Öztunç. 
Millî Selâmet Partisi Grupu adına sayın Ali Acar. 

Buyurun efendim. 
M. S. P. GRUPU ADINA ALİ ACAR (Sam

sun) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Devlet ve millet varlığımızın devamlılığını temin 
edecek, istikbalimizin teminatı olacak genç nesille
rimizle en yakından ilgili bir Bakanlığımızın, Gençlik 
ve Spor Bakanlığının 1975 malî yılı Bütçesi hakkın
da, Millî Selâmet Partimizin görüşlerini, tekliflerini 
ve fikirlerini arz etmek üzere huzurlarınızda bulunu
yorum. 

Muhterem arkadaşlar, kendi fikirlerime ve almış 
olduğum notlarıma girmezden evvel, biraz evvel, 
benden önce bu mikrofonu işgal eden ve - işgal ta
birini mazur görün - hakkı olan süreyi kullanan ar
kadaşımız, alışık olduğumuz ve fakat genç neslin 
üzerinde, âdeta, yine bu kürsüden tekrar, bir defa 
daha, tahrik, teşvik edası içerisinde konuşmasının 
basından sonuna kadar, âdeta, dışarıdaki gençliğe 
davetiye çıkartacak mahiyetteki ifadeleri, maalesef 
kendilerinin vasfını ve gençlikle olan münasebetini 
bir defa daha ifade etmiştir. Acaba muhterem arka
daşımız... 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Yazdırdık
larınızı okudum, ben kendim söylemedim. 

ALİ ACAR (Devamla) — «Devrimci gençlik, 
yurt sorunları ile ilgilenmelidir ve devrimci gençlik, 
mutlaka hakkını alacaktır» şeklinde, kürsüden, mil
let kürsüsünden sokaklara, üniversitelere ve okulla-
rtmıza, gençliğin yoğrulması vatan ve millet için hiz
met etmesi icabeden ve o yavrulara işaretini verir
ken, acaba muhterem arkadaşımız daha evvel, Sa
yın Genel Başkanlarının ve yine bütçenin tümü üze
rinde, bu kürsüde, «günün birinde sol terörizm ge
lirse, bu millet bunun önünde boyun eğmek mecbu
riyetinde kalacaktır» dediği hareketin hazırlıklarını 
ve işaretini ve onun yeşil ışığını yakmak gayretinde 
mi bulunmaktadır? 

Muhterem arkadaşlar, bu hususu bu şekilde tes
pit ettikten sonra, bendeniz, müsaadenizle kendi ko
nuşmama geçiyorum. 

Müsaadenizle önce, «genç» kelimesinin ihtiva et
tiği manayı tarif etmek lâzımgeldiği kanaatindeyim 

ve onun için de, bununla işe başlıyorum. 
«Genç» deyince, hangi yaşlar arasındaki devreyi 

anlamamız gerektiğini izah etmek suretiyle diyorum 
ki, çocukluk devresinin bitimi ile, içtimaî hayatta 
tam mesuliyet devresinin başlaması arasındaki çağa, 
yani insanın şahsiyet kazanma, fikrî, ruhî ve bedenî 
gelişmesinin bir arada cereyan ettiği devreye, «genç
lik devresi» denilmektedir. Bu devre, • insan haya
tındaki en önemli devredir ve devletin bu devredeki 
gençlere karşı vazife ve mesuliyetleri de, daha ağır
lık ve önem kazanmaktadır. 

Anayasanın 10 ncu maddesinde «Devlet, insanın 
maddî ve manevî varlığının gelişmesi için gerekli 
şartları hazırlar» denilmek suretiyle, Devlete, genç
liğin yetiştirilmesi ve maddî, manevî sahada oluştu
rulması hakkında çok büyük ve mühim vazifeler ve
rilmektedir. 

Değerli milletvekilleri, 1970 yılı sayımlarına göre, 
nüfusumuzun 10 milyona yakın bir kısmı, yani genel 
nüfusumuza oranla •% 25'i, 12 ile 25 yaş arasındadır. 
Ayrıca, yine nüfusumuzun 12 milyondan fazlası, 12 
yaşma kadarki çocuklardan ibarettir. Demek oluyor 
ki, nüfusumuzun % 50'den fazlası çocuk ve gençler
den ibarettir ve bu ise, milletimizin gençliğinin ve 
dinamizminin ayakta olduğunu ifade eden bir husus
tur. Bu, bizim için ancak bir iftihar ve övünç ve
silesidir. Gençliğimizin ruhî ve bedenî, aynı zaman
da fikrî gelişmesinden, Anayasa tabiri ile, maddî ve 
manevî varlığının gelişmesini teminden mesul birkaç 
devlet kuruluşunun, yani, bakanlığın vazifelerinin 
büyüklüğü de meydandadır ve ortadadır. 

Öyle ya, nüfusumuzun yarıdan fazlası ile meş
gul olmak ve onu tam hedefine kavuşturmak elbette 
ki, az bir mesele değildir. Bu hizmet, bir veya birkaç 
bakanlığın üstesinden gelebileceği bir iş de değildir. 
Belki bütün kuruluş ve bakanlıkları ile devlet poli
tikası halinde en azından, burnumuzun dibinde ve 
her gün bize sürtüşme halinde bulunan Yunanistan' 
in yaptığı bir politika ile, gençliğimize bir ideal aşı
lamanın gayretinde bulunmak mecburiyetindedir 
Devletimiz. 

Bugün Yunanistan, ilkokullarından üniversiteleri
ne kadar «Megalo İdea» sı ile, gençliğin günün birin
de Büyük Bizans İmparatorluğunu kuracağını, İstan
bul'u yeniden alacağını, Ayasofya'yı tekrar kilise ha
line getireceği idealini ve mefkuresini her, gün ve Al
lah'ın her saatinde öğretmekte ve anlatmaktadır. 

Bütün bunlara karşı, biz Devlet politikası olarak, 
yıllardır, gençliğimize hangi ideali, hangi hedefi, han-
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gi mefkureyi verdik? Yoksa, biraz evvel arkadaşımı
zın buradan ifade ettiği gibi, durmadan o gençleri 
birtakım arzu ve emellerimizin tahakkuku için so
kaklarda yürüyüşe, anarşiye, banka soygununa işa
ret verecek tarzda ki, durumlara ve tutumlara mı 
girdik? («Bravo» sesleri, alkışlar) 

Üçüncü Beş Yıllık Planın, 1975 programının 
gençlik ve sporla ilgili bölümünde de açıkça belirtil
diği üzere, maalesef, Devlet bugüne kadar gençlik 
meselelerinin köküne kadar inip gerekli tedbirleri 
alamamış, cemiyetimizi sağlıklı, millî birlik ve bera
berliği tam olarak teşekkül ettirememiş ve maalesef 
bütün bu huzur ve sükûnsuzluğun menbaı ve mihra
kı bu noktada toplanmıştır. Belki bazı müessese ve 
kuruluşlarıyle bunu sağlamaya çalışırken, diğer ba
zı kuruluşları ile de âdeta, en büyük tahribatı yap
mış ve bugünkü buhranlara sebebiyet vermiştir. 

Devlet müesseseleri ve kuruluşları arasındaki 
ahenksizliği, birinin yaptığını diğerinin yıkması, biri
nin yazdığını diğerinin bozmasından daha açık bir 
örnek olamaz. 

Ondan sonra da, buhrana, zoraki sebepler yarat
mak için gayret sarf edilmektedir. Üçüncü Beş Yıl
lık Plandaki ifadelere bakınız: Bilim ve teknolojik 
gelişme, cemiyetin, sosyal, ekonomik ve kültürel 
yapısına yansıyormuş. Bu yansıma, toplumların psi
kolojik, sosyolojik ve sosyal açıdan en duyarlı yaş 
kesiti olan gençleri daha çok etkiliyormuş. Bu se
beple, gençlik sorunları, sanayileşmiş ve sanayileş
mekte olari birçok ülkenin ortak ve önemli sorunu 
imiş. Arkasından bir sürü tavsiyeler, temenniler, gös
terilen hedefler... 

Sayın milletvekilleri, netice ne oluyor? Her gün 
buhran biraz daha artıyor; anarşi biraz daha kesafet 
kazanıyor. Huzur, millî birlik ve beraberlik biraz da
ha bozuluyor. Sebep nedir? Sebep, derde, hastalığa 
doğru teşhis koyamamaktır. Teşhisiniz doğru olmaz
sa, bütün gayretler, tedaviler boşuna ve hebaen man-
sure olmaktadır. 

Bu kürsülerden daha çok bütçe müzakereleri, da
ha çok gençlik hakkında temennilerde bulunanlar 
olabilir; ama, eğer köklü tedbirler alınmazsa hiçbir 
meselemizin halledilemeyeceği hakkındaki kanaatle 
de devam eder gider. 

Değerli milletvekilleri, Türk gençliği, sadece mek
teplerde okuyanlardan ibaret değildir. Bu memleket
te, köyde, kentte, kasabada, tarlada, fabrikada, dük
kânında çalışan gençlerin meseleleri ve dertleri yok 
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mudur? Gençlik hakkında fikir serdedenler neden, 
onların dertlerinden söz açmazlar? («Bravo» sesleri) 

Değerli milletvekilleri, izci ve yavrukurt sayısı 
20 000'den, 40 000'e çıkmış, gençlik kamplarına katı
lanların sayısı 1 000'den 15 000'e yükselmiş, kültür 
merkezleri üye sayısı 300'den 14 000'e çıkmış, şu ka
dar adet kitap, bu kadar adet standart spor malze
meleri dağıtılmış, istanbul'da 150 bin kişilik stad ya
pılacakmış... 

Gördünüz değil mi, Devletimizin, gençler üzerin
deki yetiştirme politikasını? İnsanı sadece et ve ke
mikten, yani maddeden ibaret zannedenler, o insa
nın aslını ve esasını teşkil eden gençliğe, sadece mad
de telkin etmek, madde vaat etmek ve fakat onun 
da hakikatini yerine getirememenin misallerini gös
termek durumundadırlar. 

• Muhterem arkadaşlar, Devlet mutlak surette genç
liğimizin hem manevî, hem de maddî yönden geliş
mesi üzerinde hassasiyetle durmak mecburiyetinde
dir. Bu, Anayasanın emridir, milletin gönlünde yat
maktadır bu arzu ve başımıza gelen hadiseler bizi 
bu yola sevk etmek mecburiyetindedir. 

Bugün milletimizin üniversiteleri, Devlet - Millet 
düşmanlarının karargâhı, talim sahası, gizlenme yeri. 
Mekteplerde körpe dimağları - kendi tabirleriyle -
eyleme sevk etmek için bilinçleştirmeye çalışan, 
ilim - irfan yerine bunu talimini, tedrisini yapan bir 
kısım (ekseriyetini tenzih ederim) öğretmenlerin faa
liyet sahası. 

TRT'si milletin ahlâk ve maneviyatını bozmayı 
kendine vazife edinmiş ve bu uğurda solculuğu mes
lek edinmişçesine neşriyat organı. 

Spor - Toto'su ile Spor - Loto'su ile piyango ve 
müşterek bahsi ile gençleri kumara, bedavacılığa, 
lüpçülüğe, beleşten geçinmeye; eliyle imal ettiği müs
kiratı yine eliyle reklâm edip gençleri içkiye; tertip
lediği festivalleriyle ve birtakım merasimleriyle genç
lerimizi birtakım ahlâksızlığa ve fuhşa itenler kim
lerdir? Bu sakîm yollardan ve taklit edası içerisinde 
yaptığımız bu işlerden vazgeçmedikçe, gençliğimize 
gerçek hedefini göstermedikçe, milletimizin kurtuluş 
müjdesini vermek çok zor olacaktır. 

Muhterem milletvekilleri, gençlik, bir milletin en 
değerli varlığı, içinde bulunduğu zamanın itici gücü 
ve geleceğin teminatıdır. Gençliğini çağın icaplarına 
göre yetiştiren milletler, medeniyet yarışında öne ge
çerler. İnsanoğlu, çok emek isteyen, geç ve güç ye
tiştirilen bir varlıktır. Bu konuda yapılan yatırımlar 
meyvesini geç verir. İhmal edilen gençlik tehlikeli 
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olur, belki bir istilâ ordusundan da beter neticeler 
meydana getirir. 

v Takibettiğimiz taklitçi eğitim sistemi, bizi bizden 
uzaklaştırmıştır. Tarihî ve manevî değerlerimizi hor
lamamız, kültür ve geleneklerimizi ihmal etmemiz 
neticesinde, sevgi ve saygıya dayanan ferdî ve içti
maî münasebetlerimiz, yerini öfkeye, kine, kardeş 
kavgasına bürümüştür. 

Çocuğuna iyi örnek olmayan bir ailederj, öğren
cisine yaşayışı, fazileti, adaleti ve gayretiyle numune 
olamayan bir öğretmenin elinde yetişen gençlerden 
- şahit olduklarımızdan başka - nasıl bir nesil bek
lenebilir? Milletini sevmenin, yurduna ölesiye bağlı 
olmanın adına milliyetçilik değil de, «faşistlik» der
sek, o zaman bu memleketi seven, bu milleti seven 
milliyetçi gençler ve nesiller nasıl yetiştirilir? (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri) O zaman istikbalimiz 
de tehlikeye düşer, rejimin' korunması da tehlikeye 
girer ve hatta öbür tarafta, «devrimci gençler» eda
sı altında durmadan sırtını sıvazladığımız ve elimizi 
uzatmak suretiyle destek olmaya kalkıştığımız o ma
yınlar patladığı zaman, evvelâ, kendisini sıvazlayan 
ve kendisine uzanan elleri beraber parçalayacaktır. 
(A. P., M. S. P. ve D. P. sıralarından «Bravo» ses
leri) Bunun için, Devlet ve millet olarak, hiçbir fe
dakârlıktan kaçınmamalı ve gençlerimizin maddî 
ve manevî sahada gelişmeleri için her hususta en bü
yük gayreti sarf etmeliyiz. 

Gençlik ve Spor Bakanlığının, milletimize, daha 
doğrusu, gençlerimize yapmakla mükellef olduğu 
hizmetler, elbette mutlaka karşılıksız olmalıdır. Bel
ki, sadece yüksek tahsil veya bir meslek ve sanatın 
öğretilmesi için geçecek zaman içinde gençlerimize 
verilecek olan kredi ve burslar için, ileride meslek 
sahibi olduğu zaman ödeme kaydıyle faizsiz borçlar 
verilebilir. Bunun dışında, bütün maddî ve manevî 
gelişmeyi sağlayacak hizmetler parasız olmalıdır. 
Madem, millet fertlerinin maddî ve manevî sahada 
gelişmiş olmasını istiyoruz; o halde, bu hizmetleri 
karşılıksız ve meccani yapmak mecburiyetindeyiz. 
«Peki, o zaman bu hizmetlerin finansman kaynağı 
ne olacaktır?» . şeklinde bir sual akla gelebilir. Onu 
da derhal arz edeyim: 

1. — Milletin devletine verdiği vergiler ki, o mil
let tarafından, kendisine hizmet olarak dönecek diye 
verilmektedir. Yani, Devlet Hazinesinde önemli bir 
miktarda bu hizmetler ayrılmalıdır. Bakanlığımızın 
bünyesindeki birtakım israflar kaldırılmak suretiy
le, bu israflardan elde edilecek iktisadî sistem içeri

sinde gençlerimize daha büyük imkânlar hazırlan
malıdır. 

