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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Üç oturum yapılan bu Birleşimde : 
içişleri Bakanlığı, 
a) Emniyet Genel Müdürlüğü, 
b) Jandarma Genel Komutanlığı, 
Millî Eğitim Bakanlığı bütçeleri kabul edildi. 
Arikara Üniversitesi (1/367) (S. Sayısı : 238), 
Ege Üniversitesi (1/372) (S. Sayısı : 239), 

istanbul Üniversitesi (1/375) (S. Sayısı : 240), 

istanbul Teknik Üniversitesi (1/376) (S. Sayısı : 
(241), 

Hacettepe Üniversitesi (1/374) (S. Sayısı : 242), 

İktisadî ve Ticarî ilimler Akademileri (1/378) (S. 
Sayısı : 243), 

Çu'kurova Üniversitesi (1/370) (S. Sayısı : 244), 
Diyarbakır Üniversitesi (1/371) (S. Sayısı : 245), 
Cumhuriyet Üniversitesi (1/369) (S. Sayısı • 246), 
19 Mayıs Üniversitesi (1/377) (S. Sayısı : 247), 

Bursa Üniversitesi (1/368) (S. Sayısı : 248) 
Fırat Üniversitesi (1/373) (S. Sayısı : 249), 
Anadolu Üniversitesi (1/366) (S. Sayısı : 250) Büt

çe kanunu tasarılarının da maddeleri ka'bul olundu, 
tümlerinin açık oya sunulacağı bildirildi. 

22 Şubat 1976 Pazar günü saat 10,00'da toplanıl
mak üzere Birleşime (22 . 2 . 1976 Pazar) saat 00,38' 
de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

/. Etem Kıhçoğlu 

Divan Üyesi 
Bursa 

Halil Karaatlı 

Divan Üyesi 
Yozgat 

İlhami Çetin 

Divan Üyesi 
Kastamonu 

Hasan Tosyalı 

Divan Üyesi 
Ağrı 

Cemil Erhan 

»>e-« 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Menıduh Ekşi 

DİVAN ÜYELERİ : Mehdi Keskin (Kastamonu), Mehmet Özmen (Gaziantep) 

BAŞKAN — Millet Meclisimin 63 ncü Birleşimini açıyorum. 

II. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1976 malî yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu ile 1976 yılı Bütçe 
kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporu. (M. Meclisi : 1/363; C. Senatosu : 1/367) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 235; C. Senatosu S. Sayısı : 
515) (1) 

(1) 235 S. Sayılı basmayan 16 , 2 t 1976 tarihli 
57 nci Birleşim tutanağa eklidir. 

A) BAYINDIRLIK BAKANLIĞI BÜTÇESİ : 

BAŞKAN — 1976 malî yılı Bütçe görüşmelerine 
aldığımız karar uyarınca devam ediyoruz. 

Bayındırlık Bakanlığı 1976 yılı Bütçe görüşmeleri
ne başlıyoruz. Bu bütçe üzerinde söz alan arkadaşla
rımın isimlerini okuyorum : 

M. S. — Grupu adına Sayın Yahya Akdağ, D. P. 
Grupu adına Sayın Ali Zülfi'kâroğlu, C. H. P. Gru-u ı u y u auı ı ıu vjajııı ^ vıı z^Lnı_ııva.ı ug ıu , v_>. J.J.. x . u ı u 
pu adına Sayın Osman Ceran, A. P. Grupu adına 
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Sayın Cemal Külahlı, C. G. P, Grupu adına Sayın 
Salih Yıldız. 

Şahısları adına ise: Sayın Hasan Gelâletıtiin Ez-
nıan, Sayın Hasan Yıldıran, Sayın Etem Eken, Sa
yın Ali Sanlı, Sayın Müfit Bayraktar, Sayın Osman 
Aykul, Sayın Kemal Maman, Sayın Ömer Kahra
man, Sayın Hasan Özçelik, Sayın Hasan Değer, 
Sayın Hüseyin Brçelik, Sayın Enver Akova, Sayın 
Hüseyin Deniz, Sayın Cahit Koçkar, Sayın Orhan 
Çaneri, Sayın Nihan İlgün, Sayın Mustafa Kemal 
Gönül'den ibarettir. 

Sayın Hükümet ve Komisyon yerlerini almış bu
lunmaktadırlar. Görüşmelere başlıyoruz. 

Söz, M. S. P. Grupu adına Sayın Yahya Ak-
dağ'daidır; buyurunuz Sayın Akdağ. 

M. S. P. GRUPU ADINA YAHYA AKDAĞ 
(Erzurum) — Sayın Başkan, muhterem milletvekil
leri; 

Millî Selâmet Partisi Grupu Adına Bayındırlık 
Bakanlığı ve katma büteçli bir kuruluş olan Kara-
yollan Genel Müdürlüğünün 1976 Malî Yılı Bütçesi 
hakkında söz almış bulunuyorum. 

Muhterem Milletvekilleri, her yıl olduğu gibi bu 
yıl da bütçe müzakereleri vesilesiyle iktidar ve mu
halefet sözcüleri görüşlerini ortaya koyarken, Tür
kiye'nin siyasî idarî, sosyal, kültürel ve teknik bir 
çok meselesini kendi görüş ve kanaatleri çerçevesi 
içerisinde dile getirmeye çalışmaktadırlar. Millî Se
lâmet Partisi olarak biz de kendi görüş ve temen
nilerimizi arz etmek üzere söz almış bulunuyoruz. 
Türkiye, tarihinden, coğrafyasından, sosyal, kültürel 
ve ekonomik yapısından doğan binlerce mesele ile 
karşı karşıya olmasına rağmen, güçlüklerin yenil
mesi için gösterilen üstün gayretler sayesinde, çok 
şükür ülkemiz gün geçtikçe gelişmekte, büyümekte, 
ve ilerlemektedir. Buna paralel olarak ihtiyaçlar 
artmakta talepler çoğalmakta, bundan dolayı Bayın-
dıılık Bakanlığının hizmetleri de genişlemektedir. 
Bakanlığın görevleri hakkında, kısaca Teşkilât Ka
nununa müsteniden, bilgi vermek istiyorum. 1609 sa
yılı Bayındırlık Bakanlığı Kuruluş ve Görevlerine 
dair Kanun ile 5539 - 5367 ve 1737 sayılı Kanunlar 
ile Bayındırlık Bakanlığının ve Bakanlığa bağü Ka
rayolları Genel Müdürlüğünün hizmet alanı; yurdun 
tüm ulaştırma faaliyetlerinin altyapısını teşkil eden 
Karayolları, demiryolları limanlar ve hava alanları, 
bazı kuruluşlara kanunlarla yapım yetkisi verilmiş 
olan özel ihtisas işleri hariç, Devlet ve diğer kamu 

hizmetlerine ait bina ve tesislerinin yapım ve onarıl
masından ibarettir. 

Sayın Milletvekilleri, arzettiğim izahattan da an
laşılacağı gibi, Bayındırlık Bakanlığı, devlet hizmet
lerini vatandaşın ayağına götüren, yurt içi ve yurt 
dışı kültür mübadelesini sağlayan, bölgeler arası 
dengesizliği ortadan kaldıran, ekonomik ve sosyal 
kalkınmanın temel kaynağını teşkil eden bu hizmet
lerin yapılması için Bakanlık ve Bakanlığa bağlı 
Karayolları Genel Müdürlüğüne 1976 bütçesinden ay
rılan meblağ 11 838 351 000 TL. olup diğer bakan
lık ve müesseselerden transfer edilecek olan meblâğ
larla birlikte, toplam olarak, 15 776 512 000 TL. 
gibi önemli bir meblâğ görülmektedir. Ancak ya
pılacak hizmetler karşısında bu meblağları biz de 
yeterli görmüyoruz. Ne var ki, bir gerçeği gözden 
kaçırmamak lâzımdır. Zira bütçeler, ihtiyaçlara gö
re değil, imkânlara göre hazırlanmaktadır. Gönlü
müze göre bütçe yapacağımız günleri bu vesile ile 
temenni ediyoruz. 

Sayın Milletvekilleri, bütçelerde aranacak en 
önemli hususlardan biri, sosyal adalet ilkelerine uy
gun, bölgeler arası dengesizliği ortadan kaldıracak 
karakterde olmasıdır. Memnuniyetle ifade etmek is
teriz ki, 1976 Bütçesi geçmiş yıllara nazaran ve Hü
kümet Programında ifade edilen sosyal adalet il
kelerine uygun bulunmaktadır. 

/Dileğimiz, mevcut imkânları kullanırken israf
lardan kaçınılmalı, yatırımlar yurt gerçeklerine 
uygun ve iktisadî olmalıdır. Bugüne kaidar yapılmış 
olan hizmetler küçümsenmeyecek hattâ iftihar edile
cek durumdadır.. Bununla beraber bu hizmetlerin 
uygulanışında birtakım aksaklıklar da yok değildir. 
Sırası gelm'işken gördüğümüz aksaklıkları arz etmek 
istiyorum. 

Personel bakımından aksaklıkları öncelikle incele
mekte fayda görüyoruz. Bayındırlık Bakanlığı ve 
Karayolları Genel Müdürlüğü teknik kadrolara en 
çok ihtiyaç duyulan kuruluşlaridın Devletin belke
miği mesaibesindeki bu kuruluşların bünyesindeki 
mevcut teknik kadro, bizde yük telâkki edilmekte
dir. Yıllardır bu yanlış düşünce yüzünden, kendi 
elimizle binbir müşkilâtıla yetiştirdiğimiz evlâtlarımı
zın büyük bir kısmı yurt dışında, yaJbancı memleket
lerde başkalarına hizmet etmelktediirierj 

Bugün insanlığın ihtiyaç duyduğu bilumum tesis
lerdeki teknik kaidnolar el üstünde tutulmakta ve gö
zünün nuru bulunmaktadır. Kalkınmanın yolu, ken
di kültürümüzle yetiştirdiğimiz millî şuur sahihi ev-
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lâflarımıza, kendi vatanlarının yapımını ellerine yer
mekle mümkün olacaktır. Bir müessesenin kurul
ması, gelişmesi kadar tecrübeli teknik elamanlara 
da sahip olması son derece önemlidir, Bizdeki tek
nik personel politikasının aksaklıkları yüzünden dev
let sektöründe tecrübeli eleman sıkıntısı ciddî bir 
mesele haline gelmiştir, Bir mühendis mezun olur 
olmaz işe -alınıyor, birkaç yıllık tecrübeden sonra, 
tam verimli hale geldiğinde, ya özel sektörden veya 
yurt dışındaki yabancı firmalardan daha cazip bir 
ıteklif aldığında derhal ayrılıp gidiyor. Yatırımların 
hızlandırılması ve zaman israfından kurtarılabilmesi 
için Bakanlığın Maliyeye bağlılığı azaltılmalı ve söz
leşmeli teknik personel kullanma imkânı verilmeli
dir. 

Teçhizat ve iş makinelerinde görülen aksaklıkla
ra gelince; yatırımların gerçekleştirilmesinde en önem
li faktörlerden biri de iş makineleridir. Evvelâ şu
nu arz etmek isteriz ki; hizmetleri karşılayacak ye
terli makine parkına sahip değiliz. Bunun yanın
da mevcut makinelerin ömürlerini de büyük ölçüde 
doldurduğu bilinmektedir. 20 yaş civarında olan 
bu vasıtalar fazla akaryakıt yakmakta, yedek par
ça bulunamamakta üstelik çoîk pahalıya mal ol
maktadır. Uzun süre arızalı durumda kalındığı 
için iş kaybına sebep olmaktadır.. 

Bir başka husus da her müessesede görülen de
ğişik cins ve model iş makineleridir. Bu konuya 
nazar edince, ülkemiz âdeta bir makine koleksi
yonu yapar durumuna gelmiş gibidir. Bu kadar de
ğişik cins ve model makineleri kullanmak, tamir et
mek ve her türlü ikmalini sağlayıp işler halde tut
mak için kalifiye personel yetiştirmekte de büyük 
zorluklar görülmektedir. Bu hususta sayısız kurslar 
açılmakta milyonlar harcanmakta buna rağmen is
tenilen netice de alınamamaktadır. 

«Taşıma su ile değirmen dönmez» altasözünün 
ışığı altında ve son yıllarda yabancı devletlerin tu
tumu da dikkate alınarak, ekonomimizi dışa bağ
lılıktan kurtarmak için İstiklâl Savaşımızda olduğu 
gibi milletçe elele,. gönül gönüle verip teçhizat ve iş 
makinelerimizi yapacak fabrikaların kurulmasını 
M. S. P. olarak, bütün vatanseverlere hatırlatma
yı mukaddes bir vazife sayıyor kendi falbrikalarımız 
yapılıncaya kadar ihtiyaç duyulan vasıtaların bir 
program dahilinde ve mümkün olduğu nispette az tip 
marka ve model olarak teminine titizlik gösterilme-
sini temenni ediyoruz. 

Projelerde görülen aksaklıklar ve tedbirler ise şöy
lece özietlenebılir: 

Proje hükmederinde çalışan teknik personel de 
yeterli değildir, Bu sebepten dolayı, önceden yapıl
ması gereken projeler gecikmekte işler aksamakta
dır. Bu aksaklıkların giıderilmesi için her kuruluşun 
fcenidi ihtisasına uygun bir «Proje Ofisi» kurulmalı ve 
bu hususda da dışa bağlılıktan kurtulmak için, yer
li özel proje müşavirlikleri teşvik edilmeli, projeler 
ülkemizin şartlarına ve bölge şartlarına uygun ol
malı, israflara yol açılmaımalıdır. 

Mümkün olan konularda tip proje uygulamaları 
yapılmalıdır, Bu suretle işler daha süratli ve kolay
laşmış olacaktır. . 

İhalelerde görülen aksaklıkları ise şöylece sıra
layabiliriz: 

Malî yılın Mart ayı başlarının uzaması, ihale
lerde büyük aksamalara yol açmaktadır.! İhalelerin 
aksamaması, inşaat mevsiminin tümünden faydala
nılması için malî yılın geriye çekilerek takvim yılı 
ile birleştirilmesinin memleketimizin şartlarına daha 
uygun olacağı kanaatindeyiz. 

Yıllardır sözü edilen ve fakat bir türlü halledil
meyen 2490 sayılı Kanunun, İhale Kanununun Hü
kümetçe yeniden ele alınarak, günümüzün şartlarına 
uygun bir biçimde hazırlanıp biran evvel Meclisler
den çıkarılmasını temenni ediyoruz. 

İhaleli işlerde inşaatın bünyesine giren demir, 
çimento ve kerestenin idare tarafından verilmesi ve 
'birim fiyatlarının bu esasa göre hazırlanması ve bir 
de ihalelerde teminat karşılığının sadece nakit ve 
banka mektubu olarak değil, gayrimenkul ipoteğinin 
ide teminat olarak kabul ddilmesi için gerekli mevzu
atın getirilmesi ve müteahhitlerin hakettikieri istih
kakların zamanında verilmesi, bütün bunlar ve ben
zeri tedlbirler alınfdığı takdirde işlerin daha süratli 
ve sağlıklı yürüyeceği şüphesizdir. 

Yurdumuzun Coğrafî durumu ulaşım hizmetlerini 
ön plana koymaktadır. Avrupa ile Asya arasında 
köprü durumunda olan memleketimizde karayolu 
kadar denizyolu ve havayolu ulaştırmacılığına da 
ehemmiyet verilmelidir, Yer yüzünlde en ucuz nak
liyenin denizyolu ile yapıldığı bilinmektedir^ Yurdu
muzun üç tarafının denizle çevrili olması, Cenabı 
Halk'kın milletimize lütfettiği büyük bir nimettir. 
Ancak bu nimetten bugüne kadar lâyıkıyle istifade 
edilememiş olmasını üzülerek müşahede etmekteyiz. 
İhtiyaç olan limanlara yeteri kadar ehemmiyet veril
memiş; bunun yanında sahil boyunda, turistik tesis
ler adı altında; otel, motel, dinlenme köyleri gibi eğ-
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lence yerlerine milyonlar harcanmaktadır; bu durum 
gömleksiz kravat takmaya benzer. 

Demiryollarına gelince; çok gerilerde kalmışız. 
Avrupalda demiryollarında saatte 250 km. hız yapı
lırken, bizde Ankara'dan Erzurum'a 30 saatte gidi
lememektedir, Karayollarının yükünü hafifletecek 
olan demiryollarına gereken ehemmiyet verilmelidir. 

Bu arada, zamanın müsaadesi nispetinde kara-
yollarımızdan ve Karayollan Genel Müdürlüğünün 
hizmetlerinden de bahsetmek istiyorum.. 1950'lerde 
kurulan Karayolları teşkilâtı çalışmaları ile yurdumu
zun en başarılı kuruluşlarından biri olmuştur. Millî 
kalkınmamızın en önemli altyapısını karayolları ve 
diğer yollar teşkil eder. Yollar olmadıkça taibiî 
kaynakların değerlendirilmesi sanayiin gelişmesi ve 
üretimin değerlendirilmesi mümkün olamıyacağı 
gibi, yurt savunmasında da zorluklarla karşılaşılır. 
Yolun ehemmiyeti yanında, yapılacak yolların stan
dartlara uygun vasıflı olması da önemlidir. 

19761da Karayollarına ayrılan tahsisatın önemli 
'bir kısmı önceki yıllarda devam eden işlerin tamam
lanarak hizmete açılması için harcanacaktır. 

Sayın milletvekilleri, gün geçtikçe havayollarına 
artan rağbet hava meydanlarının artırılmasını, mev
cut meydanların artan trafiğe cevap verecek duru
ma getirilmesini icap ettirmektedir, 1976 yılında 
bu konu ile ilgili çalışmaların yapılacağım memnuni
yetle öğrenmiş bulunuyoruz. Bir meseleye bakarken 
onun mazisini, haini ve istikbalini düşünüp ona 
göre hazırlık yapmamız lâzımdır. Seçim bölgem 
olan Erzurum hava meydanımn durumunu bir misal • 
•olarak anlatmak istiyorum. Erzurum Hava Mey
danı NATO tarafından yapılmış, yedek askerî bir 
meydanıdır. Şimdilik arasım gelen askerî uçaklar ile 
Türk Hava Yollan uçakları tarafından kullanılmak
ta ve pisit genişliği 30 metredir. Yapımı etüt saf
hasında olan Kars, Ağrı hava meydanları ile yapı
mı inşaat halinde olan Erzincan hava meydanları 
tamamlandığı zaman, Doğu illerinin merkezi olan 
Eruzumldan Doğu ring uçak seferleri yapılacaktır. 
Büyük tip uçaklarla Erzurum - Ankara, İstanbul ve 
Erzurum Uzak Şark seferleri yapılması da mümkün 
olabilecektir.- İlerideki ihtiyacın göz önüne alına
rak pistin 45 metre olarak düzeltilmesi zaruridir. 
Şu anda dahi ihtiyacı karşılamayan apron ve oto
parkın genişletilmesi de icap etmektedir; Ayrıca mey
dana girişin askerî birliklerin içerisinden geçmesi ve 
şehre girişin demiryolu ile hem zemin olması da 
tehlike ve güçlükler arz etmektedir. Şehre daha kı

sa bir yoldan gelip gidilebilmesi için etütleri yapıl
mış yolun biran evvel ikmal edStoesinin ve sisli ha
valarda rahatça uçakların iniş kalkış yapabilmesi 
için vasis - veales cihazlarının kurulmasını temenni 
ediyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, diğer bakanlıklarda 
öDduğu gibi Devlet Planlama. Teşkilâtıyle işbirliği ya
pılarak hazırlanmış oan Bayındırlık Bakanlığı 1976 
Malî Yılı Bütçesinde ele alman önemli projelerden! 
birkaçını arz etmek işitiyorum^ 

Karayolları bakımından ele alınan önemli işler 
şunlardır: 

Istanlbul çevre yolları, Haydarpaşa - İzmit yolu, 
İzmit - Adapazarı otoyolu, Tarsus ayrımı - Pozantı 
otoyolu, İzmir şehir içi geçişi, İstanbul - Edirne -
Bulgar hududu otoyolu, Trazhon - İran yolu. 

19761da en önemli hizmetlerden biri de İstanbul -
Ankara dem'iryöludur. Karayolunun yükünü hafif
letecek olan bu yolun 1976 içinde ihalelerine geçile
cektir. 1981'de bitirilecek bu yol ile İstanbul'dan 
Ankara'ya 4 saatte gidilebileceğini memnuniyetle öğ
renmiş, bulunuyoruz. Liman inşaatlarına da 19761da, 
diğer yıllara nazaran ehemmiyet verilmiş olması mem
nuniyet vericidir. Bu yıl ele alınan önemli limanlar 
şöyle sıralanaibilir: 

İzmir limanı, Hopa limanı* Antalya limanı, 
Bandırma limanı, Derince limanı, Samsun limanı. 

Hava limanları ise şöyledir: 

Yeşilköy hava limanı ve uçak bakım tesisleri 
inşaatı, Trabzon havalanı yeni pisti ve tesisleri in
şaatı, Gaziantep havaalanı, Antalya havaalanı yeni 
pisti ve tesisleri inşaatı, Erzincan havaalanı yeni pisti 
ve tesisleri inşaatı, Esenlboğa havaalanı geliştirilme
si, Dalaman havaalanı. 

Kars havaalanının da proje çalışmalarına geçil
miş ve 1976 yılı içinde ihalesi yapılarak 1978 yılın
da bitirilecektir. 

Bütün bu hizmetler dikkate alındığında Bakanlı
ğın yükünün ağırlaştığı görülmektedir. 

Umumiyetle bu hizmetler Bakanlığa diğer bakan
lık ve kuruluşlar tarafından ihtiyaç gösterilmekte, ya
pımları için Bakanlığa müracaat edilmektedir. İşle
rin daha süratli yürümesi ve koordinasyon hataların
dan doğan aksaklıkların giderilmesi için, lüzum hâ
sıl olan teşkilâtlarda kendi ihtisaslarına uygun inşaat 
birimleri ihdas edilerek işlerin daha kolay yürüyece
ği kanaatindeyiz. Meselâ DSİ, YSE ve Topraksu 
gibi kuruluşların yaptığı hizmetler daha önce Ba
yındırlık Bakanlığı bünyesinde yürütülmekte idi. Bu 
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teşkilâtların kurulmasıyle hem Bakanlığın yükü hafif
lemiş ve hem de işlerin daha verimli ve sıhhatli yü
rümesi temin edimıiştir. 

iBuraya kadar zamanın imkânı nispetinde Bakan
lığa ait görüşlerimizi arz etmiş bulunuyorum. Ko
nuşmamın sonuna gelmişken birkaç hususa daha işa
ret etmek istiyorum. 