BAŞKAN — Sayın Acar, lütfen tamamlayın 
efendim; rica ediyorum. 

ALt ACAR (Devamla) — İkinci husus da, der
hal Gençlik ve Spor Bakanlığımızın bünyesinde de 
bir vakıf tesis edilmek suretiyle, vatandaşlarımızın 
hamiyet duygularından istifade edilmelidir. 

Muhterem arkadaşlar, bendeniz, sözlerimin so
nunda bir iki hususa daha temas ettikten sonra, söz
lerimi toparlayarak huzurlarınızdan ayrılmak istiyo
rum. 

Dün, 21 yaşında bir delikanlı bir çağın açılıp bir 
çağın kapanmasına vesile olurken; bugün 21 yaşla
rında, o çağın açılıp kapanmasına vesile olan fethin 
manasından, onun mefhumundan ve ruhundan ko
pan nefsinin, maddenin ve şehvetinin esiri olarak 
meydanlarımızı dolduran 21 yaşında binlerle insan 
vardır. Dün, Müslüman Türk'ün kanını ve şanını 
temsil eden sancağı ve bayrağı, çan seslerinin sustu
rulduğu istanbul surlarına diken ve bu uğurda şehit 
olan Ulubatlı Hasan'ların ve Mehmet'lerin yerine, 
bugün o idealden, bayrak ve millet sevgisinden mah
rum olanlar; kafa ve kalplerini kızıla boyayarak, 
hayranı oldukları kızıl renkteki orak - çekiçli bez 
parçasını Beyazıt Kulesine asan nesiller olarak zu
hur etmişlerdir. Dün, Müslüman ve Türk olduğunu 
iftiharla her tarafta söyleyip, bunları kendisine şük
ran nimet olarak kabul eden ecdat yerine; bugün, 
miktarı az da olsa, kendilerinin Müslüman ve Türk 
olmadıklarını söyleyerek, küfranı nimet eden ahfat 
türemiştir. 

BAŞKAN — Sayın Acar, son cümlenizi istirham 
ediyorum efendim, son cümlenizi. 

ALt ACAR (Devamla) — Muhterem arkadaşlar, 
gençlik üzerinde hazırlamış olduğum sözlerin hepsini 
aktaramamanın üzüntüsü içerisinde bir cümleyle de... 

BAŞKAN — Sayın Acar, son cümlenizi lütfen; 
son cümlenizi.. 

ALt ACAR (Devamla) — ... müsaadenizle, spor 
konusuna da temas ederek bağlıyorum, bir cümley
le sadece. 

Muhterem arkadaşlar, her sahada olduğu gibi, 
spor sahasında da gençlerimizin muvaffak olabilme
sinin şartı ve tek esası, onların manevî yönden teç
hiz edilmesine bağlıdır. Çünkü, tarihimizde, manevî 
yönden kuvvetli olan ecdat sporuyla uğraşan, Kurt-
dereli Mehmet'ler ve en sonunda Yaşar Doğu'lar 
gitmişler, bu milletin şanını şerefini, göndere bayra-
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ğını çektirmişler; fakat o nesillerin yerine ahlâktan 
ve maneviyattan mahrum olanlar gittikten sonra, ev
velâ başka yerlerde kendilerini yendirip, ondan son
ra da minderler üzerinde de kendilerini yendirmenin 
bahtsızlığını bu millete tattırmışlardır. 

Her derdimizin devası, mutlaka ahlâklı ve mane-
viyatlı nesiller yetiştirmekten geçmektedir. Geliniz, 
hangi partili olursanız olunuz, gençliğimizin bu duy
guda, bu ruhta olmasını temin edelim. Gençliğimizin 
ahlâklı ve maneviyatlı olması, hiçbir siyasî grupu, 
hiçbir siyasî şahsı katiyen ilzam etmez ve katiyen za
rara da sokmaz; bundan millet faydalanır, bundan 
siyasî partilerimiz fayda görür. 

Hepinize, Grupum adına hürmet ve saygılar su
narım. (M. S. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Acar. 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Yılmaz Hoca-

oğlu, buyurunuz efendim. 

A. P. GRUPU ADINA YILMAZ HOCAOĞLU 
(Adana) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Gençlik ve Spor Bakanlığı 1975 malî yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı münasebetiyle Adalet Partisi Gru-
punun görüşlerini belirtmek için huzurunuzdayım. 
Yüce Meclisin seçkin üyelerini saygılarımla selâmla
rım. 

Sayın milletvekilleri, millî varlığımızın ümidi ve 
dinamik unsuru olan gençliğimizin meseleleri, ekono
mik ve sosyal yönden olduğu kadar, Türk toplumu
nun huzuru, güvenliği, ilerlemesi ve mutluluğu açı
sından da büyük önem ve değer taşımaktadır. Konu
nun ciddiyetini takdir eden Adalet Partisi İktidarı 
3 Aralık 1969 tarihinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı 
kuruluşunu gerçekleştirerek, memleketimizde mev
cut hayatî bir boşluğu doldurmuştur. 

Maddî ve manevî kalkınmanın başarılı öncüsü 
Adalet Partisi, bu hizmetiyle, Türk gençliği üzerin
deki hassasiyetini açıkça göstermiştir. Okul içi ve dı
şı bütün gençlerimizin temel ihtiyaçlarının araştırıl
ması, tespiti, karşılanması; beden, fikir, ruh sağlık
larının ve gelişmelerinin gözetilmesi; eğitim, öğretim, 
rehberlik, boş zamanlan değerlendirme, spor, izci
lik ve oyun çalışmaları ve bu konularda gerekli te
sislerin vatan sathında dengeli biçimde kurulması, 
çoğaltılması, yaygınlaştırılması yolunda bugüne ka
dar yapılanları şükranla karşıladığımızı ve fakat as
la yeter bulmadığımızı belirtiriz. 

Gençlerimizin bütün ihtiyaçlarının gönlümüzce 
karşılandığı ve meselelerinin tamamiyle çözümlendi
ği elbette iddia edilemez. Ne var ki, gençlerin ihti

yaçları karşısında Devletin imkânlarının yetersizliği
ni, isyancıların mazereti olarak ileri sürmek de, genç
liğe dönük olmak demek değildir, ilgililerden dileği
miz, daha kısa zamanda daha üstün hizmetlerin sağ
lanmasıdır. Çünkü, gençliğimiz bu üstünlüğe lâyıktır. 

Sayın milletvekilleri, Adalet Partisi, hür demok
ratik rejimimizin, ancak Atatürk'ün Cumhuriyeti 
emanet ettiği Türk gençliğinin gerçek anlayışı ve ya
kın ilgisiyle korunup sonsuzlaşacağı inancındadır. 
Bize göre, gençlik, millî servetimizdir. Türk gençliği 
hiçbir siyasî partinin tapulu malı ya da muhafız ala
yı değildir. Hiçbir sapık ideolojinin esiri, ya da vu
rucu gücü değildir. Türk kençliği büyük çoğunluğuy-
le Atatürkçü, milliyetçi, dindar, gelenek ve görenek
lerine bağlı ve saygılıdır. Ülkesi ve milletiyle bölün
mez bir bütün olan Devletimizin her türlü tehlikeye 
karşı yılmaz savunucusudur. 

Milyonlarca genç bu imanla dimdik beklerken, 
bir avuç âsi kim olmaktadır? Haytalar kendilerini 
ne zannetmektedirler? Adalet Partisi, Devlete, vata
na ve millete candan bağlı, yasalara saygılı gençlere 
kucağını daima açmıştır. Ancak, yasa dışı eylemlerle, 
Atatürk'ü de, Türklüğü de, Müslümanlığı da çiğne
yen kızıl kundakçıları hiçbir zaman tanımamıştır, 
tanımayacaktır. (A. P., D. P. ve M. S. P; sıraların-: 
dan alkışlar) 

Esasen, bunlar yalnız Adalet Partisine değil, baş
ta Atatürk olmak üzere Türkiye Cumhuriyetine,. Türk 
Milletine, Türk Ordusuna ve Türk yasalarına baş kal
dırmış bir avuç solcu suçludur. 

Sayın milletvekilleri, demokratik Cumhuriyete sa-: 
dik milliyetçiler olarak üzerine titrediğimiz gençlerin 
lâyıkıyle yetişmeleri yolunda dikkate almamız gere
ken bazı hususlarda bakınız Atatürk ne diyor: 

Atatürk diyor ki, «Biz Türküz. Tam manasıyle 
Türküz. tşte o kadar...» 

Atatürk diyor ki «Bizim dinimiz, en makûl ve en 
tabiî bir dindir ve ancak bundan dolayı son din ol
muştur. Bir dinin tabiî olması için akla, fenne, ilme 
ve mantığa uyması lâzımdır. Bizim dinimiz bunla
ra tamamen uygundur». 

Atatürk diyor ki; «İmtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış 
bir kitleyiz. Bizim halkımız, menfaatleri yekdiğerin-
den ayrılır sınıf halinde değil; bilâkis, mevcudiyet
leri ve muhassala-u mesaisi yekdiğerine lâzım olan 
sınıflardan ibarettir». 

Atatürk diyor ki: «Türkiye'nin tatbik ettiği dev
letçilik sistemi, 19 ncu asırdan beri sosyalizm naza-
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riyecilerinin ileri sürdükleri fikirlerden alınarak 
tercüme edilmiş bir-sistem değildir». 

Nihayet, Atatürk diyor ki; «Türk âleminin en bü
yük düşmanı komünistliktir; her görüldüğü yerde 
ezilmelidir». (A. P. ve D. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

İşte, Mustafa Kemal'in ifadesiyle Atatürk'çülük. 
Yoksa, gençlerimize, «İlericilik» adı altında, «Halk
çılık» adı altında yutturulmaya çalışılan, çürümüş 
Lenin, Mao, Marks karışımı reçeteler, Atatürk'çü
lük değildir, komünistliktir. 

Sayın milletvekilleri, bakınız, 15 yıldan beri mil
let çoğunluğuna ne sıfatlar yakıştırılmış, bölücülük 
tohumları nasıl ekilmiş, bugün acıyla şahit olduğu
muz kanlı kavgalara nasıl ortam hazırlanmıştır? 
Kronolojik değişmelere göre sıralıyorum: 

27 Mayısçılar; kuyruklar; ilericiler - gericiler; Ata-
türk'çüler - Atatürk düşmanları; kapitalistler - emek
çiler; halkçılar - sömürücüler; çağcı olanlar - çağdı
şı olanlar; aydınlıkçılar - karanlıkçılar ve şimdi de 
yurtseverler - faşistler. Kimi ihtilâlci, inkarcı, bey-
nenmilelci; kimi, istismarcı, kışkırtmacı, kavgacı; 
ama tümü de yıkıcı. Bu tefrikanın müellifi, yazık ki, 
Cumhuriyet Halk Partisidir. (A. P. ve D. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Önüne gelene canının istediği damgayı vurup, 
milleti kamplara bölen ve böylece genç dimağları 
iğfal ederek safına çekmeyi hesaplayan Cumhuri
yet Halk Partisi, gençliğin gerçek katilidir. Sayın Ece-
vit, halen hem İnönü, hem Aybar rolündedir. Bu rol, 
geçmişte daha güçlü aktörleri dahi başarıya ulaş-
tıramamış bedbaht bir oyundur. 

Haziran 1968'de başlayan gençlik olaylarına alkış 
tutan sizdiniz; orak - çekiç başlıklı yazısı tartışılır
ken Çetin Altan'a arka çıkan sizdiniz; 1968 olayla
rında «sokağa çıkacağız, kan dökeceğiz» mealin
deki bir yazının altına «ben de imza atarım» diyen, 
bu kürsüde konuşan sizin sözcünüzdü. «Bütün yasala
rın üstünde Anayasa, onun da ötesinde doğa yasala
rı vardır; boykotla işgal aynı şeydir; toprak iste
yenin, su kullananın» diyen sizdiniz. Buna mukabil, 
tutumunuzun yanlışlığını, ateşle oynamamanız ge
rektiğini, çıkaracağınız yangının kimi yakacağını, 
kimi yakmayacağını bilemeyeceğinizi yorulmadan, 
usanmadan ısrarla söyleyen de Adalet Partisi idi. 

Sayın milletvekilleri, Türk Halk Kurtuluş Cephesi, 
Türk Halk Kurtuluş Ordusu, Türk Halk Kurtuluş Par
tisi, Türkiye İhtilâlci İşçi - Köylü Partisi, Türkiye 
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îşçi Partisi, Türkiye Öğretmenler Sendikası, Türkiye 
Devrimci Gençlik Federasyonu gibi legal illegal çalışan 
yıkıcı teşekküllere mensup binlerce eylemci genç 
arasında, hamdolsun, bir tek Adalet Partiliye rastlan
mamıştır. 

Yürüyüşlerle, işgallerle, boykotlarla banka so
yarak, uçak kaçırarak, gemi batırarak, konsolos öl
dürerek, saray yakarak, Türk polisi, Türk jandar
ması, Türk askeriyle savaşarak kızıl devrim için 
silâhlı eyleme geçen isyancıların kimler tarafından 
şartlandırıldığı, kimler tarafından teşvik ve tahrik 
edildiği, kimler tarafından himaye gördüğü ve ya
kalandıklarında ceplerinden Rus ve Çin yapısı silâh
ların yanında, hangi sayın liderin tebriklerinin çıktı
ğı herkesin malumudur. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, Başbakanlığı süresince, bayrak 
yırtıp «Türk değilim», Kur'an yakıp «Müslüman de
ğilim» naralarıyle vatanı, milletten kurtarmaya kal
kan hüküm giymiş eylemzedeleri, Yüce Meclislere 
rağmen Anayasa Mahkemesi sayesinde geceyarıların-
da salıvermekten başka marifeti ve savcılıktaki şah
sî dosyalarını kurtarmaktan başka çaresi olmayan 
Sayın Ecevit'in, son günlerdeki olayları fırsat bile
rek bizleri kötülemeye yeltenmesini bir suçluluk te
lâşı ve hırçınlığı olarak görmekteyiz. 

Bizi faşist göstermeye, zorba göstermeye, saldır
gan göstermeye çabalayan Sayın Ecevit'e soruyo
ruz: Daha dün Başbakan sıfatiyle iktidardaydınız. 
Kaç faşist tespit ettiniz? Kaç faşist yakaladınız? 
Halen buna dair hiçbir örnek bulunmadığına gö
re, sizce böylesine kritik bir konuda, böylesine kri
tik bir olayda görev mi yapmadınız? Yakaladıkları
nızı elinizden mi aldık? Yoksa, memlekette faşist 
bulamadınız mı? Öyle de değil ise, ya ne dediğinizi 
bilmiyorsunuz, yahut, anti komünistlere, «faşist» di
yorsunuz. 

Sayın milletvekilleri, yıkıcı çalışmaları iyice açı
ğa çıkan TÖB - DER, bilindiği üzere, TÖS'ün vârisi
dir. Aynı yoldadır. Birkaç gün önce 67 ilde birden, 
sözde pahalılığın ve faşizmin üzerine yürümeye kalk
mıştır. Faşizm bir anda yerden mi bitmiş, gökten mi 
yağmıştır ki, yine vatanı milletten kurtarmak için ha
rekete geçilmiştir? Bize göre, bu kere de malûm mak
satlar için: ama yeni bir maske ile yola çıkılmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Hocaoğlu, tamamlayınız lüt
fen. 

YILMAZ HOCAOĞLU (Devamla) — Tamamlr-
yorum Sayın Başkanım. 
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Vatandaş sormaktadır: Biz; Ecevit'in zam seline 
kapılıp pahalılıktan boğulurken, TÖB - DER'ciler, 
İsmail Cem îpekçi için ağıtlar mı yakıyordu? Ne
redeydiler? Ve vatandaş diyor ki; «Biz eskiden TÖB 
- DER ile Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolla
rını ayrı teşkilâtlar zannederdik; gördük ki, aldan-
mışız.» 

Sayın milletvekilleri, Sayın Baykal, Cumhuriyet 
Halk Partisi Grup Sözcüsü olarak yaptığı konuş
mada «Terörizmin sağına karşı çıkmayan insanlar, gü
nün birinde soldan gelecek terörizmin karşında boyun
larım eğmek zorunda kalırlar» demek talihsizliğine 
uğramıştır. 

Şunu herkes bilmelidir ki, Adalet Partisi, nereden 
gelirse gelsin, terörizmin her türlüsüne karşıdır. Bu 
meziyetimiz 15 yıllık hizmet hayatımızın kesin özel
liğidir. Sayın Baykal bu acıyı tatmamıştır; ama Ada
let Partisi, merhum İnönü Hükümeti zamanında, 
genel merkezi tahrip edilen, gazete idarehaneleri sal
dırıya uğrayan, senatörleri, yazarları insafsızca dö-
ğülen çilekeş bir partidir. Bu çamurlar bize bulaş
maz. Dünya bilir ki, Adalet Partisi kavgacı değil 
barışçıdır; beynelmilelci değil, milliyetçidir; kindar 
değil dindardır. Dünya bilir ki, Adalet Partisi, mille
timizi ne ırk, ne din, ne mezhep, ne sınıf, ne bölge ba
kımından farklı görmeyen, böyle teşebbüslere, bölü
cü teşebbüslere en önde karşı çıkmış ve yine en önde 
karşı çıkacak olan bir partidir. 

BAŞKAN 
efendim. 

Sayın Hocaoğlu, süreniz tamam 

YILMAZ HOCAOĞLU (Devamla) — Ve dünya 
bilmelidir ki, Türkiye'de sol terörizme boyun eğecek 
tek Türk yoktur. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri 
alkışlar) Son milliyetçi son nefesini verinceye ka
dar, Türkiye'de komünizme hayat hakkı tanınmaya
caktır. Kaldı ki, Adalet Partisi olarak Sayın Bay-
kal'ın sözlerine gülüp geçemedik; ama fazla ciddiye 
de almadık. «Şeyhin kerameti kendinden menkul
dür». Sayın Baykal'ın durumunu anlatan, sevdiğim 
bir halk hikâyesi vardır. Tilkiye sormuşlar, «Ne var 
ne yok?» diye. Cevap vermiş, «Bu yıl zorlu üzüm ola
cak». Yine sormuşlar, «Ne biliyorsun, bağlan mı gez
din?». «Yok canım» demiş, «Bağları gezdiğim, bir şey 
gördüğüm yok; ama gönlüm öyle istediği için öyle 
söylüyorum». 

BAŞKAN — Rica ediyorum Saym Hocaoğlu. 
YILMAZ HOCAOĞLU (Devamla) — Bitiriyo

rum Sayın Başkan, son cümlem. 

Sayın milletvekilleri, dileğimiz odur ki, gençleri
miz, politik ve ideolojik çıkarlar uğruna Anayasayı 
çiğneyen Anayasa Mahkemesinin bir kısım üyeleri
ni, kendisini Başbakan yapan Parlâmentoya dil uza
tan dengesiz liderleri, çağımızın, vatanımızın, mille
timizin gerçeklerini ilim tekniğin gerekleri açısın
dan ibretle, isabetle değerlendirebilecek maddî ve ma
nevî eğitim ile teçhiz edilmelidirler. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Bakanımıza, Bakan
lık mensuplarımıza çalışmalarından dolayı teşek
kür eder, başarılar dileriz. 1975 bütçesinin gençliği
mize ve spor camiamıza hayırlı ve uğurlu olmasını 
Cenabı Allahtan niyaz eder, Yüce Meclisi Adalet Par
tisi Grupu olarak saygılarımızla selâmlarız. (A. P. sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hocaoğlu. 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Sayın Başkan, Yıl
maz Bey arkadaşımızın daha evvel cevabı verilmiş 
konuları tekrar etmesini, dün rahmete kavuşmuş dev
let adamları hakkında burada sözü edilmediği hal
de kendilerinin ona tekrar dokunmasını, aşırı heyeca
nını, üslup farkını yaşına bağışlıyoruz. 

Ama Sayın Başkan, biraz evvel burada, Millî Se
lâmet Partisinin eski bakanlarından bir tanesi bir ke
lime kullandı diye kendisine, lisan nezahetine davet et
tiniz. Aynı dikkatinizi, lütfen, kendisine de gösterme
nizi rica edeceğim. 

Siyaset yaptılar; siyaset yapmanın bir hududu var
dır; ama bir siyasî parti için, «Katil» kelimesini kul
lanmanın hakikatle ilgisini bir yana bırakalım, bir 
Parlamentoda kullanılması gereken asgarî terbiye, 
nezaketle bağdaşmadığı açıktır. Aynı daveti kendi
sine burada yapmanızı rica ediyorum. 

Bir de, kürsüden inerken, «Dengesiz liderler» tabi
rini kullandılar. Bu, çoğul kullanılmış bir tabirdir; 
herkesi yaralayan bir tabirdir. Lütfen bu konuda 
da, eğer yine açıklaması lazımsa bunu, «Dengesiz . 
liderler» olduğuna göre, tabiri kullandılar; denge he
sabını yaparsak kim zararlı, kim kârlı çıkar, belli 
olmaz. Onun için bu konudan çıkaralım diyorum. 

«Katillik» kelimesi konusunda bir, «Dengesiz li
derler» konusunda iki, bu Parlamentoda söylenmemiş, 
söylenmemesi gereken şeylerdir, sabahki dikkatinizin 
aynını bu konularda da göstermenizi rica ediyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Hocaoğlu. 
YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Sayın Baş

kanım, bendeniz Sayın Uğur'un alınmasına mebni tek 
kelime söylemedim. Dengesizliğe ölçü, objektif ve 
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genel bir hal; bir çelişki ifade ettim. O şu idi; hem 
Parlamentodan çıkmak, hem Parlamentonun güven
oyu ile Başbakan olmak ve hem de Parlamentoya ha
karet etmek. 

Bu, Türk demokrasisi için de, dünya demokrasisi 
için de, politikanın ilkinden sonuna kadar, küçüğün
den büyüğüne kadar, bütün zamanlar içinde, bütün 
mensupları için de bir genel kaidedir ve bir denge
sizlik ifadesidir. 

Ben bir şey soracağım... 
BAŞKAN — Bir şey sorma imkânınız yok efen

dim. Şimdi diğer hususta da beyanda bulunmanızı 
rica ediyorum. 

NECDET UĞUR îstanbul) — Yeni bir sataşma 
yapılıyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Rica ederim Sayın Uğur. Şimdi, den
gesizlik... 

NECDET UĞUR (îstanbul) — Olmadı Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN —• Bir dakika müsaade eder misiniz 
efendim? Müsaade buyurun, «Dengesizlik» hususun
da, sizin kullandığınız şekilde, yani kendi ifadeleriyle 
ters düştü manasına aldım ben. 

Öyle mi ifade ettiniz efendim? 
YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Hayır. Ben, 

dengesizliği, Parlamento içinden çıkıp, Parlamento
nun güvenoyu ile Başbakan olup, Parlamentoya ha
karet etmek anlamında kullandım. 

Bu, benim siyasî yorumlarıma göre, dengesizlik
tir. 

Ben isim zikretmedim, ben, «falan zat, filân zat 
Parlamentoya hakaret etti» demedim. Sayın Uğur, 
böyle bir zat tanıyorlar da, bu sözümü o zata izafe 
ediyorlarsa, kendi takdirleridir. 

BAŞKAN — Hayır, şimdi «Dengesizlik» sözünün 
bir eş manası olarak hangisini kullanıyorsunuz? 

YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Muvazene
sizliktir. Genç kuşak olduğum için... 

BAŞKAN —• Anladım; ama efendim, politika ya
pan bir kişi olarak, «Siyasî dengesizlik mi», yoksa «ak
lî dengesizlik mi?» bunu tasrih ediniz efendim. 

YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Siyasî den
gesizlik, tutarsızlık, çelişki olarak. 

BAŞKAN — «Çelişki» olarak kullandınız. 
Diğer hususta da beyanınızı bekliyorum efendim. 

«Gençlerin gerçek katili Cumhuriyet Halk Partisidir» 
dediniz. Bu beyanınızı ben de zaptettim ki, bu husus
ta bir izahta bulunacaktım. Sayın Uğur'un izahı isti
kametindedir o. Buna eski İçtüzüğümüz «Lisan neza-

heti» derdi; yeni içtüzüğümüz, «Temiz bir dille ko
nuşma» der. Bunu rica ediyorum sizden, temiz bir 
dil haline getiriniz. 
_ YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Arz edeyim. 

Bendenizin «katil» kelimesini kullanmaktaki kastım, 
gençliği kurban eden anlamında idi ve zaten tartışma 
götürmez kesinlikle, naklettiğim olay ve gelişmeler 
içinde gençliğin nasıl kurban edildiği gayet açık şe
kilde anlaşılmıştır. 

Bu münasebetle kullandım, «katil» den kastım bu 
idi. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
NECDET İJĞUR (îstanbul) — Sayın Başkan, «sa

taşma var» demiştim. Ama, arkadaşımız önce den
gesiz liderleri çoğuldan tekile indirdi ve bir hedefe 
doğru yöneltti. Sonra, bir partinin liderinin denge
sizliğini, «çelişki içinde bulunması» diye tanımladı. 

Arkadaşımızın bir lider hakkındaki kanaatleri böy
le olur, benim de arkadaşımın lideri hakkındaki ka
naatim böyle olur. Bu bakımdan bu karşılıklı basit 
ifadeleri liderlere izafe ettik. 

BAŞKAN — Tamam şimdi. Yalnız bir dakika Sa
yın Uğur «Sizin lideriniz» şeklinde- demedi, «öyle an-
lıyorlarsa» dedi. 

NECDET UĞUR (îstanbul) — ikinci konuya ge
lince : «Tavzih ederim» derken, aynı şeyi tekrarla
makta marifet yoktur. Aslında, bu kelimelerin kökü 
«Rüzgâr eken fırtına biçer». Siz bu kelimeyi söyle
yecektiniz Yılmaz beye; daha ağırını biz söyleyece
ğiz. Ağır kelime yarışına girmekte anlam olmadığı 
için... 

BAŞKAN — Düzeltti efendim; «Kurban eden» 
dedi efendim. 

NECDET UĞUR (îstanbul) — «Kurban eden». 
Yani, bir başka çeşidini söylemesinler; bırakalım bu 
kelimeleri efendim. Geçen dönemde siz yok mu idi
niz? Bu Mecliste ne kelimeler söylendi; bizler ne ka
zandık bu kelimelerden? 

BAŞKAN —• Teşekkür ederim Sayın Uğur. 
İSMET SEZGÎN (Aydın) — Sayın Başkan, bir 

hususu arz etmeme izninizi rica edeceğim. 

BAŞKAN — Hangi konuda efendim? 
ÎSMET SEZGÎN (Aydın) — Bu konuda Sayın 

Başkanım. Çok değerli arkadaşımız... 
BAŞKAN — Sayın Sezgin, siz üçüncü şahıs du

rumundasınız. Şayet yardımcı olacağını umduğunuz 
bir konuya temas etmek durumunda iseniz, kısa ol
mak kaydı ile buyurunuz efendim. 
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İSMET SEZGİN (Aydın) — Yardımcı olmak için 
arz edeceğim aslında Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Efendim Sayın Nec

det Uğur arkadaşımız, bir genç arkadaşımızın ko
nuşmasında geçen ve niyetini bir yerde açıkladıktan 
sonra, saygı duyduğunu belirtme konuşmasından son
ra, şunu belirtmek istiyorum : Bir parti genel başkanı 
Milliyetçi Cephe için «fillerini kana bulamış» şeklin
de bir ifadede bulunursa ve bundan sonra bir genç 
arkadaşımızın, o Milliyetçi Cephenin bir partisi gru-
pu adına konuşmasında bir «katil» kelimesi geçer
se; sayın liderlerine karşı gösterilmesi gereken has
sasiyet nasıl oluyor, da, bir başka grupun bir genç 
sözcüsüne karşı gösterilebiliyor? Bunu anlamak müm
kün değil. 

BAŞKAN — Sayın Sezgin, o, Meclisimizin dışın
da yapılmış bir beyandır; burayla ilgili değil; bağış
layınız. 

Demokratik Parti Grupu adına Nâzım Baş; buyu
run efendim. (D. P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar.) 

D. P. GRUPU ADINA NÂZIM BAŞ (İçel) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Gençlik ve Spor 
Bakanlığının değerli mensupları, Gençlik ve Spor Ba
kanlığı bütçesi üzerinde düşüncelerimizi ve Grupu-
muzun görüşlerini kısaca arz edeceğim. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı, önce gençlik mesele
lerinin hallini ve neticede Türk milletinin gençliği ol
maya lâyık bir gençlik meydana getirmek için, spor 
dallarından istifade ederek, bir yandan, bedenen ve 
kafa itibariyle sıhhatli ve güçlü bir gençliğin yetişme
sini temin ederken, diğer taraftan, kötü itiyatlardan, 
tehlikeli cereyanlardan gençliği masun kılmayı temin 
eden bir düşünce ile kurulmuştur. 

Türkiye'nin, bugünkü şartlar içerisinde birinci 
problemi, gençlik meselesidir. Yarını nasıl görmek is
tiyorsak, gençliği o istikamette eğitmeliyiz. Sistemli, 
inandırıcı, millî bir ruh ile, gençliğin gürbüz ve genç 
enerjsini millî karakterler için şuurlu br şekilde de
ğerlendirmek mümkündür. Bu, herkesin, siyasî kana
atleri ne olursa olsun, gençlik meselelerini samimiyet
le millî bir mesele olarak kabul etmesine bağlıdır. 
Gençliğin problemleri bugün her memlekette hükü
metleri, devleti ve milleti en başta meşgul eden mese
lelerden bir tanesidir. Gençliğin, dünyada olduğu gibi, 
Türkiye'de de daha çok problemleri vardır. Bu prob
lemlerin hallini sadece Gençlik ve Spor Bakanlığının 
omuzuna yüklemek ve çözümünü, bu Bakanlıktan 

beklemek, Türkiye'nin bugünkü meseleleri içinde ba
şarılı sonuca ulaşamayacak bir konudur. (D. P. sıra
larından «Bravo» sesleri.) 