Muhterem milletveklleri, memleketimizin mad
dî ve manevî yönden kalkınarak istenilen hedefe va
rılması, yeniden büyük Türkiye'nin kurulması için 
her şeyden önce iç barışın, Devlet ve millet kay
naşmasının temini şarttır. 

41 milyon vatan evlâdının kardeş olmasını te
min etmek Millî Selâmet Partimizin anahedefidir. 

Yapılan müzakerelerde sözcü arkadaşlarımızı bü
yük bir dikkatle takip ediyoruz. Çok faydalı konuş
maların yanında, kırıcı bazı tenkitlerin de yapıldığı
nı üzülerek müşahade etmekteyiz. Tenkit; kınayıcı, 
itham edici sekilide değil, yol gösterici, ikaz edici 
mahiyette olmalıdır; Ne var ki, müzakereler esna
sında bunu çok az görüyoruz^ 

Son günlerde vukua gelen hâdiselerin nezaketini 
dikkate alan Grupumuz, başta sayın parti liderleri 
olmak üzere bütün konuşmacılara; tahrik edici, kı
rıcı ve kışkırtıcı sözlerden ve birbirlerini itham edici 
^beyanlardan vazgeçmelerini hatırlatmayı mukaddes 
bir vazife saymaktaidır. 

ıBütçenin memleketimize ve milletimize hayırlı 
olmasını temenni eder Yüce Heyeti saygı ile selâm
larım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akdağ? 
Söz sırası Demokratik Parti Grupu adına Sa

yın Ali Zülfikâroğlu'nda; buyurunuz efendim. 

D. P. GRUPU ADINA ALİ ZÜLFİKÂROĞLU 
(Kahraman Maraş) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; 

Bayındırlık Bakanlığı ve bu bakanlığa ba^lı, kat
ma bütçeli bir kuruluş olan Karayolları Genel Mü
dürlüğü bütçeleri hakkında, Demokratik Parti Gru-
punun görüşlerini 'bildirmek üzere huzurunuzda bu
lunmaktayım. Sözlerime başlarken Demokratik Parti 
Grupu adına hepinizi saygılarımla selâmlarım. 

Bayındırlık Bakanlığına çok önemli görevler ve
rilmiştir. Bu Bakanlık, Devletçe yaptırılması gereken 
bilumum demiryolu, liman, iskele, barınak ve emsali 
kıyı tesislerini yapmakla veya yaptırmakla mükellef
tir. Ayrıca millî ve NATO havameydanlannı. akarya
kıt tesislerini yapmak veya yaptırmak da bu Bakan
lığa aittir. Devlete ve kamuya ait binaları yapan ve 

yaptıran kuruluş bu bakanlıktır. Bayındırlık Bakan 
lığının, katma bütçeli idarelerin, il Özel idarelerinin 
ve belediyelerin proje ve keşiflerini onaylamak, in
şaatlarını denetlemek ve kabullerini yapmak gibi gö
revleri de vardır. 

Bayındırlık Bakanlığına bağlı olan ve kendisine 
mahsus bütçesi bulunan Karayolları Genel Müdür
lüğü ise, Türkiye'de karayolu politikasını tespit eden, 
bu politikayı uygulayan ve karayolu ulaşımı ile il
gili her türlü faaliyeti gösteren bir kuruluştur. 

Görülüyor ki, üzerinde durduğumuz Bayındırlık 
Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü, ulaştır
ma ve inşaat sektörleri ile yakından ilgilidir. Her iki 
kuruluş da Devletimizin yatırımcı kuruluşlarıdır. 

1976 Yılı Genel Bütçesinden Bayındırlık Bakan
lığı için 2 735 CfClCı OCO liralık ödenek ayrılmıştır. 
1975 yılına nazaran bu ödeneğin artış oranı % 16' dır. 
1975 Genel Bütçesi % 40 artırılarak 1976 Bütçesi ya
pılmıştır. Görülüyor ki, Bayındırlık Bakanlığı Bütçe
sindeki artış oranı, genel bütçe artış oranının altın
dadır, 

Karayolları Genel Müdürlüğü için ise, 8 7Cİ2 SCO OCO 
liralık ödenek ayrılmıştır. 

Bayındırlık Bakanlığı ve Karayolları Genel Mü
dürlüğü faaliyetleri hakkında görüş ve düşünceleri
mizi kısaca, madde madde olarak sıralamak istiyoruz:: 

1. — Türkiye'de nüfusun köyden şehirlere göç 
etmesi, şehirleşmeyi hızlandırmıştır. Hızh şehirleşme 
ve sanayileşmenin gelişmesi kara, hava deniz ve de
miryolu ihtiyaçlarını artırmıştır. Yurdumuz Avrupa 
ile Ortadoğu memleketleri arasında önemli bir ge
çit mevkiindedir. Bu bakımdan her türlü yol politika
sının yeniden tanzim edilmesi gerekmektedir. 

2. ;— Karayollarımız gün geçtikçe eskimekte ve 
bozulmaktadır. Artan trafiği karşılayacak kapasite
de değildir. Avrupa, Edirne, İstanbul, Ankara, Or
tadoğu ülkeleri güzergâhlarında trafik çok artmıştır. 
Halbuki mevcut karayollarımız bu trafiği taşıyacak 
durumda değildir. Bu bakımdan trafiğin kesif oldu
ğu güzergâhta karayollarının genişletilmesi, onarıl
ması ve yeni güzergâhlar tespit edilip, yeni yolların 
yapılması gerekmektedir. Yıllardanberi inşaatı de
vam eden Gebze - tzmit otoyolu inşaatının 1979 yı
lında tamamlanacağı bildirilmektedir. Görülüyor 
ki, bu yolun inşaatı gayet ağır yürümektedir. Bu va
ziyet karşısında Avrupa memleketlerini Ortadoğu'
ya bağlayacak sürat yolunun yapılması hayal olacak
tır, 
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3. — Hükümetin karayolu yapımı ve karayolları 
makine parkının yenilenmesi gibi konularda İran'la 
yapmış olduğu görüşmelerin sonu ve olmuştur? TIR 
kamyonları ile İran'a gitmek üzere çeşitli ülkelerden 
gelerek yurdumuzdan geçen 2,5 milyon tonluk ta
şıma işini mevcut yollarımız karşılayamamaktadır. 
Iran bu konuda kredi vaadinde bulunmuştur. Hükü
metin beceriksizliği yüzünden İran'dan, henüz yol 
yapımı ile ilgili kredinin alınamadığını öğrenmiş bu
lunmaktayız. Halbuki, İran Bulgaristan'la TIR an
laşması imzalamıştır. 

Türkiye İranla TIR anlaşması yapma imkânım 
elinden kaçırmıştır. 

4. — Yıllık programlara konulan karayolları ile 
ilgili prensiplerin gerçekleşmediğini görmekteyiz. 
Trafik Türkiye'de bir facia halini almıştır. Trafik 
kazaları yüzünden her yıl rekor seviyede mal ve can 
kaybı olmaktadır. Trafikte düzenin sağlanamaması-
nı, gelmiş geçmiş hükümetler için büyük bir acizlik 
ve ayıp olarak vasıflandırıyoruz. Demokratik Parti 
olarak «Karayolları Taşımacılığı ve Trafik Kanunu» 
nun bir an evvel çıkarılmasını temenni etmekteyiz. 
Ayrıla, yol trafik kontrolünün sağlanmasının ve park 
yeri sorununun çözümlenmesini temenni etmekteyiz. 

5. — Cephe Hükümetini oluşturan partiler ' An
kara - İstanbul demiryolu hattının, «Hız yolu» ol
ması için vaatlerde bulunmuşlardır. Bu konuda şim
diye kadar ne yapılmıştır? Bu yolun 450 km'ye ve 
5,5 saate indirileceği ısrarla söylenmiştir. 1971 yılın
dan itibaren bazı çalışmalar da yapıldığını duymak
tayız. Sormak ve öğrenmek hakkımızdır. Şimdiye ka
dar bu iş neden sürüncemede kalmıştır? 

6. — Demiryollarımız eskimiştir. Bunların yeni
lenmesi gerekmektedir, Bu konuda şimdiye kadar 
ne yapılmıştır? 

7. — İstanbul ve çevresi için büyük kapasiteli 
bir limanın yapılması lâzımdır. Doğu Karadeniz, İz
mir, Antalya ve Mersin'de de büyük kapasiteli li
manlar inşa edilmelidir. 

8. — Hava ulaşımını temin etmek için yeterli ha
vaalanlarından yoksun bulunmaktayız. İstanbul Ye
şilköy havaalanının tamamlanması lâzımdır. Ayrıca 
İzmir, Bursa, Antalya, Adana hava alanlarındaki in
şaatın da bitirilmesi gerekmektedir. 

Trabzon, Samsun, Van, Erzurum, Erzincan, Elâ
zığ havaalanları her mevsimde gece ve gündüz hizmet 
verecek duruma getirilmelidir. 

Gaziantep havaalanı inşaatı tamamlanmalıdır. 

Edirne, Kars ve Muğla havaalanları da yapılmalı
dır. 

9. — Kamu hizmeti için yapılan binalar pahalıya 
mal olmaktadır. Yurdumuz zelzele kuşağında bulun
maktadır. Zaman zaman meydana gelen zelzele fe
lâketleri neticesinde resmî binaların ne kadar çü
rük yapıldığı ortaya çıkarmaktadır. Bu durum resmî 
inşaatların lâyıkı veçhile kontrol edilmediğini göster
mektedir. Resmî inşaatlarda suiistimal iddiaları yay
gındır. Bayındırlık Bakanlığı ihalelerde ve kontrollar-
da daha titiz davranmak zorundadır. 

1Q. — İnşaat söktöründe girdi olarak kullanılan 
malzemeler, bazen büyük ölçülerde dışarıdan getiril
mektedir. Bu israftan vazgeçilmelidir. Yurdumuz
da her türlü inşaat malzemesi yapılmakta ve bunlar 
da yüksek standart düzeyine ulaşılmış bulunmak
tadır. 

11. — Şimdiye kadar «Devlet Proje Ofisi»nin 
kurulmamış olması büyük bir noksanlıktır. Devletin 
inşaat ve yatırımları için böyle bir teşekküle şiddetle 
ihtiyaç vardır, 

12. — Memleketimizde devlet karayolu, köy yolu 
ve orman yolu arasında hiç bir koordinasyon yok
tur. Maalesef henüz bir kısım ilçeler, il merkezlerine 
dahi bağlanmamıştır. Kendi seçim çevrem olan Kah
raman Maraş'tan bir misal vermek istiyorum: 

Andırın - Kadirli arası henüz bağlanamamıştır. 
Keza Kahraman Maraş - Andırın arasında ise hiç bir 
bağlantı yoktur. Halbuki, Kadirli - Andırın - Göksün 
güzergâhı Güney Anadaolu'nun bel kemiğini teşkil 
eden bir güzergâhtır. Bu güzergâhlarda yol yapım
larına, etüdü yapılarak derhal başlanılması gerek
mektedir. 

Türkiye'de il merkezine bağlı olmayan tipik ilçe 
Andırın ilçesidir. Bu bakımdan bu konu üzerinde ıs
rarla ve önemle durmaktayız. Bir ilçenin 1976 yılı 
Türkiye'sinde il merkezine bağlı olmamasını, yani 
yolun bulunmamasını esefle dile getiriyoruz. Bu gi
bi yollarda vatandaş hiç bir fedakârlıktan çekinme
mektedir. Meselâ Andırın - Kahraman Maraş yolu
nun geçeceği güzergâhta arazisi bulunan vatandaş
lar, bu yolun yapımı için lüzumlu araziyi Devlete hi
be etmeye hazırdırlar. Keza Kadirli - Andırın - Gök
sün arasında da yapılacak yol için vatandaşlar aynı 
fedakârlığı göstereceklerdir. Sayın Bayındırlık Ba
kanlığının ve Karayolları Genel Müdürlüğü teşek
küllerinin dikkatlerine sunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, Demokratik Parti, bayındır
lık hizmetlerinin ilme, teknolojiye ve memleket ger-
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çeklerine dayandırılmasını istemektedir; yol ve okul 
yapımına önem vermektedir. Devlet - müteahhid ara
sındaki münasebetler iyi tanzim edilmelidir. 2490 sa
yılı ihale Kanunu son derece eskimiştir, memleket 
ihtiyaçlarına cevap vermemektedir. Tasarısının hazır 
olduğunu öğrendiğimiz Devlet İhale Kanunu daha 
fazla geciktirilmeden derhal çıkarılmalıdır. 

Türk müteahhitleri için Ortadoğu ve Arap mem
leketlerinde büyük bir iş yapma kapasitesi vardır. 
Türk müteahhitlerine dışarıda çalışma imkânları sağ
lanmalıdır. Bu suretle memleketimize döviz gelecek
tir. 

Bayındırlık Bakanlığı ve Karayolları Genel Mü
dürlüğü 1976 Bütçesinin memleket ve milletimiz için 
hayırlı ve uğurlu olmasını Cenabı Haktan niyaz 
eder, bu teşekküllerin mensuplarına işlerinde başarı
lar. diler. Demokratik Parti Grupu adına cümlenizi 
saygıyle selâmlarım. (C.H.P. ve D.P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Zülfikâr-
oğlu. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına sayın Os
man Ceran; buyurunuz sayın Ceran. 

C. H. P. GRUPU ADINA OSMAN CERAN (An
kara) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Bayındırlık Bakanlığı ve Karayolları Genel Mü
dürlüğünün 1976 Malî Yılı Bütçeleri üzerinde, Cum
huriyet Halk Partisi Millet Meclisi Grupunun görüş
lerini arz etmek üzere söz almış bulunmaktayım. 

'Bayındırlık: Bakanlığının ve bu Bakanlığa bağlı 
Karayolları, demiryolları, limanlar, barınaklar, hava 
meydanları ve akaryakıt tesisleri ile diğer kamu hiz
metlerine ait binaların yapılması ve mülhak bütçeli 
idareler tarafından yaptırılacak olan projelerin hazır
lanması ve tasdiki ile meşgul ve şümullü hizmetler ya
pabilen bu Bakanlığın bünyesinde mevcut rahatsızlık 
ile, bu Bakanlığın nelerden yoksun olduğunu dile ge
tirmek üzere huzurunuzdayım. 

Cumhuriyetimizin kuruluşundan beri bayındırlık 
ve kalkınma için ne görmüşsek, ne görmemiş isek, bu 
Bakanlık mesuldür ve bu Bakanlık eserleri ile övünü-
lebilecek tek ümidimiz olmuştu. Ancak, son yıllarda 
teknolojinin insanlara tanıdığı hızlı kalkınma devri 
başlayınca, ihtiyaçların süratle artması karşısında, çok 
yönlü hale gelen kalkınma hizmetleri, değişik bakan
lıklara ve kamu kuruluşlarına tevzi edilmekle, bu Ba
kanlığımızın hizmetleri de normal haddinde bırakıl
mıştır. Konu ile ilgili bir arkadaşınız olarak, eski ya
pılarla yeni yapıları yan yana mukayese ediyorum; 

eski yapılarda bir sanat değeri, bir heves, bir arzu, bir 
iyi iş yapma çabası görmeme rağmen, bugünkü ya
pılarda, seri imalât anlayışı, süratli yapım içinde, hat
ta ve hatta yaptığı işi zevkle, hevesle yapmayan in
sanın veyahut yapamayan insanın havasını görmemek 
mümkün değildir. Bunun başlıca mesuliyetini, hükü
metlerin yapı sanatı için gerekli eğitimi Türk mille
tinden esirgemesine ve esirgemekte olduğuna bağla
maktayım. Bugün Türkiye'de milyonlarca gayri sanat-

• kâr iş aramaktadır; fakat binlerce işadamı; yetişkin 
duvarcı, kalıpçı, mermerci ve dülger, hâsılı bu ko
nunun ihtiyacı olan insanlar aramaktadır. Maalesef, 
Almanya olayından sonra bunları bulmakta müşkülât 
çekmektedir. 

Büyük milletimizin, dişinden tırnağından artıra
rak yaptırdığı bütün bayındırlık hizmetleri sanatkâr 
noksanlığını bariz şekilde gösteriyorsa, bunun mesuli
yeti sanatkâr yetiştiremeyişimizdedir. Bu bakımdan 
'hükümetlerin kusurlarını affetmek mümkün değildir, 

Bayındırlık hizmetlerimiz, Türkiye'nin iklim şartla
rı gözönünde tutulmayan bir biçimde ihaleye çıkarıl
maktadır. Planlamanın, kalkınma planlarını daha ev
vel hazırlamasına rağmen, ihaleler bütçeyi bekler, 
nisanda, mayısta ihale yapılır; Sayıştayın tasdiki ve 
bir sürü formalitelerden sonra, bakarsınız ki, bu inşa
atın ancak avam projeleri var, tatbikat projeleri yok. 
tşte bu projelerin hazırlanması, bir inşaat mevsimini 
heder ettiği gibi, yapılacak işin bir sene ileri itilmesine 
de neden olur. Bu ihaleyi yapan daire sevinir; niçin? 
«Yahu, bir saf müteahhit firma bulduk, projeyi ona 
yaptırdık». 

Oysa, işine göre 50-100 bin lira kazandığını zan
neden, aslında bir koca yıl kaybettiği gibi, müteahhit 
firma da, her ne kadar iyi niyet sahibi olursa olsun, 
insanların hastalığına, müptelâdır, projeyi kârlı ka
lemlerin ve birimlerin hâkim olduğu istikamette yap
tırır. Netice ne olur? Biliyorsunuz, projeden 100 bin 
lira kâr etmenin hevesi, Devlete milyonlara mal olur. 

İş, bir yıl geriye kalarak enflasyonist girişim, en 
az % 20 - 25 zamlı devreye girer. Hastane bekleyen 
hasta, okul bekleyen talebe; hâsılı bu binadan ümit 
bekleyenler bir yıl bekler, devlet hizmeti bir yıl ge
cikir. 100 bin liralık projeden tasarruf, saf müteah
hide yüklenmek istenen yük, Devlete ve millete sa
yılamayacak maddî ve manevî değerlere mal olur. 

Bu konuya girmişken, 2490 sayılı Kanunun Dev
letimize ve milletimize - bu meslekte 25 yılını harca
mış bir arkadaşınız sıfatıyle - getirdiği bir örneği ve
rerek, bu kanunun devrini ve itibarını yitirdiğini an
latacağım. Misal : 
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Düşünün ki, bir iş, bir milyona planlanmıştır. Bu 
iş, % 20 ile yani, 1 200 000 liraya çıkmayıp da 
1 225 000 liraya çıkması halinde, bu işi idarenin, mü
teahhidin getirdiği mukayeseli keşiflere göre tasfiye 
etmesi icap etmektedir. Sonuç, bu işin tasfiyesini ge
rektirmektedir. Böylece bir tasfiye olayı en az bir 
yıl kaybettirir. Yeniden ihale, geriye kalan 25 bin 
liralık işin ikmali içindir. Bu işte en az enflasyonist 
tesir ki, ihale masrafı, ilâm masrafı vesair sebeple 
Devlete hem 1,5 yıllık zaman hem de 100 bin, 200 
bin liralık fazla masraf ve yatırılan, atıl bekleyen bir 
milyonla, 100 milyonların bir yıl 1,5 yıl boş yere bek
lemesine sebep olduğu gibi, bu kanun, iş hayatımı
zın, kalkınma hayatımızın en büyük ayakbağıdır. 
Yalnız Devleti değil, iyi niyetli samimî müteahhitleri 
ve işadamlarını da sayılamayacak kadar büyük zara
ra sokmaktadır. 

Bir hususu daha izah etmeden geçemeyeceğim : 
Bayındırlık Bakanlığının ve diğer sektörlerin yap
tırdığı işleri; teknik elemanlar, mühendisler, mimar
lar, teknikerler, teknisyenler, sanat okulu mezunları 
takip ederek, kontrol teşkilâtı olarak neticelendirir
ler. Kamu ve özel sektörler yatırımımızın kontrolü 
ve katî hesabının neticelenmesini, ellerine tevdi edi
len yüz milyarlık kalkınma çabamızı insaflarına terk 
ettiğimiz bu sınıf, Türkiye'mizde lâyık olduğu yerde 
değildir. 

Bir misal vererek geçeceğim : Bir kontrol mü
hendisinin 10 milyon liralık bir işi kontrol ettiğini 
düşünelim. Kendisi 3 - 4 bin lira maaş almakta. Bu
gün hakikattir ki, bir inşaatta çalışan müteahhidin 
kafası 5 bin ilâ 7 500 lira arasında net maaş almak
tadır. Bir duvarcı ustasının yevmiyesi 100 - 150 lira 
arasındadır. Bu kontrol mühendisinin hevesle, arzuy-
le çalışmak zevki ve heyecanı kalır mı? Bayındırlık 
teşkilâtında, emekliliği yaklaşan mühendis ve teknik 
elemanlarla ve şimdilik dışarıda iş bulamadığı için 
çalışanlardan başkası kalır mı? Bu sözüm yalnız Ba
yındırlık Bakanlığı için de değildir, bütün kamu sek
töründe durum böyledir. İşçiler alınmasınlar, biz 
işçilerin en yakın, en dost taraftarıyız; ama teknik 
personelin, çalıştırdığı işçi kadar sosyal haklara sahip 
olmamasını haksızlık telâkki ediyoruz. 

Değerli varlıklarıyle kalkınmamızın hedef ve 
hatlarını tayin eden teknik elemanların, yevmiyeli tek
nik personel statüsü ile idare edilmeyişlerini vasıfla
rına ve kişiliklerine duyulan bir kin olarak kabul edi
yorum. Bu sınıf, mutlaka lâyık olduğu itibarı görme
lidir, görecektir. Suyun başına koyduğun adamın iti

barına değer vermemek, suyun akmasını istememek
tir. 

Bayındırlık hizmetlerimiz yaşadığım bir iştir. Dev
let daima harfiyatı bol, olumsuz, sulu, hâsılı semeri 
eşeğinden pahalı araziler üzerinde iş yapar. Bazan 
çok iyi arsalar eline geçer; çevrenin gelişimini hesap 
etmeden, oraya eften püften bir bina yaparak arsayı 
değersiz hale getirir. Birkaç sene sonra o bina yeni
den yıkılarak yerine yeni bina yapılır. Yıkılarak ye
niden yapılması gibi olaylara şahit olmuşumdur. 

Ben, bu memleketi seven bir insan olarak düşün
müşümdür. Bir bölgeye hastane, okul, hasılı herhan
gi bir sosyal hizmet binaları yapımında, o bölgenin 
nüfus artışı hesapları yapılmadan girişimde bulun
mak bir imar cinayetidir. 

Seçim kazanmak, bir am kurtarmak çabası, Tür* 
kiye'mizin kalkınmasına indirilen en büyük darbedir. 
Demokrasimizin yeniliği ile Türkiye'mizin süratli 
kalkınmasını aynı devreye isabet edişi, kalkınmamı
zın talihsizliği olmuştur. 