Şüphesiz, komünistler, komünizm karşısında olan 
gençliği faşist, gerici, yobaz veya komandolukla suç
lamaya kalkmışlardır. Irkçılıkla suçlamaktadırlar. 

Bu meselede köklü ve esaslı bir millî eğitim politi
kası, hatta, devletin millî bir gençlik politikası olma
lıdır. Hükümetler bu meseleye gereken önemi verme
lidir. Şimdiye kadar gelmiş geçmiş iktidarlar gençlik 
meselelerine gereken önemi vermemiş âdeta gençliği 
bir kenara itmiştir. Gençlerimize gereken dinî terbi
ye ve millî ahlâk, gerektiği kadar verilmemiştir. Genç
lerimiz millî bir ruha sahip, manevî değerlerine say
gılı, tarihine, örf ve âdetlerine sadık, millî duygu ve 
fikirlerle, gerektiği ölçüde yetiştirilememiştir. Bunun 
başlıca sebepleri,, biraz evvel arz ettiğim gibi, hükü
metlerin bu meseleye ciddî tedbirlerle eğilmeyişlerinin 
yanında, millî eğitimdeki bozukluklar, müstehcen neş
riyatlar, gençliğin çevresindeki dengesizlikler, sosyal 
yaşantılarındaki huzursuzluklar, öğretim ve eğitim 
sisteminde görev alan öğretmen ve öğretim üyeleri
nin belirli fikirleri gençliğe empoze etmek çabaları
dır. 

Memleketimizin geleceğini ve milletimizin bütün
lüğünü, sağlam fikirlerle yetişmiş, iyi terbiye almış, 
millî ruh ve karaktere sahip, Türk milliyetçiliğini 
mefkure edinmiş sağlam bir gençlikte görmekteyiz. Ne 
üniversite kulelerine kızıl bayrak çeken; ne de, okul
ları, binaları işgal eden, silâh ve cephane deposu ha
line getiren, banka soyan, adam kaçıran, atasına, 
nesline isyan eden, kendi milletinin ve kendi dininin 
dışında gayri millî etkenlerin tesirinde olan ve de Fa
tih'in, Atatürk'ün resimlerini üniversite duvarların
dan indirerek, yerine komünist Mao'nun, Stalin'in re
simlerini asan bir grup gençten bu memlekete ve mil
lete yarar gelmez. (A. P. ve D. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri.) 

Üniversitelerimizde 12 Mart 1971 tarihinden önce 
bütün şiddetiyle başgösteren sol terör hareketleri, bu
gün de yükseköğrenim kurumlarımızı huzursuzluk 
kaynağı haline getirmiştir. Sapık ideolojiler, faaliyet 
sahası olarak üniversiteyi seçmişlerdir. Bu hareket
lerinin amacı, bir taraftan millî bütünlüğümüzü boz
mak, yurtta huzursuzluk ve kamplaşmalar meydana 
getirmek; diğer taraftan, yetişmekte olan milliyetçi de
ğerli aydınları faşistlikle suçlayarak, suçları onların 
üzerine yüklemek isteyişleridir. 
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«Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kan
da mevcuttur» ve «,Ne mutlu Türküm diyene» diyen 
Atatürk, buna en güzel cevabı vermiştir. 

Bugünkü kanlı sokak hareketlerinin arkasında ba
zı tahrikler ve teşvikler yatmaktadır. 

Partisinin Gençlik Kurultayında Sayın Ecevit, «Bu 
Parlamento sizden on sene geridedir; bunlarla mem
leket idare edilmez» şeklindeki sözleriyle, demokra
si ve parlamento düşmanı anarşist gençlere, âdeta so
kak hareketlerine geçmelerini, parlamento düşmanlığı 
yapmalarını açıktan emretmiştir. O tarihten bu yana, 
12 Mart öncesinin kanlı sokak hareketleri alevlen
miştir. 

Yine, Sayın C. H. P. Genel Başkanı, «Hükümet 
kuruluncaya kadar üniversitelerimiz kapatılmalıdır» 
demekle, bunların âdeta tahrikçiliğini yapmıştır. 

Bu hareketlere, son günlerde meydana gelen - Sa
yın Ecevit'in tabiriyle - bütün yurda sel gibi yayıl
makta olan TÖB - DER'in başlatmış olduğu kanlı ve 
anarşik hareketler, en büyük tahrik ve teşvik olmuş
tur. Biz, bu düşüncede olan öğretmenlere mi genç
leri. teslim edeceğiz? 

Sayın Başbakan da söylüyor, «.Bunların içinde yurt 
içinden ve yurt dışından tahrikçiler var» diyor. Kim
dir bunlar? Bunları Türk milletine ve kamuoyuna açık
layalım; millet de bilsin, biz de bilelim. 

Meclisin affetmediği; fakat Anayasa Mahkemesi
nin bağışladığı anarşist ve komünist gençler bugün 
boş durmamaktadırlar. Daha kurnaz, daha teşkilâtlı ve 
ustaca eylemlerin içine girmektedirler. Hapisaneler-
den çıkan zihniyetin memlekete yarar değil, zarar 
getirdiği meydandadır. 

Parti olarak, gençlik meselelerini, yalnızca üniver
sitede okuyan ve tahsil yapan gençlerin sorunu ola
rak görmemekteyiz. înanç ve ülkü bakımından bir bü
tün olarak gördüğümüz Türk gençliğinin yetişme şart
lan dikkate alınırsa, okuyan gençlik ve çalışan genç
lik olmak üzere iki anagrupa ayırmak mümkündür. 
Çalışan gençlik üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı
nın, Bakanlık kuruluşundan önce veya sonra, bugüne 
kadar ciddî bir çalışmanın yapılmadığı meydandadır. 

Sayın Gençlik ve Spor Bakanı, çalışan gençlik üze
rinde ne gibi tedbirler düşünmektesiniz? 

Okuyan gençliğin üzerinde yapılan çalışmalar da 
ciddî bir etüte, iyi bir çalışmaya ve planlı bir geliş
meye tabi tutulmamıştır. Hatta, millî bir eğitim plan
lamasının olmadığını söyleyebiliriz. Bugüne kadar 200 
bin civarındaki üniversite gençliği için ciddî kabul edi
lebilecek gerçek bir araştırma ve inceleme söz konu

su değildir. Oysa, bu işte görevli, başta Gençlik ve 
Spor Bakanlığı, üniversitelerimiz, mediko - sosyal 
kuruluşlarımız ve Devlet İstatistik Enstitüsü vardır. 

Bir ineği bir üniversiteliden üstün tutan bakanla
rın var olduğu geçmiş hükümette, gençliğe ve bu me
seleye verilen önem meydandadır. (D. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri.) 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'de faşist gençlerin 
var olduğundan ve faşizmin ezileceğinden bahsetmek, 
insan mantığının alamayacağı bir durumdur. Faşist 
gençler varsa, bunlar ne yapmışlardır? Hangi Türk 
Anayasasını yıkmak ve devleti yok etmek suçundan 
ne zaman muhakeme edilmişlerdir? Bunlar nerededir? 
Yoksa, «Faşistlerin kökünü kazıyacağım» diyen ba
kan ve milletvekillerinin, her şeyden önce, «devletimi
zi yıkmak, milletimizi parçalamak isteyen komünist 
gençlerin de kökünü kazıyacağız» demelerini bekler
dik. Varsa, her ikisini de beraber kazıyalım. 

Muhterem milletvekilleri, burs ve kredi rejimi de
ğişmelidir. Burs ve kredi rejimi iyi kullanılmamakta
dır. Burs ve krediler liselere götürülmelidir. Bugün 
üniversite çağında dağıtılan burslar ve krediler iyi 
tetkik yapılmadığı için, âdil bir ölçüde verilmemek
tedir. Halbuki, Anadolu liselerine, memleketin her 
köşesinde okuyan gençlerin ayağına burs ve kredi 
götürülür ise, oradaki zeki, bilgili, yetenekli memle
ket evlâtları, büyük şehirlerde, üniversite şehirlerin
de okumak için imkân ve destek bulacaklar, büyük 
şehire gelmenin kolaylığını daha okudukları liseler
de temin etmiş olacaklardır. Bu sebeple, malî imkân
sızlıklar yüzünden okuma imkânından mahrum olan 
gençlerimizin de derdi bir ölçüde tedavi edilmiş ola
caktır. Eğer, âdil bir eğitim yapabilmek ve dengeli 
kalkınmayı temin etmek istiyorsak, burs ve krediyi 
memleketin her tarafına, her köşesine dağıtacak 
tarzda liselere götürmek zaruretiyle karşı karşıyayız. 

Muhterem milletvekilleri, memleketin bugün için
de bulunduğu sıkıntının başında bu problem yat
maktadır. Meseleye, gençlik meselesine, «çocuk işi, 
genç işi» diyerek «ehemmiyetli iş değil» gibi nazar
larla bakanlar, işi bir noktaya getirip, memleketi kar
gaşalığa sokmuşlardır. Bu işin içinden çıkmak için 
de devlet büyük külfetlerin, risklerin karşısında kal
mıştır. 

Yurt politikası da yeterli değildir. Bugün kuru
mun yurtlarında 20 - 25 bin civarında öğrenci ba
rınmaktadır. 200 bin üzerinden hesap edilerek, 150 
bin civarındaki öğrenci kitlesi açıktadır. Yine, Medi
ko - Sosyalin vermiş olduğu rakamlar dikkate alı-
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nırsa, bu öğrencilerin büyük bir kısmı gayrî sıhhî 
bodrum katlarında oturmakta, tahsil yapabilmek için 
zor şartlarda bırakılmaktadırlar. 

Sayın Bakan, mahallî yurtların sayısının ne ka
dar olduğunu ve mahallî yurtlarda ne kadar öğren
cinin barındığını da söylerseniz, bu hususun aydınlı
ğa kavuşması daha kolay olacaktır. Bu rakamları bul
madan, bu rakamların dökümünü yapmadan bir ciddî 
planlamanın yapılacağı kanaatinde değiliz. Türkiye' 
de gençlik politikası artık ciddî şekilde rayına otur
malıdır. Devlet, bunu gerçekten ehemmiyetine yakı
şan bir tarzda ele almak zorundadır. Devlet, genç
liğin geleceğini hazırlamak zorundadır. Milletin ve 
devletin umudu bu noktaya bağlıdır. Eğer bir dev
let, gençliğini sağlam yetiştiremeyecekse, geleceğe 
güvenle bakamaz. Tarihiyle konuşmuş bir milletin 
gençliği, milletine bağlı, toprağına bağlı, millî de
ğerlerine bağlı bir anlayış içinde, bir gayret içinde 
yetişmelidir. Gençlik stratejisini hazırlarken, önce 
gençlere, hangi felsefeyi, hangi dünya görüşünü ve
receğimizi gözönünde tutmak zorundayız. 

Demokratik Parti olarak, gençlik meselelerine 
âcil çareler bulunmasını istiyoruz ve Türkiye'de 
gençlik politikası artık ciddî bir şekilde rayına otur
malıdır. 

1. — Devlet, bunu gerçekten ehemmiyetine ya
kışan bir tarzda ele almak zorundadır. Devlet, genç
liğin geleceğini hazırlamalıdır. Milletin umudu bu 
noktaya bağlıdır. 

2. — Geleceğe güvenle bakmak için, bir milletin 
gençliği millî değerine bağlı; tarihine, toprağına bağ
lı, millî kültür almış bir gayret içinde yetiştirilmeli
dir. Millî bir gençlik politikası takip edilmelidir. 

3. — Antikomünist, milliyetçi ve islâmî değerlere 
saygılı; fakat birtakım gruplara ayrılmış bütün genç
leri asgarî bir müşterek etrafında, Türk milliyetçiliği 
çizgisinde birleştirmeliyiz. 

4. — Türk milliyetçiliğine ve islâmî değerlere sa
hip çıkmayan gençleri milliyetçi olarak kabul ede
meyiz. 

5. — Gençliği, bugün içinde bulunduğu acı duru
ma sokan eğitim kadrosunun mutlaka ayıklanması ve 
zararlı unsurların üniversite ve yüksekokullardan ve 
hatta liselerden temizlenmesi zaruretine inanıyoruz. 
Türk gençliğini eğitecek imanlı ve milliyetçi bir eği
tim kadrosuna ihtiyaç vardır. Derhal bu yolda ça
lışmalar yapılmalıdır. 

6. — Gençlerimizi, sapık ideolojilerin tesirinden 
ve içinde bulunduğu maddî ve manevî bunalımlar

dan kurtarmak için gerekli tedbirler alınmalı, bu yol
da derhal çalışmalara başlanmalıdır, 

7. — Gençliğin boş zamanlarını değerlendirecek 
spor tesislerini ve kütüphaneleri çoğaltmak ve geliş
tirmek için gayret sarf edilmelidir. 

8. — Gençliğe musallat olan ve olmak isteyen 
gayrı millî unsurlarla devlet ciddî şekilde mücadele 
tedbirleri almalıdır. 

Sayın milletvekilleri, ata sporumuz olan güreşte 
yeni uygulanmaya başlayan, «küçük yaştan itibaren 
yetiştirme» uygulamasını ümitle karşılamak lâzım
dır. Ancak, bu uygulamanın başarı kazanması, yakın 
ilginin devam etmesi ve yetiştirilmek istenen gençle
rin devamlı kontrol altında bulunması şartına bağ
lıdır. Bugün Türkiye'nin her ilinde, her ilçesinde he
men her yerde boş arsada çocuklarımız ve gençleri
miz futbol oynadıkları halde, Türk fulbolu hâlâ bir, 
«top oynama» ötesine gidememektedir. Yeni kurul
maya başlanan spor akademileri, eğer fantazi bir 
uygulamanın içine girmezlerse, faydalı olabilirler. 
Ancak, şunu kesinlikle ifade ederim ki, bu konuda 
kulüplerin önemi aşikârdır. Kulüplerin kendi öz kay
naklarını geliştirmelerine yardımcı olunmalıdır. Bu 
suretle kulüplerin müesseseleştirilmeleri temin edil
melidir. Bugün mer'iyette bulunan spor mevzuatı tü
mü ile, derde çare bulmaktan uzak, memleket ger
çeklerine ve dünya gerçeklerine aykırı bir hüviyet 
taşımaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Baş, tamamlayın lütfen. 
NAZIM BAŞ (Devamla) — Sporda ileriye gide

bilmek, hamle yapabilmek için, tüm spor mevzuatı
mızın yeniden gözden geçirilmesi ve bu mevzuatın 
yeniden düzeltilmesinde zaruret vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, gençliği siyasî hesaplara 
böldürmeyeceğiz; siyasî çekişmelerin içinde harcat
mayacağız. Çıkar kavgasını gençlik üzerinde yürüt
meye çalışanlar hüsrana uğrayacaklarını bilmelidirler. 
Gençlik bir milletin istikbalidir; gençlik meseleleri
ne yeterli derecede önem verilmelidir. Türk gençli-: 
ği, kökü dışarıda bölücülük akımlarına kapılmış bir 
avuç azınlığın dışında, milliyetçi bir bütündür. Türk 
gençliği, millî ve manevî değerlere saygılı, milleti yü-: 
celtme ülküsüne bağlıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, Gençlik ve Spor Bakan
lığı Bütçesi görüşülürken, 21 yaşında çağ açan bü
yük Türk genci, büyük insan Fatih Sultan Mehmet'i 
saygı ile anıyor ve Demokratik Parti Grupu adına 
Gençlik ve Spor Bakanına, parlamenterlere, Bakanlık 
mensuplarına çalışmalarında başarılar dileyerek, say
gılar sunuyorum. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Baş. 
Şahısları adına, Sivas Milletvekili Sayın Enver 

Akova. 
Buyurun Sayın Akova. 
ENVER AKOVA (Sivas) — Sayın Başkan, sa

yın miletvekilleri; 
Memeketimizde gençlik meselesi, çözüm yolları 

bulmaya mecbur olduğumuz bir sürü davanın hemen 
hepsini geride bırakacak derecede ehemmiyetli bir 
duruma gelmiştir. Bugünün üniversite talebesi veya 
lise öğrencisi beş veya yedi yıl gibi kısa bir zaman 
sonra işbaşına gelerek, yurdun mukadderatı üzerin
de söz sahibi olacaktır. 

Zaten, milletlerin gelecekleri hakkında kesinliğe 
yakın bir hükme varmak için, gençlerin fikir yapı
sına ve yetişme tarzına bakmak kâfidir. Bir milletin 
istikbalinin garantiye alınması, hürriyet denizinde 
insanca yaşayabilmesi, o milletin filizlendireceği genç
liğe bağlıdır. 

Bizim anladığımız ve yetiştirmek istediğimiz genç
lik milliyetçi, vatansever, Allah'ına inanan, iman 
dolu olan gençliktir. 

Şunu arz etmek isterim ki, Türk gençliği Türk 
milletinin damarlarında dolaşan bir kandir. Kana 
çeşitli mikroplar girdiği zaman ruhun vücutta kal
masına imkân olmadığı gibi, Türk gençliği arasına ni
fak tohumu sokanlar, Türk gençliğini paramparça 
edenler, milletin sahip olduğu örf ve âdetlerinden 
soğutanlar, bu aziz millete en büyük darbeyi indiren
lerdir. 

Değerli milletvekilleri, güzel yurdumuzda hürriye
tin, şeref ve namusun içinde değil dışından, bu aziz 
gençliği çürütmek için, birtakım, zayıf karakterli 
yerli basın, söz ve yazı hürriyetinden faydalanarak, 
fıkra, makale, karükatür, tiyatro piyesi, açık oturum
lar ve diğer türler, Türk topluluğunu sarsıcı, cemi
yeti ayakta tutan tarihî ve millî değerleri küçültücü 
yayınlarıyle körpe ve taze gençleri tarihinden kopar
mak, dilinden uzak kılmak, ahlâkını soyuzlaştırmak, 
dininden soğutmak için bu milletin yavrularını millî 
şahsiyetinden sıyırıp atmak maksadıyle âdeta millî 
seferberlik ilân etmişlerdir. 

Millî bir devlet olmamız, manevî değerlere iti
bar etmemiz, istiklâlimize düşkünlüğümüz, memle
ketimizi, hür milletler safına bağlamıştır. Bu nedenle, 
Türk gencinin ilk görevi, kendi kültürünü korumak 
olmalıdır. Türk tarihini yaymak, Türk sanat ve eser
lerini geliştirmek ve Türk felsefesini yaymak da aynı 
şuur çizgisine varır. 

Gençlik, üzerinde titrediğimiz bir varlık olmalı
dır. Her genç kuşak zamanla Türk Devletinin ema
netçisi, idarecisi ve reisi olacaktır. Genç, örfüne, âde
tine, milliyetine ve dinine bağlı saygılı olmalıdır. 
Genç, zeki, akıllı, dinç, sağlıklı ve sporcu olmalıdır. 
Türk genci kahve kapısını açmamalı, kumar masası
na oturmamalı, içkinin ve kumarın yerini, millî, dinî 
gıda, bilgi, spor ve açık hava almalıdır. Çalışmama
yı, yorulmadan dünyalık elde etmeyi menfaat avcı
lığı yapmayı hüner sanan zihniyeti yok etmelidir. Bu 
hastalığa yakalanan genç, iyinin gelişmesine engel, 
kötünün ilerlemesine teşvikçi olur. Aslında hiçbir iş 
göremezler. Çünkü tembeldirler, kararsızdırlar. Çün
kü korkaktırlar, ayrıca, fikir sahibi değildirler; fa
kat buhranlı anlarda memleketi çöküntüye götür
mekte başlıca rol oynarlar. 

Türk genci, yakınlarıyle münasebetlerinde yalan
cılık, sahtekârlık, lâubalilik yapmayacak; devlete ve 
millete karşı vazife prensiplerinden ayrılmayacaktır. 

Aziz arkadaşlarım, Türk gençliğinin millî men
faatlere karşı gelmemesi, zararlı propagandaların 

ağına düşmemesi ve başka milletlerin emelleri emrine 
girmemesi için bazı pratik çareler düşünülebilir. Ön
ce, yüksek ilim ve kültür müesseseleri olan üniver
sitelerimizin öğretim faaliyetlerini bünyemize ve mil
liyetimize uygun olarak düzenlemeliyiz. Daha tesir
li tedbirler Millî Eğitim Bakanlığınca alınmalıdır. 

İlk ve ortaöğretim ile Bakanlığa bağlı yükseköğ
retim müfredat programı, gençleri millî hedeflere 
yöneltmek üzere ayarlanmalı ve bilhassa din, ahlâk 
ve kültür dersleriyle ilgili okul kitapları, gerek eği
tim, gerekse bilgi bakımından yeniden düzenlenme
lidir. 

Aziz arkadaşlarım, noksan bulduğum birkaç hu
susa da dokunmak istiyorum. 

Burs ve kredi rejimi değişmelidir. Daha âdil ve 
objektif şartlara göre tevzii yapılmalıdır. 350 lira olan 
bursun 500 liraya çıkarılması sevindirici olmuştur; 
fakat bu hayat pahalılığı karşısında, sağlanan 150 li
ralık fazlalık azdır. Bu sene 25 bin öğrenciye kredi 
verileceğini şükranla karşılıyoruz. 

Bakanlığın yurt politikası da yeterli değildir. Öğ
rencilerin % 70'i merkezî olan yerlerde yurtlardan 
istifade edememektedirler. Ankara, İstanbul dışında
ki vilâyetlerde, Bakanlığın, yurt yönünden çalışması 
maalesef yok gibidir; fakat bu hususta Sayın Baka
nımızı elbette sorumlu tutamayız. 

Ayrıca, yurtlarda görevli olan idareci personel son 
derece başarısız ve kifayetsizdir. 
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Gençlik ve Spor Bakanlığının bu hususta gerekli 
bütün çalışmaları yapması bugün için zorunludur. 
Bilhassa Ankara ve istanbul yurtlarında talebelikle 
ve yurtla hiç ilgisi olmayan kişilerin yurtlarda barın-
dırılmaları düşündürücüdür. Bir müddet önce yurt
larda cereyan eden olaylar bunun şahididirler. 

Ata sporumuz olan güreş, maalesef iç açıcı de
ğildir. Hafif bir kıpırdama gösterdiği de yoktur. Ne 
yazık ki, bu alanda Bakanlık gerekli tahsisatı da büt
çe ile alamamaktadır. Böylece mazide en yüksek 
mevkie yükselen güreşimiz, son zamanlarda şöhreti
ni kaybetmiş durumdadır. Bunun da sebebi, güreşçi
lerimize gerekli alâkayı gösteremediğimizdendir. On
lar devlet tarafından gereken maddî ve manevî ilgiyi 
beklemektedirler. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesinin, milletimize 
ve Bakanlığın değerli mensuplarına hayırlı olmasını 
Cenabı Allah'tan diler, Yüce Heyetinize saygılarımı 
sunarım. 

BAŞKAN —• Teşekkür ederim Sayın Akova. 
Sayın Bakan söz istiyorsunuz. 
Gençlik ve Spor Bakanı Zekâi Baloğlu, buyu

run efendim. 
GENÇLİK VE SPOR BAKANI ZEKÂİ BAL

OĞLU — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Gençlik ve Spor Bakanlığının 1975 bütçesinin gö

rüşülmesi vesilesi ile söz alan Sayın Altmışyedioğlu, 
Sayın Öztunç, Sayın Acar, Sayın Hocaoğlu, Sayın 
Baş ve Sayın Akova'ya sonsuz şükranlarımızı arz 
ederim. İleri sürdükleri görüşlerden olduğu kadar, 
eleştirilerinden de yararlandık; not ettik, bunlar üze
rinde önemle durulacağı şüphesizdir. 

olaylarında yasa dışı olaylar ile gençlik sorunlarını 
ayırmak ve gençlik sorunlarını buna göre değerlen
dirmek gerekir. Gençlik olaylarında aydınların bakış 
açısı bu noktada birleşmedikçe huzursuzluk devam 
eder. Aynı teşhis, bütün hür ve demokratik ülkeler
de aydınların ortak görüşü halinde tespit edilmiştir. 

Son olarak, Fransız düşünürlerinden Edgar Faure'-
un bir cümlesini bu vesile ile hatırlamakta yarar 
görüyorum : «Fransa'nın tek bir gençliği vardır, 
Fransız gençliğine karşı iki kalpli olmayalım» diyor. 

Yasa dışı eylemlerle, gençlik sorunlarını ayırmaya 
çalışmak zorundayız. Aksi halde, gençliği kitleler ha
linde karşımıza alma hatası içine düşme tehlikesi 
vardır. 

İşte, sayın üyeler, Gençlik ve Spor Bakanlığı ola
rak, 1975 yılı, bütçe ve programımızı huzurlarınıza 
sunarken, 1975 yılının bu temel görüşle gençlik so
runlarını ele aldığını bilhassa ifade etmek isterim. 

1975 yılı, gençlik ve spor konusunda önceki yıl
larla mukayese edilemeyecek ölçüde gençlik ve spor 
hizmetleri için, Bakanlığı donatmış bulunmaktadır. 
Şöyle ki, 1975 yılı bütçemiz huzurunuza 1 133 169 416 
lira olarak sunulmaktadır. 1974'te aynı miktar, top-: 
lam 769 014 330 lira idi. Buna göre, artış, 364 155 068 
liradır. Bunun 197 286 400 liralık kısmı Bütçe Kar
ma Komisyonunca eklenmiştir. Artış yüzdesi 47.3'tür. 
Bu ise 1975 genel bütçe artışının çok üstündedir. 

Böylece Sayın Başkan, Yüce Meclislerimizin genç
lik sorunlarına karşı gösterdiği ilginin bütçe olarak 
kesin ifadesini huzurunuzda ifade etmiş olmaktan 
mutluluk duyuyoruz. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı bu bütçe ile önümüz-; 
deki yılda Türk gençliğinin ve Türk sporunun hiz
metinde, planını ve programını detaylı olarak hazır-: 
ladığı bir yıla yayılmış yepyeni faaliyetler içerisine 
girme imkânını bulacaktır. Zamanımızın çok sınırlı 
olması dolayısıyle ben bunlardan sadece birkaç ta
nesini huzurunuzda ifade etmek istiyorum. 

Birincisi; gençlik ve spor sorunları için akademik 
örgütlenme konusu. 

Sayın Başkan, Cumhuriyetimizin 51 nci Yıldö
nümünde Türk sporunun ve gençlik sorunlarının aka
demik örgütlenmesi yolunda önemli bir aşamaya 
ulaşmış bulunmaktayız. 19 Mayıs Gençlik ve Spor 
Akademisi ilk gençlik ve spor akademisi olarak 19 
Mayıs ruhu ve Atatürk'ün manevî varlığı ile bütün
leşerek, Türk eğitim sistemine girmiş bulunmakta
dır. Kısa zamanda gerçekleştirmeye muvaffak ol
duğumuz 19 Mayıs Gençlik ve Spor Akademisini, 

Sayın Başkan, sayın üyeler, Gençlik ve Spor Ba
kanlığı bütçesinin Yüce Meclisimizde görüşülmesi sı
rasında, gençlik olaylarının ve gençlik sorunlarının, 
konuşmaların odak noktası haline getirilmiş olmasın
dan, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak memnunluk 
duyduk. 

Biz de aynı şekilde Gençlik ve Spor Bakanlığı 
bütçesi dolayısıyle görüşlerimizi temele indirerek, 
gençlik sorunları üzerinde kısaca maruzatta bulun
mak isteriz. 

Bütün hür ve demokratik ülkelerde gençliği tah
rik eden nedenlerin evrensel ortak katı, temel hak 
ve özgürlükler içinde ekonomik, sosyal ve kültürel 
eşitsizliklerden doğan farklılıkların büyük olması 
karşısında, gençliğin gösterdiği tepkidir. Bu husus 
her ülkede toplumun temel, sosyal ve politika sorun
larının kilit taşını teşkil eder, Bu objektifle gençlik* 
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daha önce Bakanlıkça bu alanda yapılmış, biri diğe
rinin devamı niteliğindeki çalışmalara, spor çevre
lerinin, TRT ve basının bilinçli desteğine, kamuoyu
nun duyduğu büyük özleme, diğer bakanlıkların ve 
yükseköğretim kurumlarının yardımlarına, Hükü
metimizin, Akademiyi açma alanındaki kesin karar
lılığına ve nihayet Gençlik ve Spor Bakanlığı kad
rosunun bayrak yarışı disiplini ve heyecanı içindeki 
başarılı çalışmalarına borçluyuz. 

Akademi başlıca üç amacı yerine getirecektir : 
Birincisi; yüksek vasıflı insan gücü olarak antre

nör, gençlik lideri ve uzmanlar yetiştirmek, spor 
yöneticisi yetiştirmek. 

ikincisi; mevcut monitör ve antrenörlerin daha 
üst düzeyde gelişmelerine imkân vermek ve hızlı ye
tiştirme metotlarından yararlanmak suretiyle yaygın 
eğitim yapmak. 

Üçüncüsü; Gençlik ve spor alanlarında araştırma, 
inceleme, planlama çalışmaları yapmak ve yayınlar
da bulunmaktır. 

19 Mayıs Gençlik ve Spor Akademisi, bir la-
boratuvar olarak önümüzdeki yılbaşında açılmasını 
planladığımız diğer akademiler için aynı zamanda 
Bakanlığa bir hız ve ilham kaynağı olacaktır. Filha
kika, önümüzdeki yıl İstanbul'da, İzmir'de, Manisa'
da, bir Doğu ilimizde - muhtemelen Erzurum'da - üni
versitelerle tam bir işbirliği içerisinde yeni gençlik 
ve spor akademilerinin açılması için Bakanlık yo
ğun bir çalışma içindedir. Yüce Meclisimizin Büt
çe ve Karma Komisyonunun da, bu konuda gerekli 
ödeneklerle Gençlik ve Spor Bakanlığını teçhiz et
miş bulunmasını şükranla karşılıyoruz. 