Kör demokrasi savaşı içinde partilerimizin sevin
mek çabasıyle milletten malî olanaksızlığımızı sakla
mış olmalarını kalkınmamızın büyük talihsizliği te
lâkki etmekteyim. 

1950'den beri bir partinin hizmetkârı olarak kal
kınma hayatımızı takip ediyorum. Yapılan suyun, yo
lun, okulun tekrar tekrar tamiri ve yenilenmesi, bu 
iddiamın başlıca delilidir. Hangi köyde yapılan su, 
üstüste iki yıl akmıştır; hangi köyde yapılan köprü 
iki yıl dayanmıştır? tşte bunlar seçim kazanma sa
vaşımızın gayretimizin olumsuz etkilerindendir. 

MEHMET ERGÜL (Bilecik) — Mikrofona yak
laşır mısınız? Ses gelmiyor. 

OSMAN CERAN (Devamla) — Dinleyen yok 
ki, nereye yanaşayım? 

Damgasını son 10 yıla vurduğunu söyleyen mes
lektaşım Sayın Demirerin, Bayındırlık kalkınmamız
da isabetle övüneceği bir yer vardır; o da kendi mem
leketi İsparta'dır. Kabul ediyorum, başka kalkınma
lara da iştirak etmiştir; ailesiyle ve kendisiyle kâr 
anlamı içinde, kazanç anlamı içinde. Allanın felâket 
tine uğrayan deprem bölgeleri, Atatürk'ün memleket 
olarak, başkent olarak seçtiği Ankara'mızın gece
kondu bölgeleriyle köylerimiz, hâlâ ilkellik içindedir. 
% 90 köyümüz ve mahallemiz elektriksizse, yolsuz-
sa, susuzsa, okulsuzsa, sosyal ihtiyacın gerektirdiği 
bütün hizmetlerden mahrumsa, bunda son 26 sene
nin mesuliyeti vardır. 
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.Ankara, Cumhuriyet Halk Partili olmanın, Ata-
türk'çü olmanın, ileri ve medenî görüş sahibi olma
nın cezasını, medenî ve insanî haklardan mahrum ola
rak ödemiştir. Dünyanın hiç bir yerinde başkentin 
ve başkent köylerinin bu cezaya tabi tutulduğu gö
rülmemiştir. Kralların, cumhurbaşkanlarının, başba
kanların davet edilerek gösterildiği başkentin bu mua
meleye tabi tutulmasını millî haysiyetimize indirilmiş 
bir darbe kabul ediyorum. Başkentin, güzel Ankara-
mızın bütünlüğümüzün ve istiklâlimizin simgesi ha
line gelen bu şehrimizin belediyesine reva görülen il
kel davranışlardan dolayı Süleyman Demirel'i ve Hü
kümetini affetmek mümkün değildir. Bir avuç kardeş
lerine ve taraftarlarına gösterdiği ihtimamı Atatürk' 
ün Ankara'sından esirgemesini affetmiyorum. 

inönü'nün getirdiği demokrasi içinde, Keloğlanın 
başına kuş konarak padişah olduğu gibi başbakan ol
ma fırsatı bulanların Cumhuriyetin eseri, demokrasi
nin eseri, kendilerinin varlıklarının eseri başkenti ih
mal etmelerini Cumhuriyete ve demokrasiye ihanetle
ri olarak telâkki ediyorum. 

Halklardan şikâyet edenlerin yanındayım; ama 
Doğuyu, teknolojinin geliştiği ve süratlendiği yıllarda 
ihmal edenlerin aleyhindeyim. 26 yıldır iktidarda olan 
muarızlarımızın Türkiye kalkınmasına vurduğu dam
ga, Doğunun hiç mesabesinde kalkınması olmuştur. 
Bu bir vefasızlıktır. 

. Dinî duyguları tahrik ederek kullandığımız Doğu 
bölgelerine lâyık gördüğünüz muameleyi benim Do
ğulum gördüyse, bundaki suçu niçin zihniyetinde ve 
davranışında arıyorsunuz? 

Fransızlara karşı Türklüğü ve Müslümanlığı ko
ruyan insanları, bütünlüğümüzü ve varlığımızı te
min edenleri her türlü kalkınmadan mahrum etmek, 
demokrasi içinde yanlış, haksız bir hizmet anlayışı
dır. 

Geçmiş 26 yılın hükümetlerini affetmek, kalkın
ma davamıza saygısızlık olur sayın milletvekilleri. 

Memleketimizin kalkınmasında ve ulaşımında bü
yük hizmet göreviyle vazifelendirilen Karayolları-
mız ile demiryolu politikamızın yanlışlığına işaret 
etmeyi bir görev bilmekteyim. Dünyada görülmemiş 
bir anlayışla iki kamu sektörü birbiriyle rekabet du
rumuna düşmüştür. Dünyanın her yerinde ağır nak
liyat demiryollarıyle yapıldığı halde, Amerika'nın ve
ya Batının ve hatta petrol ülkelerinin tesirinde kala
rak bu ulaşım imkânsızlığımız gayri iktisadî bir hale 
getirilmiştir. 
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1948'lerde, İkinci Dünya Savaşının bitiminden 
sonra teknolojinin getirdiği dev yol makineleri sa
yesinde girdiğimiz karayolları savaşında bir kişinin 
ve hatta bin kişinin göremediği işi. bir makinenin 
gördüğü devirde başlayan yol kalkınmamız, diyebi
lirim ki bir yeniliğin verdği hevesle en randımanlı 
seviyesine ulaşmıştır. Memleketimizin dağlık, enge
beli yörelerinde yol kalkınmamızın altyapılarını bü
yük bir heves, ciddiyet ve gayretle yapan Karayolu 
teşkilâtımız, Türkiye kamuoyunda lâyık olduğu sev
gi ve saygıyı görmüştür. 1948 yılından beri teknik im
kânların gelişmesiyle insangücünü binlerce kez ye
nen aletlerle inönü'nün biriktirdiği dövizlerin netice
leriyle yaptığı karayolu altyapısının bugün kabuğunu 
bile tamir edemiyorsa, bundaki suçu, teknik perso
nele ve bu müessesedeki elemana gösterilmeyen ehem
miyetin sonucu telâkki ediyorum. 

Karayollarımızda bir Batılı anlayışı yanlış tefsir 
etme yeteneğinin geliştiğini iddia ediyorum. Devlet 
yollarımızdan, komşumuz tran ve Arap ülkelerinin 
kalkınması için geçen 100 kilometre süratli, 40 - 50 
tonluk vasıtaların yanında, Türkiye içindeki yerli 
vasıtalara uygulanan tonaj tahdidini uygun bulmamak
tayım. Bir misal vereceğim : Kamyon ithal, akaryakıt 
ithal, yedek parça ithal, lâstik ithal; kifayet etmeyen 
karayollarımızda bin kamyon yerine 1 600 kamyon 
hizmete koyarsak, ithal mallarının israfı, ekonomi
mize bu saydığım işlerden dolayı yılda en az 20 mil
yar lira menfî katkıda bulunmaktadır. 

Türk'ün, ingiliz usulü yemek yemesine karşıyım. 
Her millet ayağını yorganına göre uzatmalıdır. Tür
kiye, muarızlarımı^ sayesinde, geri kalmış bir ülke
dir. ileri ülkelerin rahatlığı içinde davranmamız fan-
tazidir. 

TIR kamyonları konusu ise; bu husus hükümet
lerce zamanında araştırılmadığı için tenkide değer
dir. Bugün Türkiye'mizden geçerek Arap ülkelerine 
veya iran'a giden vasıtaların % 90'ı yabancı firma
lara aittir. Bunun sorumlusunu aramak istememekle 
beraber iran'ın, Allah'ın verdiği, emeksiz çıkardığı 
petrolünü, haklı olarak, ihtiyacı için ülkelere 4 - 5 
misli fiyatla satarken, kısır imkânlarımızla yaptığı
mız yolların tahrip olma bedelini, özgür bir ülke 
olarak, geçen vasıtalardan alışımıza karşı çıkışım 
dostluğumuza yakıştıramadığım gibi, bizim sözde 
milliyetçi Hükümetin aldığı kararı iptal edişini de 
affetmiyoruz. 

Zaten Demirel, ilk önce kahraman olur, ama son
ra daima teslim olmuştur, teslim olmaktadır. Türki-
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ye-nin en büyük talihsizliğini, Türkiye'de yabancı 
ülkelerin en büyük simsarının Başvekilimiz olmasın
da aramak lâzım gelir. 

ÜNAT DEMÎR (Muğla) — O senin kuruntun, 
ayıp. 

SÜLEYMAN ÇAĞLAR -(Manisa) — Hem de çok 
ayıp. 

OSMAN OERAN (Devamla) — Ne ayıbı, doğru 
bu; bunu inkâr etmeye gücünüz yetmez. 

Hâsılı, Sayın Demirel, Türkiye'de çocukların... 

ÜNAT DEMİR (Muğla) — Doğru değil, bu doğ
ru değil. 

OSMAN OERAN (Devamla) — Aktör! Benim 
konuşmamı kesme. 

BAŞKAN — Sayın Ceran, devam buyurun efen
dim. 

OSMAN CERAN (Devamla) — Hâsılı, Sayın 
Demirel Türkiye'de çocukların korkutulması için lü
zumlu bir müesseseyi daima, kullanmaktadır : «Öcü 
geliyor, komünizm geliyor» Sayın Demirel, bu insaf
sızlık değil midir? Adamın koluna gireceksin, bera
ber yağmur duası yapacaksın, onu izzet ve ikbal ile 
ağırlayacaksın; kabahatini Cumhuriyet Halk Parti
sine yükleyeceksin... Bu büyük bir haksızlıktır, in
safsızlıktır. 

Ben şunu iddia ediyorum : Türkiye'de komüniz
min en büyük dostu Demirel'dir. «Neden?» diyecek
siniz; söyleyeyim : Türkiye'de ve dünyada bir mal
zemeyi satmak isteyen, onun adını radyoda, gaze
tede, televizyonda sık sık bahsettirmek için milyon
lar harcar. Komünizmin Türkiye'de en çok lâfını 
eden adam Demirel'dir, Demirel ve partisidir. 

Soruyorum : Komünizm kelimesini sik sık kul
lanarak, söyleyerek, memleketin en muteber kişile
rine yakıştırarak komünizme en çok hizmet etmiş 
bir kişi ve parti olarak, acaba Rusya'dan, Çin'den ne 
kadar reklâm ücreti aldığı merakımı mucip olmakta
dır. Sualimi yadırgamayın, bu adam bunları bilen ki
şidir. 

Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin her ko
nuda temelini atan partidir. Son görevimiz de, De
mirel sayesinde, Türk milletini komünist sözcüğüne 
inandırma çabası karşısında, ekonomik ve sosyal 
tedbirlerle, dinimize, millî anlayışımıza ters düşen bu 
idare tarzını, komşuluk ilişkilerimizi bozmadan Rus
ya'yı bahane ederek, bize ambargo uygulayan Ame
rika'nın uşaklığını kabul etmeden reddetme çabası 
gösteriyorsak; bunu, ağam Türk milletine yanlış ak

settirenler, bir gün, çok yakın bir vakitte hem Allah'ın, 
hem de milletimizin hışmına uğrayacaktır. 