İkinci konu olarak; Gençlik ve Spor Bakanlığının 
okul içi, okul yanı, izcilik ve boş zamanları değer
lendirme faaliyetine kısaca işaret etmek isterim. 

Okul içi ve okul yanı öğrencilerin beden eğitimi 
ve spor faaliyetleri, ilkokuldan yükseköğretime ka
dar - yükseköğretim dahil - Gençlik ve Spor Ba
kanlığının faaliyet alanlarının önemli bir kısmını teş
kil etmektedir. 

Öğretmen yetiştirme, yani mevcut öğretmenlerin 
geliştirilmesini sağlama, araç ve gereç sağlama, ya
rışmalar düzenleme, okullararası, illerarası, bölgeler-
arası Türkiye birincilikleri ve dünya çapındaki ya
rışmalara katılma, Gençlik ve Spor Bakanlığının 
önemli bir faaliyet alanını teşkil etmektedir. 

Bu konuda üzerinde durulması gereken en önemli 
unsurlardan biri, okul içi ve okul yanı faaliyetleri 
bakımından memleketimizde ihtiyaç olan alan ve te

sislerin yapımının süratlendirilmesidir. Bu konuda 
Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak halen yeni bir pro
je üzerindeyiz. Bu projeyi, kısaca, «Bütün yurtta 400 
kapalı spor salonu yaptırma» kampanyası olarak 
takdim etmek isterim. Halk katkısıyle gerçekleştiri
lecek olan bu proje halen, Gençlik ve Spor Bakanlı
ğının, üzerinde önemle durduğu projeler arasında yer 
almaktadır. 

Okul dışı beden eğitimi ve spor, Beden Terbiyesi 
Genel Müdürlüğümüzün faaliyet konusunu teşkil et
mektedir. 

Bilindiği gibi, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
müz, tüzel kişiliği haiz, katma bütçeli bir kurum ola
rak 21 federasyon aracılığı ile 28 alanda Türk sporu
nu yurt içinde yaymaya, yurt dışında tanıtmaya ça
lışmakta ve bu yönde başarılı hizmetler vermektedir. 

Akademik örgütlenme ile Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğümüzün çalışmaları iç içe geliştiği süre
ce, beden eğitimi ve spordan beklenen amaçlara ulaş
mamız teminat altına alınmış olacaktır. 

Sayın Başkan, gençlik sorunları bakımından, Genç
lik ve Spor Bakanlığına düşen iki önemli göreve de 
kısaca işaret etmek istiyorum. 

Bunlardan biri, gençlik sorunları üzerinde belli 
konularda araştırmalar yapılması, seminerler düzen
lenmesi ve mevcut derneklerle işbirliği edilmesi, belli 
projelerin sübvansiyone edilmesi gibi görevleri üzeri
ne alan Gençlik Sorunları Genel Müdürlüğümüzün 
faaliyetleridir. 

İkincisi ise, Türk gençliğinin hizmetinde başarılı 
görevler ifa etmiş olan kurumumuzun faaliyetidir. 

Yurtlar konusunda, mevcut yatak kapasitemiz 
24 547'ye ulaşmıştır. Ankara, İstanbul ve İzmir yurt
larında yatak sayısı bakımından yer sıkıntısı yoktur. 
Bu merkezler dışında Afyon, Kütahya, Manisa, Ay
dın, Bursa, Sakarya, Edirne, Balıkesir, Gaziantep, 
Samsun, Sivas, Zonguldak gibi illerimizde açılan yük
seköğretim kurumlarının yurt sorunu, önemli bir so
run olarak karşımızda bulunmaktadır. Bunların yurt
ları yoktur. Yükseköğrenim öğrencilerinin yurt im
kânlarından mahrum olmasının ne kadar ağır sorun
lar teşkil ettiği malûmdur. Bu itibarla, kurum bu defa 
bütün gücünü bu illerde de öğrencilerin barınmaları
na imkân verecek yurtların araştırılmasına çevirmiş
tir. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen tamamlayın 
efendim, 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ZEKÂİ BAL-
OĞLU (Devamla) — Resmî ve özel bütün yurtların 
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açılış, işleyiş yönetim ve denetim esasları yeniden dü
zenlenmek zorundadır. Bu zorunluluğun unsurlarını 
ifade etmeye vakit müsait olmadığı için, hemen, yük
sek öğrenim kredisi ile ilgili maruzatıma geçiyorum. 

Yükseköğrenim kredisi : Halen devam eden 27 000 
öğrencimiz vardır. Bu yıl Bütçe Karma Komisyonun
ca ek ödenek olarak verilen 150 milyon lira ile yeni
den 25 bin öğrenciye daha kredi verilecektir. 1962'den 
1975'e kadar ulaşılan, yani halen kredisi devam eden 
27 000 öğrenci; 1975 yılında ise, sadece bir yılda 
25 000 öğrenci. 13 yılın aşaması bir yılda gerçekleş
tiriliyor. Bu büyük gelişmeyi Türk gençliğinin hizme
tine sağlayan Karma Bütçe Komisyonumuza, Sayın 
Başkan, huzurunuzda teşekkürlerimizi ifade etmekten 
mutluluk duyuyorum. 

Ayrıca, yine Türk gençliğinin sorunları bakımın
dan önem arz eden bu kurumun 600 milyondan iba
ret olan döner sermayesi, hükümetimizce 1 milyar 
liraya çıkarılmıştır. Yine, 1975 bütçe tasarısı ile, genel 
ve katma bütçelerde yer alan yurt içi öğrenim burs
ları da krediye dönüştürülebilecektir. Böylece, genç
lik sorunları bakımından, gençliğin, özellikle yüksek
öğrenim gençliğinin daha elverişli şartlar içerisinde 
öğrenimlerini sürdürebilmesi bakımından, 1975 yılı, 
bundan evvelki yıllarla mukayese edilemeyecek şe
kilde, kurumu yeni imkânlarla donatmış bulunmakta
dır. 

Bu itibarla, Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesinin 
bu seviyeye ulaştırılmış olmasından dolayı, dün top
lanmış olan Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Kurulu, 
Sayın Başkan, Yüce Meclislere teşekkürlerinin Türk 
Gençliği adına ifade edilmesini oy birliğiyle kararlaş
tırdı ve beni huzurunuzda bunu ifade etmeye memur 
etti (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sorular var, ayrılmayın lütfen. 
Yazılı sorudan gayri soru sormak isteyen?.. Sayın 

Bayraktar, Sayın Baş. Başka var mı edendim?.. Yok. 

Sayın Bakan sorulan arz ediyorum. 
İstanbul Milletvekili Sayın Mehmet Emin Sun

gur : 
«Soru 1. Yüksek tahsil öğrencilerinden müraca

at edenlerin yüzde kaçına kredi verilmiştir? 
Bugünkü hayat şartlarına göre, verilen krediyle 

geçinmek mümkün müdür? . 
Kredinin daha çok öğrenciye ve geçinecekleri 

miktarda verilmesi için ne gibi çalışmalar yapılmış
tır? İlerisi için alınan tedbirler nelerdir? 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ZEKÂİ BAL-
OĞLU. (Devamla) — Bu yıl, yani 1975 yılı için 
32 5 M öğrenci kredi tahsisi için müracaatta bulun
muştur. Yönetmeliğe göre, bunlar üzerinde gerekli in
celeme yapılmaktadır. 150 milyon lira ek ödenekle 
25 bin öğrenciye kredi verilebileceğine göre, yetkili 
arkadaşların tahminleri, kredi alamayan öğrenci kal
mayacaktır. 

Halen 500 lira kredi verilmektedir. 
BAŞKAN — Artırılması hususunda da bir soru

ları var. 
GENÇLİK VE SPOR BAKANI ZEKÂİ BAL-

OĞLU (Devamla) — 500 lira üzerinde herhangi bir 
artırma düşünmüyoruz. Önemli olan, kredi ihtiyacı 
olan her öğrenciye kredi verebilmektir. 500 lirayı ar
tırmak suretiyle bazı öğrencileri almamak yerine, 
müracaat eden bütün öğrencilere vermeyi tercih 'edi
yoruz. 

BAŞKAN — İkinci sorusu : «Öğrenci yurtların
da kaç kız öğrenci, kaç erkek öğrenci barınmakta
dır? 

Yurtta kalmak için sırada bekleyen öğrencilerin 
kız ve erkek olarak sayısı ne kadardır? 

Yurtta kalan öğrencilerin yemek ve ders çalışma 
imkânları yeterli midir? Ne gibi tedbirler düşünül
mektedir?»' 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ZEKÂİ BAL-
OGLU (Devamla) — Sayın Başkan, kız ve erkek öğ
renci sayılarını yazılı olarak takdim ederim. Ancak, 
Ankara, İstanbul ve İzmir'de yurt sıkıntısı, yatak sa
yısı olarak bahis konusu değildir. Yurtların her çeşit 
sosyal hizmetler bakımından geliştirilmesi üzerinde 
önemle durmaktayız. Mevcut bütçemizin bütün im
kânlarını bu yolda seferber etmekteyiz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Üçüncü sorusu : «Yükseköğrenim yurtlarından 

1974'te çıkarılan ve kendi isteğiyle ayrılan öğrenci 
sayısı ne kadardır? 

Yurtlarda çatışma olduğu, bazı grupların duruma 
hâkim olarak, yurttan, kendi görüşünde olmayan öğ
rencileri kovdukları, çıkardıkları doğru mudur? 

Hangi siyasî eğilimde olanlar, hangi yurtlara hâ
kimdir? Birlik ve beraberlik içinde yan yana, kardeş
çe yaşamaları için ne gibi tedbirler alınacaktır? 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Kendileri daha iyi 
bilirler. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ZEKÂİ BAL-
OĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, yurtlarda her 
yükseköğretim kurumunda olduğu gibi, olaylar ola-
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bilir, üniversitede olduğu gibi. Bazı yurtlarda, bazı 
aşırı uçlar etrafında kendiliğinden gruplaşmalar görül
mektedir ve bu, İdare tarafından da bilinmektedir. 

Olaylar, ilgililerce dikkatle izlenmekte ve iyiye 
götürücü tedbirler alınmaktadır. Güvenlik Kuvvet
leriyle işbirliği edilmek suretiyle, gerekli tedbirler za
manında alınmaktadır. 

Çeşitli zamanlarda bütün yurtlarda aramalar da 
yapılmıştır. Olay çıkaranların ilgileri - yurtlarla - ke
silmektedir. Kesin rakamları yazılı olarak arz edebi
lirim efendim. 

BAŞKAN — Dördüncü sual : 
«4. Son haftalarda bir çok önemli sorunumuz 

arasında Başbakan ve bazı siyasî parti liderlerinin de 
görüşlerini belirttikleri ve İstanbul'da inşası düşünü
len 150 bin kişilik stadyumla ilgili çalışmalar hangi 
safhadadır? 

Nazım planla imar planında böyle bir stad yeri 
yar mıdır? 

Önproje veya tatbikat projesi yapılmış mıdır? Ma
liyet kaç liradır? 

Stadın ve ilâve tesisin işgal edeceği alan kaç metre 
karedir? 

Kamulaştırma yapılacak mıdır? Bu alanda kamu
laştırma yapılmayacaksa bile, şu andaki rayiç değeri 
kaç liradır? 

Tesis kaç senede tamamlanacaktır? Yılın muay
yen günlerinin, muayyen saatlerinde hizmete açıla' 
cak tesise kimler, hangi ulaşım imkânlarıyle, nereden 
nasıl gelecekler ve ne ödeyeceklerdir?»' 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ZEKÂT BAL-
OĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, bu konu bir bü
yük basın organının ortaya attığı ve sürdürdüğü bir 
kampanyadır. Bilindiği gibi, Türk basını spora geniş 
yer ayırmakta; Türk sporunun gelişmesi, bütün yur
dumuza yayılması ve yurt dışında şerefli yerini alma
sı için basın olarak görevini olanca gücüyle yapma
ya çalışmaktadır. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak 
bundan mutluluk duyuyor ve spor basını mensupla
rını kutluyoruz. 

Özgür basınımızın bir organı olan Milliyet Gaze
tesinin, «spor sitesi» kampanyasını da tam bir özgür
lük içinde sürdürmesine ve tüm spor basınının ka
muoyunu oluşturmasına yardımcı olmak görevimiz
dir. 

Kampanya, beklenen düzeyde devam etmekte ve 
bütün .yetkililer görüşlerini kamuoyuna açıklamakta
dırlar. Türk sporuna katkıda bulunmayı hedef tutan 
bu kampanyada, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak 

bizim görüşümüz iki bildiri ile, tarafımdan, kamuoyu
na açıklanrnış bulunmaktadır. Birinci bildiride, öne
rilen yer üzerinde mahallinde fizibilite çalışması. ya
pılacağı ifade edilmiş idi. İkinci bildirimizde ise, Vi
lâyetten gelen rapor üzerinde gerekli çalışmalar ya
pılmakta olduğu ve sonucun ayrıca ifade edileceği 
açıklanmış idi. 

Çalışmalarımızın bu safhasında Sayın Başkan, 
önerilen yer ve gelen raporlar üzerinde bakanlıklara-
rası çalışmanın devam etmekte bulunduğunu, sonucu 
alınmadan herhangi bir hususu açıklamakta yarar 
görmediğimi arz etmekle yetiniyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Beşinci soruları : 
«5. İstanbul'un birçok yerlerinde, gençlerin ant

renman yapacağı, toprak, birkaç dönüm boş saha yok
ken, meselâ çevresi ile 300 bin nüfuslu Kâğıthane ge
cekondu bölgesinde 150 bin kişilik stadyum, gençliğin 
gerçek ihtiyacı açısından fantazi değil midir? 150 bin 
kişinin seyirci olacağı tesis yerine, halka, kitle spo
runa dönük, 150 binlerin spor yapacağı tesisler in
şaatı neden planlanmıyor?» % 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ZEKÂİ BALOĞ-
LU (Devamla) — Daha önceki cevabıma ekleyecek 
bir husus görmüyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Altıncı ve son soruları. 
«6. Gençliğin sorunlarını en iyi bilenlerden olan 

Sayın Bakan, 150 binlik stadın inşaatına, hem de ace
le ele alınmasına samimî olarak gayret edecek mi
siniz?». 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ZEKÂİ BAL-
OĞLU (Devamla) — Önerilen yerin, Boğaz'ın en gü
zel yeri olarak, yediden yetmişe istanbul halkının ve 
Türk gençliğinin hizmetinde Boğaziçi Spor Sitesi ola
rak Gençlik ve Spor Bakanlığına tahsis edilmesinden 
herkesin mutluluk duyacağında şüphem yoktur. An
cak, hemen ifade edeyim ki, Gençlik ve Spor Bakan
lığının akademik örgütlenmenin yanında, en önemli 
görevlerinden biri de, yurt içinde spor alan ve tesis
lerinin dengeli olarak yayılması ve bunun bir plana 
göre yürütülmesidir. Bu plan, 1975 bütçesinde de, gö
rüldüğü gibi, aksamadan devam edecektir. Alınacak 
tedbirler, bu planı aksatacak nitelikte olmayacaktır 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bayraktar, sorunuzu lütfen sorunuz efen

dim, kısa olması ricasıyle, 
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MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Spor akademi
lerinin açılmasında izlenen ölçü nedir? 