Cümlenizi saygı ve sevgiyle selâmlarken,, bütçe
nin Bayındırlık camiasına ve aziz milletimize uğurlar 
getirmesini temenni eder, saygılar sunarım. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ceran. 
Söz, Adalet Partisi Grupu adına Sayın Cemal Kü-

lâhlı'nın; buyurun efendim. (A. P. sıralarından al
kışlar) 

A. P. GRUPU ADINA CEMAL KÜLÂHLI 
(Bursa) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Ba-; 
yındırlık Bakanlığının 1976 yılı Bütçesi üzerinde Ada
let Partisinin görüşlerini arz etmek üzere huzurunu-: 
za gelmiş bulunuyorum. 

Bayındırlık Bakanlığı, devlet ve kamu hizmetleri
ne ait yapı işleriyle, karayolları, demiryolları, liman
lar ve kıyı tesisleri, hava meydanları, akaryakıt ve 
tabiî gaz boru hattı inşaatı ve bakımlariyle görevli 
teknik bir Bakanlığımızdır. Geçen yıla nazaran büt
çedeki artışları mukayeseli olarak incelersek; Bayın
dırlık Bakanlığı olarak 1975 yılında 2 362 000 000 Ü-: 
ralık bütçe 1976'da 2 735 000 000 liraya ulaşmış; Ka
rayolları Genel Müdürlüğümüz 5 983 000 000 lira
dan 8 702 000 000 liraya çıkmış; diğer bakanlık ve 
kuruluşlardan Bayındırlık Bakanlığına intikal eden 
tahsisat ise, 3 163 000 000 liradan, 1976 yılında 
3 938 000 000 liraya ulaşmıştır. 

Yekûn olarak, bakanlık ve bağlı kuruluşlarının 
1975 yılı bütçesi 11 528 000 000 lira iken; 1976 yı
lında 15 375 000 000 liraya ulaşmış bulunmakta
dır. 

1975 malî yılı sonu itibariyle, Karayolları Genel 
Müdürlüğünde % 100, yapı işlerinde % 90, demir
yolları, Limanlar ve Hava Meydanları Genel Müdür
lüğünde % 70 nispetinde program gerçekleşmiş bu
lunmaktadır. 

Bakanlığa bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün 
hizmetleri, Kalkınma Planında yer alan kamu kuru-: 
kışlarının bina inşaatlarını kapsamaktadır. Hizmet 
binları, meteoroloji istasyonları, hastaneler, üniversite 
binaları, millî eğitimin her türlü okul ve eğitim te
sisleri, talebe yurtları, lojmanlar, çay fabrikaları ve 
et kombinaları inşaatları, modern Türkiyemizin çev-» 
resini güzeleştiren hizmetlerdir. 

Bu sahada yatırımların zamanında gerçekleşmesi 
için; arsa temini, yeterli ödenek, zamanında bütçe-. 
den aktarma, ihale istihkaklarının gecikmeden öden-
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mesi hususlarında azamî titizliğin gösterilmesi ve 
koordinasyonun sağlanması gereklidir. 

Yapılarda, bilhassa sıhhî tesisat, kalorifer tesisa
tı, elektrik tesisatı ve asansör tesisatlarında kaliteye 
ve kontrola ağırlık verilmelidir. Dış görünümü ve 
mimarisi güzel; fakat tesisatları kifayetsiz hizmet Bi
naları devri artık mazi olmalı, bu hususta her türlü 
gerekli tedbire tevessül olunmalıdır. 

Biten işlerin katî hesaplarının senelerce uzaması, 
şikâyet konusu olmaktadır. Bu hususta da Sayın Ba-
kanımzıın özel ilgilerini bilhassa rica ediyoruz. 

Sayın milletvekilleri, şimdi, Bakanlığın ulaşımla 
ilgili hizmetlerine temas etmek istiyorum. 

'Kalkınmanın en mühim araçlarından birisi koor
dinasyondur. Maalesef, Devlet ve millet olarak en 
büyük eksikliğimiz, faaliyetlerimizde koordinasyonu 
çok kere temin edemeyişimizdir. 

Ulaştırma sektöründe koordinasyon bakımından 
ne durumdayız? Ulaştırma sektöründe koordinasyon 
kara, deniz ve hava ulaşım sistemlerindeki altyapı ile 
ilgili kurlaşlarla, ulaşım araçlarını işletici kuruluşla
rın, ekonomik dengeyi sağlayıcı ve kamu yararını ar
tırıcı bir gaye ile faaliyetlerini düzenleyecek idarî ma
lî ve hukukî tedbirlerin alınmasıdır. Gaye, ucuz, sü
ratli, yeterli ve güvenilir bir ulaşım sistemidir. 

Halbuki çeşitli sebeplerle bazı altyapılarda, diğeri
ne nazaran fazla kapasite, buna karşılık bazı yerler
de eksik kapasite yaratılmış, bir kısmı altyapı çağı
mız şartlarının gerisinde kalmış, işletmeci kuruluşlar 
finansman açıklan vermeye başlamıştır. 

Ulaştırma sektörümüzün koordinasyonunu şu 3 
holümde mütalaa etmek mümkündür: 

lik bir yol olduğu halde, bizde halen 12 saat gidile-. 
bilmektedir. 

Demiryolu ulaşımı için anaistikametleri süratle 
tespit edip, elektrifikasyon ve modern sinyalizasyon 
tesislerini de ihtiva eden bir sisteme süratle yönel
memiz lâzımdır. 

Petrol fiyatlarının artışı dolayısıyla demiryolu ve 
denizyolu taşımacılığı karayoluna nazaran çok daha 
ekonomik bir durum arz etmektedir. Bunun için, li
man yapımı ve tevsii işlerine daha çok öncelik ver
mek lâzımdır. Karayollarının artmakta olan trafik 
yükünün, imkân nispetinde, öncelikle denizyoluna, 
sonra demiryoluna aktarmak, muhakkak ki, en isa
betli bir tutum olacaktır. Denizyollarında süratli yol
cu vapurları ve araba vapurları ile bu kaydırma, kıs
men, meselâ Marmarada, Eğede yapılabilir. Hava 
meydanları, jet uçaklarının gelişmesiyle büyük önem 
kazanmıştır. Mevcut hava meydanlarının hava tra
fiğinin gerektirdiği ölçüde tevsiine ve yeni hava mey
danları yapımına hız verilmelidir. 

Sayın milletvekilleri, ulaştırmada en esnek sis
tem karayoludur. Atalarımızın dediği gibi, «Dağ ne 
kadar yüce olsa, yol onun üstünden aşar», yani ka
rayolu. 

Karayollarımız, artan nüfus ve trafiğe TIR kam
yonlarının da katılmasıyle âdeta tıkanır hale gelmiş
tir. Bunun neticesi olarak, yollarda sürat çok aşağı 
seviyeye düşmüş, yük nakliyatında daha çok kam
yon mubayaa etmek gibi bir durumla karşı karşıya 
kalınmış, ton/kilometre ve yolcu/kilometre başına 
daha çok yakıt sarfiyatı gibi, ekonomiyi ters yönde 
etkileyen bir durum meydana gelmiştir. Bu itibarla 
Hükümetimizin TIR kamyonlarından ton/kilometre 
başına bir ücret alınması yolundaki kararı isabetli
dir ve belki de geç kalmış bir karar olarak tenkit 
konusu yapılabilir. Edirne'den İran hududuna kadar 
ülkeyi Batıdan Doğuya kateden bir otoyol ile Ka-
radenizi Akdenize bağlayan otoyolun fikir safhasın
dan plan safhasına ve süratle tatbikat projesi saf
hasına intikali sağlanmalıdır. Sayın Bakanımızdan, 
İran'ın ihtiyacı için Türkiyemizde yapılacak karayo
lu, demiryolu ve liman tevsii ile ilgili müzakereler 
hakkında, mümkünse Yüce Meclisimizi aydınlatma
larını rica ediyoruz. 

Karayollarımız, devlet yolu, il yolu olarak, Tür
kiye Cumhuriyeti Karayolları Genel Müdürlüğü ta
rafından inşa edilmektedir. Köy yolları, YSE Genel 
Müdürlüğü: orman yolları da, Orman Genel Müdür
lüğü tarafından ele alınmaktadır. 

1. Ulaştırma sistemlerinin faaliyetlerinin idari, 
malî ve hukukî yönden düzenlenmesi; 

2. Ulaştırma altyapı ve araçlarında en son tek
nolojik gelişmeleri gözönünde tutarak, gelecekteki 
ulaşım modelinin ve ulaşım politikasının esaslarının 
tespit edilmesi; 

3. Mevcut ulaşım modelinden gelecektedi mode
le geçişte, petrol fiyatlarının artışı ve îran ve Irak 
gibi komşu petrol ülkelerin ülkemizle ilgili ihtiyaçla
rının da dikkate alınması ve bu ilkelerin ışığında ilgili 
tüm kuruluşların işbirliği ile tespit edilecek hedefler 
en kısa zamanda plan ve proje haline getirilip, ondan 
sonra ilgili bakanlıklar ve kuruluşlar arasında gereken 
işbölümü sağlanmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, demiryolu inşaatı konusunda 
maalesef çok geri durumdayız. Batı standartlarında 
demiryolu ile meselâ tstanbul - Ankara arası 6 saat- | 
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Yani, Devletimizin karayolu hizmetleri 3 ayrı Ba
kanlık ve 3 ayrı genel müdürlük tarafından inşa edil
mekte, bakımı yapılmaktadır. Karayolları hizmetleri
nin tüm olarak Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Ge
nel Müdürlüğü bünyesinde toplanması isabetli olmaz 
mı? Sayın Bakanımızın bu konudaki düşüncelerini 
öğrenmek istiyoruz. 

1950 yılında kurulmuş olan Karayolları Genel Mü
dürlüğü 33 762 kilometre devlet yolu, 25 307 kilo
metre il yolu olmak üzere toplam 59 069 kilometrelik 
bir yol ağı inşa etmiştir. Türkiye'nin jeolojik yapısı 
ve topografyası, yol inşaatı yönünden, büyük güç
lükler arz etmektedir. Ülkemiz, 1 kilometre kareye 
düşen yol uzunluğu bakımından ki % 80'dir, geliş
miş ülkelerin oldukça gerisindedir. Bu arada Yuna
nistan, Bulgaristan ve Suriye gibi komşu ülkelerimiz 
bizden maalesef daha ileri durumdadır. 

Kırları köylere, köyleri ilçelere, ilçeleri illere, il
leri birbirine ve tüketim ve sanayi merkezlerine, li
manlara, hava meydanlarına ve tren istasyonlarına 
bağlayan dinamik bir yol şebekesi ekonomik ve sos
yal kalkınmamızı ve sanayileşme hedefimizin te
melidir. Yapımındaki hız ve ülkenin her noktasına 
ulaşmadaki esnekliği karayolunu diğer ulaşım sistem
lerinden üstün kılmaktadır. 1950Men bu yana kara
yolu politikamız Devletin işlemesi ve halkımızın sos
yal ihtiyaçlarını karşılama esasına dayanmıştır. İlleri 
ilçelere bağlayan ve her mevsim geçit veren, asgari 
standartta bir yol ağını hâlâ gerçekleştiremedik, ti' 
ler arasında ulaşımı sağlayan devlet yollarımız ise 
otomotiv sanayimizin hızla gelişmesi, uluslararası 
nakliyatın ülkemiz yollarındaki yoğunluğunun artma
sı, yabancı ülkelerdeki işçilerimizin, yabancı turist 
lerin trafikte gittikçe artan yoğunluğu dolayısıyle âde
ta yükünü taşıyamaz hale gelmiştir. Sanayileşmenin 
kalkınmada itici güç olarak seçilmesi, şehirleşme so
rununu artırmış, şehir içi geçişler ehemmiyet kazan
mış ve bu konuda Karayolları Genel Müdürlüğü da
ha büyük ödeneklere ihtiyaç hissetmeye başlamıştır. 

Kamu ihtiyaçlarının yanısıra ekonomik kalkınma
nın gerekli kıldığı yol ihtiyaçları da eskspres yol ve 
otoyol olaralc yeni yeni ele alınmaya başlanmıştır. 

Boğaz Köprüsü ve çevre yollarına ilâveten, Ana
dolu otoyolunun Gebze - tzmit kesiminde çalışma
lara başlanmış ve 1979 yılında bitirilmesi planlan
mıştır. İstanbul - Gebze arası ekspres yol alarak ik
mal edilmek üzeredir. 

Sayın miletvekilleri, istanbul - İzmit arasındaki 92 
kilometre ekspres ve otoyol yapımına Devlet olarak 

1968 yılında başlanmıştır ve 1979 yılında bu yol ik
mâl edilecektir. Demek ki senede 9 lilometre otoyol 
ve ekspres yol yapımı için bütçeden para ayırabili
yoruz. 

tik safhada Batı - Doğu ve Kuzey - Güney oto
yolu olarak memleketimizin temel otoyolunu, kaba 
bir tahminle 2 000 kilometre olarak kabul etsek, 
2 000 kilometre yol için, bu tempo ile 200 sene bek
lemek lâzım. 2 000 kilometre otoyol için takriben 
100 ilâ 125 milyar liraya ihtiyaç var. 10 senelik bir 
hedef koysak, demek .ki her sene yalnız otoyol için 
Karayolları bütçesine 1 0 - 1 2 milyar lira ilâve öde
nek koymaya mecburuz, ki, 10 senelik hedefte, keşke 
bir hedef, kısa bir süre koymak imkânı olsa. 

Aynı şekilde Türkiye'nin demiryolu konusunda 
da, bir o kadar yatırıma, 100 milyarın üzerinde bir 
yatırıma ihtiyaç vardır. Demek ki, Türkiye karayo
lu ve demiryollarını anayol olarak, anaistikametler 
olarak, modern ve Batı standartlarında bir hale geti
rebilmek için, her sene karayolları bütçesine 10 mil
yar lirayı Devlet, liman ve karayolları, demiryolları 
işletmeleri bütçesine koymak mecburiyetindedir. 

tşte memleketimizin kalkınması ile ilgili bir temel 
mesele önümüzde duruyor! Yol davamızı nasıl hal
ledeceğiz? Gelin bunu tartışalım. Gittikçe dozu artan 
tezvir ve iftira, isnat ve küfürleşme ne bunları ya
pan sayın üyelere, ne onların partilerine, ne de mem
lekete bir şey kazandırır. 

Parlamentonun itibarım evvela parlamenterler 
olarak bizler korumaya ve efkârı umumiyeve mem
leket meselelerini ele alıştaki kabiliyetimizle kabul 
ettirmeye mecburuz. Bu da ancak kürsüye saygı, 
tüzüğe ve kanunlara saygı, birbirine saygı, gerçekle
ri olduğu gibi kabul etmek ve bu kürsüyü r emleke-
tin temel meseleleriyle dolduran bir tartışma ile 
mümkün olur; yoksa biraz evvel C. H. P. sayın 
sözcüsünün yaptığı iftira, tezvir ve yalan yoluyla 
değil. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

Ama muhalefet partisi olarak istanbul Köprüsü
ne sahip çıktınız. Hala «Biz öyle değil böyle de
miştik» şeklinde birtakım yanlış beyanlarla efkarı 
umumiyeyi aldatmak yolundasınız. Efkârı umumi-
yeyi aldatmak mümkün değil her zaman. «O zaman 
hata etmişiz» derseniz, daha çok takdir toplarsınız. 

Sayın Genel Başkanımız İstanbul'daki bir ko
nuşmalarında, ikinci Boğaz köprüsünün de eîe alın
masına işaret ettiler, öğreniyoruz ki, C. H. P.'nin 
sayın eski Bayındırlık Bakanı ikinci köprü için, 
nereye yazmışsa bir yazı yazmış, «Birinciye sahip 
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çıkmadık bari ikincisine sahip çıkalım» diye dü
şünmüş olacak. 

Sayın üyeler, eserlere projelerle, ihale dosyala-
rıyle, temel atmalarla, lüzumlu ise iç ve dış kredi
leri temin ederek, onları bitirmekle sahip çıkılır. 

Keban konusunu Parlamentomuz sayın Ecevit'-
den de dinledi, sayın Genel Başkanımız, Paşbaka-
nımız Demirel'den de dinledi. Eser ortada. Kimin 
eseri olduğu da belgelerle ortadadır. A. P. olarak 
eserlere eserler kattık; bununla övünüyoruz. Birta
kım kâğıt oyunlarıyla bunları kendi üzerinize aktar
ma gayretleri boşunadır. Siz de aynı yolu seçiniz, 
siz de eserler meydana getiriniz; bizden takdir gö
rürsünüz, tezvir ve iftira değil. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri) 

Hükümeti bırakıp kaçmasaydınız, uzun vadede 
sizin de iftihar edebileceğiniz eserleriniz olabilirdi. 
Keban'a sahip çıkma gayreti içindesiniz. Eğer Hü
kümeti terk etmeseydiniz, Irak Boru Hattının teme
lini siz atabilirdiniz koalisyon ortağınızla beraber. 
Keban 7 milyar liradır, Irak Boru Hattı Projesi 8 
milyar liradır ki, Cumhuriyet devrinin en büyük pro
jesi olan Keban projesini 1 milyar lira geçmekte
dir, 

İkinci olarak; Afşin - Elbistan projesini, onun te
melini siz atabilirdiniz, ileride ona sahip çıkardınız; 
onun tesis bedeli 15 milyar liradır. 

Bu yıl içinde temelini atacağımız birçok barajın 
ve termik santralların tesisinde sizin de hak iddianız 
olurdu, eğer hükümeti bırakıp kaçmasaydıniT:. Ama 
bu bir nasip meselesidir. Küçük hesaplar ne size, 
ne de memlekete bir şey kazandırmadı ve kazan
dırmaz da. 

İstanbul'da ikinci köprü planlanırken Sirkeci -
Haydarpaşa arasındaki demiryolu kesikliği gideril
meli ve ikinci köprü üzerinden, ikinci Boğaz köp
rüsü üzerinden Avrupa ve Asya kıtalarını demiryolu 
ile de bağlama imkânları aranmalıdır. 

istanbul'un metro işi süratle ele alınmalı, Boğaz 
Köprüsü ve çevre yolunun getirdiği trafik rahat
lığı bir kere daha bu suretle takviye edilmelidir. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'nin ulaşım siste
minin ihtiyaçlarını bugünkü bütçe imkânlarıyle 
çözmek mümkün değildir. C. H. P. sayın sözcüsü
nün bu husustaki düşüncelerini bilhassa öğrenmek 
isterdik. Rakamlar ortada, ihtiyaçlar ortada. Miî'î 
ulaştırma politikamızın gerefti olan finansmanı, Mil
liyetçi Cephe Hükümetinin mutlaka bulması en bü
yük temennimizdir. Paralı yol, Motorlu Kara Taşıt

ları Vergisi, Akaryakıt Gümrük Vergisi, Akaryakıt 
İstihsal Vergisi, Akaryakıt Damga Resmî, akarya
kıt istikrar Fonu gibi kaynakların, ulaşım sistemi
mizi ve bilhassa karayollarımızı kendi kendine finan
se eder duruma getirmesi, ilk akla gelen hususlardan 
biridir. Biz sayın Bakanın bu konudaki, yani yeter); 
ödeneklerin karşılanması konusundaki fikir ve dü
şüncelerini öğrenmek istiyoruz. 

Sayın Bakanım, teknik personel meselesi, bu
gün ve yakın gelecekte, kalkınma ve sanayileşme 
hamlemizin en büyük bir dar boğazı halim; gelme 
eğilimindedir. Senelerden beti bu kürsüde muhte
lif parti sözcüleri bu konuyu dile getirmişlerdir. 
Kalkınmanın, ve sanayileşmenin temel unsuru, tek
nik ve uzman personeldir. Japonya gibi broçk ülke
ler, kaynakları olmadığı halde, yetişmiş insan gücü
ne sahip oldukları için, kalkmmada başarılı olmuş
lardır. 

Bakanlığınız, teknik elemanların yoğun olduğu 
bir bakanlıktır. Evvelâ. Kamu İktisadî Teşebbüsle 
rinde; teknik personele verilen iki maaş ikramiyemi 
Bakanlığınız personeline de teşmil ederek, dengi; 
sizliği süratle kaldırınız. Bunun ötesinde, meseleyi kö 
künden halledecek 10195'e benzer bir .kararname mi 
olur, yoksa birtakım kanunî tedbirler mi ulur, bu 
meseleyi kökünden halledecek tedbirleri süıatle alı-
nız.ı 

Müteahhitlik müessesesi ciddî olarak ele alınma
lı, sicilleri tutulmalı, başarı durumları müteakip tek
liflerinde ağırlık kazanmalıdır. Bir şey nazarı dik
katimi çekti : C. H. P. saym sözcüsü müieahitlerin 
dertleri hakkında burada çok şeyler söyledi. Hal 
buki daha önce, müteahhitlik müessesesi, C. H. P.s-
nin aracı olarak kabul ettiğ», sömürücü ;ıi*rak ka
bul ettiği bir müessese idi. Bu değişik fikirden ve 
bu aşamadan memnun olduğumuzu ifade etmek is
terim. 

Proje mühendislik firmaları teşvik edilmelidir. 
Sayın Bakanım, demirperde gerisi ülkelerin, petrol 
üreten Müslüman ülkelerde büyük inşaat işleri yap
tığını duyuyoruz. Devlet olarak veya Devlet - özel 
sektör işbirliği ile, bizim de benzer işleri yapma gü
cümüz vardır. Bu gücümüzün değerlendirilmesini 
sayın Bakandan bekliyoruz. 

Niye, Yugoslavya, Bulgaristan, bizim dünkü 
dostlarımız, kardeşlerimiz olan Müslüman ülkelerde 
iş yapabilsin, demirperde ülkeleri; Türkiye Cum 
huriyeti Hükümeti, Devleti ve özel sektörü buralar 
da onlar seviyesinde iş yapamasın? 
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Bu hususta çok küçük kapasitede ve özel sektör 
olarak, iş yapılmaktadır; bu kapasiteyi daha çok ar
tırmak, daha çok geliştirmek, en azından onlar se
viyesinde birtakım inşaat işlerini, bina işlerini yap
mak mümkündür. Sayın Bakanın bu hususta gayret
lerini esirgememesini, Türk ekonomisinin kalkınması 
bakımından, bilhassa rica ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Külâhlı, süre bitti efendim. 
CEMAL KÜLÂHLI (Devamla) — Peki efendim, 

bitiriyorum, bağlıyorum sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Rica edeyim, lütfen. 
CEMAL KÜLÂHLI (Devamla) — Bölgelerarası 

denge meselesine, bu bütçede ağırlık verilmiş; mem
nuniyetle ifade etmek istiyoruz. 

Ulaştırma Koordinasyon İdaresi Başkanlığı, ki 
bizim Hükümetimiz zamanında kurulmuş, Ulaştır
ma Bakanlığına bağlı; bununla, Bayındırlık Bakan • 
lığı arasında hakikaten koordine bir çalışma var mı
dır? Yol inşa makineleri Sanayiinin ülkemizde 
kurulması hakkında sayın Bakanın düşünceleri ne
lerdir? 