2. Bölgesel durumlar dikkate alınmakta mıdır? 
3. İzmir - Manisa arası 40 kilometredir. Neden 

İzmir ve Manisa'da ayrı ayrı spor akademisi kurul
ması öngörülmüştür? Niçin daha uzak mıntıka mer
kezleri benimsenmemiştir? 

4. Tarafgirlik yapan ve maç satıldığı iddia edilen 
futbol hakemlerinin olduğu söylenmektedir. Bu tür 
hakemlerin lisanslarının iptal edilmesi düşünülmüş mü
dür? Alınmış olan bir tedbir var mıdır? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

5. Yabancı dil ve genel kültür; Gençlik ve Spor 
Akademisi açabilmek için, öğretim üyesi bakımından 
bu 5 alanda disiplinler arası çalışmaya imkân verecek 
öğretim kadrosunun bulunması şarttır. Gençlik ve 
Spor Akademisi açma, bu bakımdan, diğer yükseköğ
retim kurumlarından daha zor bir durum arz eder. 
Fizik imkânlarını ilâve olarak saymak gerekir. 

Ankara'da bu imkânlar olduğu için, süratle açıl
mıştır. 

îzmir ve Manisa'ya gelince; Manisa'da bu konuda 
Bakanlığın yatırımları 4 - 5 yıldan beri devam etmek
tedir ve bu yatırımlar 15 Ağustosta sona erecektir. 
Fizikî yatırım problemi yoktur. 

îzmir için; îzmir'de büyük stadyum ve salon te
sisleri, bildiğiniz gibi, Akdeniz Oyunları için yetişti
rilmiştir. Halen bu tesisler akademik bir örgüte muh
taçtır. Birkaçyüz milyonluk bu tesisler, akademik bir 
örgütle daha da yararlı olarak Türk sporunun hizme
tine kavuşacaktır. Bu konuda Ege Üniversitesi ile 
yaptığımız temaslara göre, Ege Üniversitemiz, îzmir 
ve Manisa'da, şartları bilâhara tespit edilmek üzere, 
önümüzdeki yılda gençlik ve spor akademisinin faali
yete geçirilmesi üzerinde prensip kararını bildirmiştir. 
Ayrıntılı çalışmalarımız devam etmektedir. 

Niçin uzak yerlerde açamıyor? 

BAŞKAN — Yani, her halde Bolu'yu da kasde-
diyor Sayın Bayraktar, Sayın Bakan. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ZEKÂİ BAL-
OĞLU (Devamla) — Doğu ilinde. Erzurum'da, Üni
versite ile işbirliği yapmak suretiyle bir akademinin 
açılması üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. İstan
bul'da da aynı şekilde yapılmaktadır. Arz ettiğim gibi, 
5 alanda üniversiter işbirliğine imkân veren yerde bu 
ancak olabilir. 

Futbol hakemleri ile ilgili soruyu yazılı olarak 
cevaplandıracağım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Baş, sualinizi lütfen sorunuz. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ZEKÂİ BAL-
OĞLU (Devamla) — Efendim kız, erkek öğrenci sa
yılarını yazılı olarak takdim edeceğim. 

Okumayan gençlik sorunları meselesine gelince; 
gençlik sorunları ile ilgili çalışmaları, yapılmakta olan 
araştırmaları ve planlanmış olan araştırmaları ve in
celemeleri, bu çok kısa zaman içerisinde maalesef, arz 
etmek imkânını bulamadım. Sizler, hiç şüphesiz, belli 
konulara mikroskopla bakabildiniz; biz, ancak te
leskopla bakabildik. Onun için etraflı bilgi arz ede
medim. Hiç şüphesiz, çalışmalar var efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sorular da bitti efendim, teşekkür ederim. (Alkış

lar). 
Şahsı adına, Kars Milletvekili Sayın Cemil Ünal, 

buyurun efendim, son söz olarak. 
CEMİL ÜNAL (Kars) — Sayın Başkan, saygı 

değer milletvekilleri; 
Türk milletinin yarını, Türk milletinin geleceği 

elbette ki, yetiştireceği nesle bağlıdır. Kafası ve gön
lü Allah sevgisi ile dolu bir nesil, o milleti, o va
tanı hür yaşamaya daima amade kılmıştır. Ne yazık 
ki, senelerden beri, Türkiye'de gençlik arasına, bu 
-genç dimağların beynine, maalesef zararlı fikirler so
kulmuştur ve sokulmaya devam etmektedir. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ZEKÂİ BAL-
OĞLU (Devamla) — Spor Akademileri şu 5 alanda 
disiplinler arası çalışmayı zorunlu kılar : 

1. Temel sağlık bilimleri; tıp fakültesinin ilişkileri
ni gerektirir. 

2. Eğitim bilimleri; eğitim fakültesinin ilişkilerini 
gerektirir. 

3. Yönetim bilimleri; Âmme İdaresi Enstitüsü gibi, 
yine, üniversitenin ilişkilerini gerektirir. 

4. Beden eğitimi ve spor; Gençlik ve Spor Ba
kanlığı, yurt dışında yetiştirmekte olduğu uzmanlarla 
karşılayabilir. 

NAZIM BAŞ (İçel) — Konuşmam esnasında arz 
| etmiştim: Yurtlarda, normal şekilde, kredi ve Yurtlar 
i Kurumuna bağlı yurtlarda kalan kız ve erkek öğrenci 
E miktarı ile, Bakanlığa bağlı olmayan mahallî yurtlarda 

ne kadar öğrenci kaldığına dair bir çalışmamız 
var mı? 

İkincisi de, yine konuşmam esnasında sordum, 
okumayan gençlik kesimi üzerinde herhangi bir ça
lışma düşünüyor musunuz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
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Türkiye'de şuna şahit oluyoruz ki,.Türk vatanım, 
Türk milletini moskof'un emrine vermek isteyen bir 
grup, bu vatan topraklan üzerinde, bir grup tara
fından desteklenmekte, onlara el uzatılmakta, hatta 
ve hatta, onların, asıl Türk gençliğinin ötesinde, daha 
fazla insanca yaşamalarında yardımcı olunmaktadır. 

Burada konuşan bazı hatipler, son zamanlarda 
meydana gelen hadiselerde, Türk milletinin % 70'ini 
teşkil eden Milliyetçi Cephenin bir dahli olduğundan 
bahsettiler. 

Şuna işaret etmek isterim ki, bu itip hadiseler, ta 
1917 Türkiye'sinden beri devam edip gelmektedir. 
1953 senesinde İstanbul'da, meşhur Çiçek Palas ha
disesinde, Moskof marşı söylendiği zaman, Milliyet
çi Cephe var mıydı? 1960 sonrasında Kızılay'ı kızıi 
meydana çevirmek isteyenler, Türk subayını kurşun
lamak isteyenler ortaya çıktığı zaman, Milliyetçi Cep
he var mıydı? 

Demek ki, hadiselerin gelişinde, Türk milletinin 
% 67'sini teşkil eden ve gönlü daima Türk milleti 
yararına dolu olan Milliyetçi Cephenin kuruluşu hiç 
bir zaman vesile teşkil etmemiştir. 

Şunu belirtmekte fayda var : Bilhassa Türkiye'de, 
komünizan faaliyetler dışarıdan yönetilmektedir. Mil
liyetçi Cepheye dahil olan % 67 Türk milletinin fert 
fert hiç bir tanesi, ağızlarından kızıl salyalar akıtan 
moskof uşaklarına yardımcı olmamıştır; yahut ta, 
bunun ötesinde, son Türk Devleti olan bu aziz vata
nı Mao'ya bağlamak isteyen tek bir insanı içinde ba-
rındırmamıştır. 

Biraz evvel sayın Bakanım buradan bir lâf etti
ler, dediler ki: «Bu hadiselerin gelişinde sosyal, eko
nomik bazı nedenler var». 

Ben bu lafa iştirak etmiyorum. Türkiye'de dün
yadaki komünist hareketlerin tamamıyle tersine bir 
gidiş vardır. 

Altında Mercedes arabası, 10 katlı apartmanı, 
milyonları olan insanlar komünizmin yanında; çocu
ğuna ekmek parası bulamayan Anadolu insanı ko
münizmin karşısındadır. («Bravo» sesleri alkışlar) 

Bugün Türkiye'deki komünist hareketlerin içinde 
bulunanların % 90!ı, fakir zümre değil; mutlak ma
nada, cebi para dolu olan insanlardır. Ben bunu her 
zaman söylüyorum. 40 milyon liralık mal beyanna
mesi veren beyefendiler fakir, zümrenin yanında ola
caklar, 100 000 lira borcu olan Cemil Ünal, zengi
nin yanında olacak. («Bravo» sesleri, alkışlar). Bu 
mümkün değil. 
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I NAZIM BAŞ (içel) — Borcu fazlaymış. 
CEMİL ÜNAL (Devamla) — Boğaza gidecek, 

sabahtan akşama kadar viski içeceksiniz; oturup, 
keman ve piyano sesleriyle dansöz oynatacaksınız; 
kafayı bulduktan sonra da, benim tertemiz, Altın
dağ'da çamurdan evinin içerisinde oturan benim aziz 

i vatandaşıma mersiye yazacaksınız; adınız da «Fakir
den fukaradan yana» olacak. Bu mümkün değil. 

Şu anda Türkiye büyük bir tehlike içerisindedir. 
Şimdi de gizli kuvvetler, görünmeyen şer kuvvetleri, 

j ipleri dışarıda olan kuvvetler, bu milletin arasına 
bir mezhep kavgası sokmak gayreti içerisindedirler, 
Bundan 1300 sene evvel meydana gelmiş bir hâdise
yi, bu aziz milleti birbirine kırdırmak için istismar 

I edenlerin Türklüğünden şüphe etmek hepimizin gc-
j revidir. Biz, Türk Milletini, Türk gençliğini yedi-
| sinden yetmişine, kızından erkeğine, beşiğinden me

zarına kadar bu vatanın evlâdı olarak kabul ediyo
ruz. Bunların arasına nifak tohumu sokabilmek 
için, bunların arasına ikilik sokabilmek için, mutlak 
surette ya Moskof kanı taşıması lâzım veyahut da 
Mao'ya uşaklık etmesi lâzımdır. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri) Biz bunun haricinde, Türk Milleti
nin arasına tek bir kelime, tek bir hamle olarak ni
fak tohumunun sokulmasına, mutlak surette, Adalet 
Partisi olarak karşıyız ve hiçbir hâdisede de bu aziz 
milletin karşısına bir kötülük düşüncesiyle çıktığı
mız vâki değildir, belgelerle, sabit değildir. Ama gel 
gör ki, belgelerle sabit olanlar, yakasını olay esna
sında ele verenler yine yüzsüzlük içerisinde, yine bir 
saygısızlık içerisinde, kendilerini bu hâdiselerin dı
şında addetmek gayreti içerisinde bulunuyorlar. 

Aziz milletvekilleri, bugün Türk gençliği arasına 
sokulan nifak, 1920 Türkiye'sinden daha tehlikeli 
bir duruma gelmiştir. 1920 Türkiye'sine baktığımız 
zaman, Moskof'un Şahnalar'dan geldiğini, Yunan' 
m Trakya'dan geldiğini, Fransız'ın Hatay'da olduğu
nu, İtalyanların Antalya'da olduğunu hepimiz bili
yorduk. Ama bugünkü 1975 Türkiye'sinde bu şer 
kuvvetler, evinizin içerisine girmiştir, aynı odada yat; 
maktadır, hattâ ve hattâ aynı yatağı paylaşmakta
dırlar. öyle bir gençlik yetiştirmişiz ki, bu gençlik 
babasına düşmandır; öyle bir gençlik yetiştirmişiz 

. ki, bu gençlik anasına düşmandır. Artık bu genç
lik, eline fırsat düştüğü zaman, bir komünist hare
keti - Allah göstermesin - Türkiye'de başgösterdiği 
zaman, değil ona arka çıkanları, anasını ve babasını 
dahi kesmekten, inanın, biran dahi vazgeçmeyecek-

1 tir. 
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Muhterem milletvekilleri, biz şunu arzu ediyoruz: 
Türk gençliği Allahına inançlıdır, vatanperverdir. Bir, 
«Komando» dedikleri, addettikleri bir zümre var. 
Şunu samimiyetle kabul edelim; «Ben Allahsızım» 
diyen tek bir komando var mı; «Ben komünist uşa
ğıyım» diyen tek bir komando var mı; «Ben Mao'ya 
bağlıyım, ben Lenhı'e . bağlıyım, ben Türk değilim» 
diyen bir tane komando var mı? Şayet biz hayalle 
uğraşıyorsak, şayet cinle peri ile, görülmeyen mah
lûklarla uğraşıyorsak, bunlardan vazgeçelim. Yani, 
önümüzde, yakasından tutabileceğimiz, ağızlarından 
Stalinvari kızıl salyalar akıtan insanlar var. Ken
dileri itiraf ediyorlar ve diyorlar ki, «Biz Türk deği
liz»; diyorlar ki, «Bizim Allahımız Mao'dur». 

Gelin, hep beraber bunlara karşı çıkalım. Bun
lara karşı çıkmadığımız takdirde, bunlara arka çı
kanlara sesleniyorum, inanın, bunların eline yarın 
fırsat geçtiği gün, sizin de kellenizi keseceklerdir. 
Nitekim «17 İhtilâli» ortadadır; nitekim, «Macar İh
tilâli» ortadadır; babası oğlunu kesmiştir, oğlu baba
sını kesmiştir. Hattâ ve hattâ, Moskova'da Maksim 
Gorki meydanında 12 yaşında bir çocuğun heykeli 
dikilidir. Bizden giden bir askerî heyet araştırmış
tır; acaba bu 12 yaşındaki çocuk ne yapmıştır da 
Moskova'da heykeli dikilmiş? En sonunda buldukla
rı bu: Bu çocuk, komünist Çeka teşkilâtının elinde, 
anasından ayrılmak suretiyle yetiştirilmiş. Bir gün 
eve geldiği zaman anasının, kendisi aç kaldığı za
man kendisine yedirebileceği iki kilo buğdayı bir 
odanın karyolasının altına gizlediğini görür ve Çe-
ka'ya haber verir. Bu çocuğun anasını ihbar ettiğin
den mütevellit, heykeli dikilir; çocuğuna bir lokma 
ekmek için iki kilo buğday saklayan anası da idam 
edilir ve o heykel de bu çocuğundur. 

Allah göstermesin, şayet bir insanın beyni yıkan-
mışsa, şayet bir genç mutlak mânâda gönlünde ve 
kafasında komünist fikriyatına sahip olmuşsa, biraz 
evvel dediğim gibi, anasını ve babasını Moskof uğ
runa, Mao uğruna katletmekten biran dahi tereddüt 
etmek istemeyenler, ona arka çıkanları haydi haydi 
mutlak surette tepeleyeceklerdir. 

BAŞKAN — Sayın Ünal, rica ediyorum efendim, 
lütfen bağlayınız. 

CEMİL ÜNAL (Kars) — Bağlıyorum Sayın Başka
nım. 

Biz şunu arzu ediyoruz: Elbette ki, bu Mecliste 
bulunanlar, bu millete sahip çıkanlar Türktür, mil

liyetçidir, Allahına inançlıdır; onlara hiçbir şey de
miyoruz; ama bugün yalnız rey derdiyle, yalnız ikti
dar olma sevdasiyle, hasbelkader de olsa bu Moskof 
uşaklarının yanında bulunmaları, inanın, onlara ne 
iktidar sağlar, ne de onlara rey temin eder. Hepimiz 
elbirliğiyle, nereden gelirse gelsin, hangi düşünce-
ceye sahip olursa olsun, şayet milletimizin aleyhin
de ise, dinimizin aleyhinde ise, milliyetimizin aley
hinde ise, kökü dırarıda ise, ona elbirliğiyle kar
şı çıkalım.- Hiç olmazsa, hakiki Türk gençliğini bun
lardan ayırmak suretiyle, yarınki Türk vatanını bun
lara emanet etme gayreti içerisinde olalım. 

Saygılarımla. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Ünal. 
Bu suretle, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ona bağ

lı Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü katma bütçesi 
üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 

Genlçik ve Spor Bakanlığı bütçesinin bölümlerine 
geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

BAŞKAN — Bölümleri okutuyorum. 

D) GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hizmet
leri 18 722 234 
BAŞKAN — Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İ l i Okul içi beden eğitimi ve spor faa
liyetlerinin geliştirilmesi ve yaygın
laştırılması 35 047 812 
BAŞKAN — Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 İzcilik ve gençlerin boş zamanla
rının değerlendirme hizmetlerinin 
düzenlenmesi ve geliştirilmesi 28 835 977 

BAŞKAN — Bölümle ilgili bir önerge vardır, oku
tuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesinin 112 program, 

04 altprogram 1-001-620 makine tesisat alımları ve bü
yük onarımlar harcama kalemindeki 500 bin liranın 
çıkarılarak, aynı program altprogrammın ve 2-001 

— 035 — 



M. Meclisi B : 45 22 . 2 . 1975 O : 2 

proje kısmının 710 yapı tesis ve büyük onarım harca
ma kalemine eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Kocaeli Urfa 
S, Akay M. Aksoy 

Bolu Aydın 
M. Bayraktar B. Tozkoparan 

İzmir îçel 
t. Taşlı t. Göktepe 

Tekirdağ Balıkesir 
N. İlgün M. Kemal Alver 

Sivas 
E. Akova 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, Anayasanın 94 ncü 
maddesine göre bir mazuru var mı ve Komisyon ola
rak katılıyor musunuz? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AB-
DURRAHMAN UNSAL (Adıyaman) — Efendim, ka
naatimizce, Anayasanın 94 ncü maddesine aykırı düş
memektedir. Ancak, Yüce Meclislere niyabeten hiz
met gören Bütçe Karma Komisyonuna bu mevzu ge
tirilmiş ve ödenek teklifinde bulunulmuş idi oradaki 
müzakerede. Bu iki mevzua ait, yani gençlik kültür 
merkezleri kurulması, yönetimi ve geliştirilmesiyle il
gili ve bu mevzua bir ödenek tefriki yapılmamış idi. 

Bu itibarla katılmıyorum. 
BAŞKAN — Sayın Bakan?.. 
GENÇLİK VE SPOR BAKANI ZEKÂİ BALOĞ-

LU — Komisyonun görüşüne katılıyorum efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Komisyon ve sayın Bakan önergeye katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 
Önergede kabul edilen değişiklikle 112 nci bölümü 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
Bölüm Lira 

114 Beden eğitimi öğretmeni ve spor 
görevlilerinin yetiştirilmesi ve eği
timi 40 655 456 
BAŞKAN — Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

115 Gençlik sorunlarının çözümlenmesi
ne ilişkin hizmetler 5 134 684 
BAŞKAN — Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtılama
yan transferler 808 824 

BAŞKAN — Bu bölümle ilgili iki önerge vardır. 
Ancak, bu bölümün de tabi olduğu bütçe ka

nununun ilgili 47 nci maddesinde gerekli işlemi göre
cektir. 

Bölüm 900'ü oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesi Bakanlık olarak 
kabul edilmiştir. 

2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1975 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri (Millet Mec
lisi: 1/229; C. Senatosu: 1/296) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 147; C. Senatosu S. Sayısı: 425) (1) 

BAŞKAN — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
bütçesinin maddelerine geçilmesi hususunu oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1975 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı 

Madde 1. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlü
ğünce 1975 malî yılında yapacağı hizmetler için, 
bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(499 964 411) lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeye bağlı (A) işaretli cetveli 
okutuyorum: 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 135 232 097 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Türk sporunun idamesi ve ge
liştirilmesi hizmetleri 362 239 314 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler..." Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler 2 493 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi kabul ettiğiniz cetvelle birlikte oy
larınıza sunuyorum, Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

(1) 147 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 

636 -



M. Meclisi B : 45 22 . 2 . 1975 O : 2 

Madde 2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
nün gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (499 964 411) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeye bağlı (B) işaretli cetveli 
okutuyorum. 

Gelir türü Lira 

2 Vergi dışı gelirler 48 016 000 
BAŞKAN — Oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

3 Özel gelirler 451 948 411 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 nci maddeyi, kabul edilen cetveliyle birlikte oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğün
ce 1975 malî yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden 
her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1975 malî yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — Üçüncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Harcamalara ait formül, bağlı (R) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — 7258 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi 
gereğince her çeşit spor, saha ve tesisleri vücuda ge
tirmek amacıyle, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
Bütçesinin (A) işaretli cetvelinde yer alan projelerin, 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce 3530 sayılı Ka
nun hükümleri uyarınca yapılabilecek işler dışında ka
lanlara ait ödenekleri, Bayındırlık Bakanlığına aynı 
unvanla aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. Bu öde
neklerden yılı içinde sarf edilmeyen kısımlar, projenin 
ikmali için müteakip yıl bütçesine devredilebilir. 

Bayındırlık Bakanlığı, adı geçen işleri 3530 sayılı 
Kanun esasları dairesinde yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — (B) işaretli cetvelin ilgili tertibinde 
kayıtlı, aşağıda gösterilen kaynaklardan elde edilen 
gelir fazlalarım, gerektiği takdirde,- hizalarında göste
rilen tertiplere ödenek kaydetmeye ve maddeler ara
sı aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

I. - Futbolda Müşterek Bahis Gelirleri : (111) Türk 
Sporunun İdamesi ve Geliştirilmesi hizmetleri prog
ramının (01), Sportif Faaliyetler Altprogramının 
(1 - 001) kod numaralı faaliyeti ile (02) Spor Tesis
lerinin İşletilmesi, Yapım, Bakım ve Onarımları Alt
programının (2 - 001) ve (2 - 002) kod numaralı pro
jeleri; 

II - Spor faaliyetleri gelirleri : (900) hizmet prog
ramlarına dağıtılamayan transfer programında yer 
alan, (04) Sosyal transferler altprogramının (3 - 004) 
kod numaralı faaliyeti. 

Bu ödeneklerden yılı içinde harcanamayan kısım, 
ertesi yıla devir ve birinci fıkra esasları dairesinde ge
lir ve ödenek kaydolunur. 

Bu program, altprogram ve faaliyet ve projeler
den geçen yıllarda tahakkuk edip de yılı içinde öde
nemeyen borçlar, müteakip yıl bütçesinin ilgili terti
binden ödenebilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Bu Kanun 1 Mart 1975 tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Bu Kanunu Maliye ve Gençlik ve 
Spor bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bütçe açık oylamaya tabidir, bilâhara diğer açık 
oy işlemleriyle birlikte bu oylama da yapılacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, bu suretle Gençlik ve Spor 
Bakanlığı bütçesi Meclisimizce kabul edilmiştir. 

Bütçenin, Sayın Bakanlık mensuplarına, Türk 
Gençliğine ve Türk sporuna hayırlı ve uğurlu olma
sını, bu yılın başarılı bir spor yılı olarak tahakkuk 
etmesini dilerim. 

Bu suretle günlük programımızı tamamlamış bu
lunuyoruz. 

23 Şubat Pazar günü saat 10.00'da toplanmak üze
re Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 22.50 

— 637 — 





Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

45 NCÎ BİRLEŞİM 

22 . 2 . 1975 Cumartesi 

Saat : 10,00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

X I . — 1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu ile 1975 yılı Bütçe Kanunu 
tasarısında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komis
yonu raporu (Millet Meclisi : 1/210; C. Senatosu : 
1/277) (M. Meclisi S. Sayısı : 128; C. Senatosu S. Sa
yısı : 406) (Dağıtma Tarihi : 15 . 2 . 1975) 

X 2. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1975 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu ile Karayolları Genel Müdürlüğü 1975 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/221; C. 
Senatosu : 1/288) (M. Meclisi S. Sayısı : 131; C. 
Senatosu S. Sayısı: 417) (Dağıtma Tarihi: 15 . 2 . 1975) 

X 3. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Büt
çe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (Millet 
Meclisi 1/222; C. Senatosu : 1/289) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 132; C. Senatosu S. Sayısı : 418) (Dağıtma 
Tarihi: 15 . 2 . 1975) 

X 4. — Tekel Genel Müdürlüğü 1975 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/223; 
C. Senatosu : 1/290) (M. Meclisi S. Sayısı : 133; C. Se
natosu S. Sayısı : 419) (Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1975) 

X 5. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlü
ğü 1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Büt
çe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (Mil
let Meclisi : 1/224; C. Senatosu : 1/291) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 134; C. Senatosu S. Sayısı : 420) (Dağıtma 
Tarihi: 15 . 2 . 1975) 

X 6. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 
Müdürlüğü 1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senato 

su ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezke
releri (Millet Meclisi : 1/225; C. Senatosu 1/292) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 135; C. Senatosu S. Sayısı : 421) 
(Dağıtma Tarihi: 15 . 2 . 1975) 

X 7. — Ankara Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Kanu
nu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komsyonu Baş
kanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi : 1/213; C. Sena
tosu : 1/280) (M. Meclisi S. Sayısı : 136; C. Senatosu 
S. Sayısı : 409) (Dağıtma Tarihi : 15 . 2 . 1975) 

X 8. — Ege üniversitesi 1975 yılı Bütçe Kanunu ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve.Bütçe Karma Komisyonu Başkan
lıkları tezkereleri (Millet Meclisi : 1/216; C. Senatosu : 
1/281) (M. Meclisi S. Sayısı : 137; C. Senatosu S. Sa
yısı : 410) (Dağıtma Tarihi: 15 . 2 . 1975) 

X 9. — İstanbul Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Kanu
nu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi : 1/218; C. Se
natosu : 1/282) (M. Meclisi S. Sayısı : 138; C. Senato
su S. Sayısı : 411) (Dağıtma Tarihi : 15 . 2 . 1975) 

X 10. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1975 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi : 
1/219; C. Senatosu : 1/283) (M. Meclisi S. Sayısı : 139; 
C. Senatosu S. Sayısı : 412) (Dağıtma Tarihi : 
15 . 2.1975) 

X I I . — Hacettepe Üniversitesi 1975 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyo
nu Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi S. Sayısı : 
1/217; C. Senatosu : 1/284) (M. Meclisi S. Sayısı : 140; 
C. Senatosu S. Sayısı : 413) (Dağıtma tarihi : 
15 .2 . 1975) 

X 12. — İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri 1975 
yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi • 
1/220; C. Senatosu : 1/285) (M. Meclisi S. Sayısı: 141; 
C. Senatosu S. Sayısı 414) (Dağıtma tarihi: 15 . 2 . 1975) 

X 13. — Çukurova Üniversitesi 1975 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu-



na dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi : 
1/214; C. Senatosu : 1/286) (M. Meclisi S. Sayısı ; 
142; C. Senatosu S. Sayısı : 415) (Dağıtma tarihi : 
1 5 . 2 . 1973) 

X 14. — Diyarbakır Üniversitesi 1975 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi : 
1/215; C. Senatosu : 1/287) (M. Meclisi S. Sayısı : 
143; C. Senatosu S. Sayısı : 416) (Dağıtma tarihi : 
15 . 2.1975) 

X 15. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1975 
yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (Millet 
Meclisi : 1/226; C. Senatosu : 1/293) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 144; C. Senatosu S. Sayısı : 422) (Dağıtma ta
rihi : 15 . 2.1975) 

X 16. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1975 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi : 
1/227; C. Senatosu : 1/294) (M. Meclisi S. Sayısı : 
145; C. Senatosu S. Sayısı : 423) (Dağıtma tarihi : 
15 .2 .1975) 

X 17. — Orman Genel Müdürlüğü 1975 yılı Büt
çe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi : 
1/228; C. Senatosu : 1/295) (M. Meclisi S. Sayısı : 
146; C. Senatosu S. Sayısı : 424) (Dağıtma tarihi : 
15 .2 .1975) 

X 18. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1975 
yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (Millet 
Meclisi : 1/229; C. Senatosu : 1/296) (M. Meclisi S. 

Sayısı : 147; C. Senatosu S. Sayısı : 425) (Dağıtma ta
r ihi : 15 .2 .1975) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

X I . — Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 
1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 
1/212; C. Senatosu : 1/279) (M. Meclisi S. Sayısı : 
129; C. Senatosu S. Sayısı : 408) (Dağıtma tarihi : 
15 . 2.1975) 

X 2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1975 yılı Büt
çe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/211; 
C. Senatosu : 1/287) (M. Meclisi S. Sayısı : 130; C. 
Senatosu S. Sayısı : 407) (Dağıtma tarihi: 15 . 2 . 1975) 

X 3. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1974 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru ile Vakıflar Genel Müdürlüğü 1974 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısında yapılan değişikliğe dair Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/182; C. Sena
tosu : 1/272) (M. Meclisi S. Sayısı : 148; C. Senatosu 
S. Sayısı : 381) (Dağıtma tarihi : 19 . 2 . 1975) 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 



Dönem : 4 I / • * 
Toplantı: 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : [Al 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı 
ve Bütçe Karma Kamisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 

1/229: C. Senatosu : 1/296) 

(Not : Ç. Senatosu S, Sayısı : 425) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 11.2.1975 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 2594 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

ligi: 28.1.1975 gün ve 1/229-60 sayılı yazınıza karşılıktır: 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 10.2.1975 tarihli 31 nci Birleşiminde aynen ve açık oy ile kabul 

olunan Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1975 yılı bütçesi ilişikte gönderilmiştir. 
Gereğim rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

AÇİK OY NETİCESİ : (96) 

Kabul 64 
Ret : 32 

Bütçe Karma Komisyonu 
T. B. M. M. 

Bütçe Karma Komisyonu 15 . 2 . 1975 
Esas No, : 1/229.C.S, İl296 

No, : 159 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 10 . 2 . 1975 tarihli 31 nci Birleşiminde aynen kabul edilen 
(Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı) ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
ilişikte sunulmuştur. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek. Başkanlığa sunulur. 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 

Vahit Bozatlı 
Sivas Milletvekili 
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