Ankara'yı ihmal etmişiz; 26 senelik bir devri 
suçladı sayın, sözcü Ankara inşaatı - C. H. P. söz
cüsü de gayet iyi bilir - 1923 yılında, 1920 yılunda 
başlamıştır. Demokrat Parti ve Adalet Partisini bu 
konuda niye suçladı; onu anlamadım. Cumhuriyet 
Hükümetlerinin - 27 senelik Cumhuriyet Halk Par 
tisi devri dahil - bütçelerinin büyük kısmını Ankara'
ya tahsis edilmiştir, Ankara yemiştir, diğer şehir
lerin, bilhassa Doğu Anadolunun aleyhine olarak. 
Bunu da anlayamadım; niçin bu yola temas ettiler, 
niçin bu yolu tercih ettiler? 

Sayın üyeler, beni dinlediğiniz için, Adalet Par
tisi Grupu adına hepinize saygılar sunar, Bayındır
lık Bakanlığı Bütçesinin memleketimiz için, milleti
miz için ve değerli mensupları için hayırlı olmasını 
cenabı Haktan niyaz ederim. (A. P., M. S. P. ve 
C. G. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Külâhlı. 
Söz, Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına 

sayın Salih Yıldız'da. 
Buyurunuz sayın Yıldız. 
C. G. P. GRUPU ADINA MEHMET SALİH 

YILDIZ (Van) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; Bayındırlık Bakanlığı Bütçesi üzerinde Cum
huriyetçi Güven Partisi Millet Meclisi Grupunun 
görüşlerini arz etmeye çalışacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, Bayındırlık Bakanlığı, 
başta ulaşım hizmetleri olmak üzere, imar ve kalkın

ma alanında milletimize büyük hizmetler vermiş bir 
bakanlıktır. 

Bu Bakanlığın hizmetleri, vatandaşın her an kar
şılaştığı ve yararlandığı alanlara hitap ettiği için, 
bu hizmetlerin görüntüsü vatandaşın bütün hayatın
da yer almaktadır. Bu itibarla, bu Bakanlığın hiz
metlerini gereğince takdir etmek, gereğince eleştir
mek son derece kolay olmaktadır. Zira, demin de 
arz ettiğim gibi, bu Bakanlığa ait hizmetler günlük 
hayatımızın âdeta bir parçasını teşkil etmektedir. 

Bayındırlık Bakanlığının görev ve yetkileri ile 
bunların dayanağı olan yasa ve yönetmeliklere gir
meksizin, böylece zamanınızı boşuna israf etmeden, 
bazı temel noktalara değinmekle yetineceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, Bayındırlık Bakan
lığının faaliyet sahalarını altyapı tesisleri kapsamak
tadır. Gelişmekte olan bir ülke olduğumuza göre, 
altyapı tesisleri alanında çok önemli faaliyetlere za
man içinde girişmiş bulunuyoruz. 

(Esasında, gelişmekte olan bir ülkenin altyapı te
sislerini ihmal etmesi mümkün değildir. Böyle olun
ca da, bütçe imkânları sınırlı bulunan ülkemizde 
ödeneklerin önemlice bir kısmı altyapıya tahsis edil
mektedir. Altyapıya tahsis edilen bu ödeneklerin, 
çok dikkatli ve bir kuruşuna varıncaya kadar sar
fına bilhassa nezaret etmek lâzımdır. Zira, bu alt
yapı için bütçe imkânlarını âdeta zorlayarak ayır
dığımız ödeneklerin mahalline masruf olmaması ha
linde, üstyapıdan yaptığımız fedakârlıkların hiç bir 
anlamı kalmaz ve bunlardan beklenen kalkınma sü
recini tamamlamak mümkün olmaz. 

Muhterem arkadaşlarım, karayolu, demiryolu ağ-
larıyle limanlar sistemini makul bir denge içinde ele 
almak şarttır. Bu denge iyi kurulduğu takdirde, ileri
de ekonomik gelişmemize aynı ölçüde katkıda bu
lunması mümkün olacaktır. Bu itibarla, bu den
geyi, genel bir politika olarak ele alanlar ve bunu 
benimseyenler kanaatimizce isabetli bir görüş için
dedirler. 

Muhterem arkadaşlarım, altyapı yatırımları, ma
lum olduğu üzere, kısa sürede meyvelerini veren 
yatırımlar değildir. Başlangıçta bu yatırımların da
ha çok sosyal yanı ağır basmaktadır ve yurdumuzda 
da böyle olmuştur. İşte bunun içindir ki, bu yatır-
rımların ekonomik kalkınmamızı uzun vadede he
def almaları şarttır. Bunun bir sonucu olarak da, 
yapılacak yatırımların - yukarıda da değindiğim gi
bi - çok dikkatli ve en ufak ölçüde dahi olsa israfa 
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meydan vermeden sarf edilmelerine itina etmek lâ
zımdır. 

İtiraf edelim ki, Bayındırlık Bakanlığının alt
yapı yatırımlarına, milletimiz, yıllar boyu, gücünün 
üstünde fedakârlıklar yapmıştır; ama ihale düzeni
nin bozukluğu, kontrolsüzlük, etüt ve proje sahala
rındaki eksikliklerimiz, ki bunları tamamlamak müm
kün olduğu halde, ihmallerimiz sebebiyle beklenen 
verimi elde edememişizdir. Böylece, .milletimizin bü
yük fedakârlıklar pahasına bu sahaya yatırmış oldu
ğu, bu sahaya vermiş olduğu önem beklenen meyva-
yı, beklenen ölçüde verememiştir. 

Yukarda anahatlarıyle temas ettiğim konularla 
ilgili olarak birkaç temennimizi de arz etmek sure
tiyle sözlerimi bitirmek istiyorum. 

Kalkınmamızı hızlandırmak, aksatmamak ve dö
viz tasarrufunda bulunabilmek için makine ihtiyacı
mızı karşılayacak yatırımlara bir an evvel başlamalı
yız ve öncelik vermeliyiz. Karayolları ve demiryol
ları ağının, günün ihtiyaçlarına, devletlerarası ulaşı
ma cevap verecek ve turizmi celbedecek şekilde ele 
alınması ve daha iyi tetkiklere dayanan uzun vadeli 
ilmî bir etüt yapılması gereklidir. 

Yollarımızdan geçiş ücreti mutlaka alınmalıdır 
ve bu ücret bir gösteriş seviyesinde kalmamalıdır; 
gerçek manada bir ücret olmalıdır. Bu ücreti veren 
vatandaşımız, bu ücreti vermekle büyük bir sıkıntıya 
düşecek değildir. Ama buna mukabil, bu ücretlerle 
teşkil olunacak fon büyük bir seviyeye ulaşacağı için, 
Bayındırlık Bakanlığından beklediğimiz hizmetlere 
büyük bir katkıda bulunacaktır. Tahmin ediyorum 
Yüce Mecliste hiç bir siyasî parti buna karşı çıkacak 
değildir, bilâkis destekleyeceklerdir. Bu itibarla, Sa
yın Bayındırlık Bakanından bu hizmeti bir an evvel 
Türk milletine sunması için gayretlerini istirham edi
yorum. Faraza Boğaz Köprüsünün misali ortadadır. 
Birkaç yıl içinde kendisini finanse edecek durumda
dır; böyle olunca yollardan geçiş ücreti almamak, ka
naatimce gelişmekte olan bir ülke olarak bizim için 
son derecede ihmal edilmiş bir husustur. 

Muhterem arkadaşlarım, 2490 sayılı Kanunun bir 
an evvel günün şartlarına uygun hale getirilmesi şart
tır ve etkili bir kontrol düzeni mutlaka kurulmalı
dır. Yol yapımında kalite yerine gösterişten kaçın
malıyız. Âdeta bazı hallerde sırf yol yapıldı diye ka
liteden büyük fedakârlıklar yapılmakta, buna muka
bil bu yol kısa sürede bozulmakta ve buraya sarf 
edilen paralar böylece heder olmaktadır. 

Hava meydanları ile limanlarımızın günün şartla
rına uygun hale getirilmesi de bir zaruret olarak kar-
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şımızda durmaktadır. Yun çapında hava ulaşımını 
sağlayabilmek için, başlangıçta küçük çapta da olsa, 
birtakım hava meydanlarına süratle başlamak gerek
lidir. Teknik eleman hem ücret bakımından, hem eh
liyet bakımından, her türlü - hiç kimseyi kastetmi
yorum, bütün dönemlere şamil olarak arz ediyorum -
partizan düşüncelerin üstünde, yurt gerçeklerine uy
gun şekilde ele alınmalıdır. Teknik elemandan bek
lenen budur; evvelâ ehliyet, sonra da onu tatmin 
edecek bir ücret ve bunun karşılığında da kendisine 
kanunlarla sorumluluk yüklemek. Hem tatmin ede
ceksiniz, hem ehliyet arayacaksınız; karşılığında da 
kendisine büyük sorumluluklar yükleyeceksiniz. Bu 
yapılırken, ölçü hiçbir zaman partizanlık olmamalı
dır, arz ettiğim ölçüler olmalıdır. 

2490 sayılı Kanundan doğan hatalar dolayısıyle 
ve buna eklenen kontrolsüzlük unsuru birçok parala
rın, fedakârlıkların heder olmasına yol açmaktadır. 
Muhterem arkadaşlarım, cebinde mukavele ücreti ol
mayan kişilerin dahi milyonluk ihaleleri aldıkları ma
lumunuzdur ve böylece bir ihalenin birkaç el değiş
tirmeden sonuçlanması âdeta mümkün değildir. Böy
le olunca da hem hizmet aksamakta, hem Devletin, 
milletin birçok imkânları heder olmaktadır; milleti
mizin büyük fedakârlıklara katlanarak gücünün üs
tünde ayırdığı paralar çarçur edilmektedir. 

Birçok inşaatlarda toprak hafriyatı yerine, kont
rolsüzlük ve elbirliğiyle, kaya hafriyatı diye gösteri
lerek, milyonlarca lira devlet kesesinden alınmakta
dır.'Bunlar arz ettiğim gibi kontrolsüzlükten ileri gel
mektedir. 

Böylece ihale düzenimizin ne kadar büyük bir ba
şıbozukluk içinde olduğu yüksek malumlarınızdır. 

Muhterem arkadaşlarım, Karayolları teşkilâtının 
kış programları sebebiyle sarf ettiği gayretlere, fe
dakârlıklara karşı, takdir hislerimizi belirtmek iste
riz. 

Gerçekten âdeta kahramanlık yapmaktadırlar; can
larını dişlerine takarak, ölümü göze alarak kışın 
kapanan yollarımızı açmak için büyük gayretler sarf 
etmektedirler; ama buna mukabil demin de arz etti
ğim gibi, makine eksikliği ve diğer birtakım teknik 
imkânsızlıklar sebebiyle birçok alanlarda bu hizmet 
dahi aksamaktadır. Bunda personelin hiç bir kusuru 
yoktur. 

Buraya değinmişken bir hususu da arz etmek is
tiyorum : 

Köy yollarının kış programına alınması, elbette 
ki Karayolları Genel Müdürlüğünün görevleri dışm-
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dadır. Bunu Devlet, YSE Genel Müdürlüğü ve Köy 
İşleri Bakanlığı bünyesinde mümkün olan ölçüde yap
maya gayret sarf etmektedir; ama kabul etmek lâ
zım gelir ki hiç bir sonuç alınamamaktadır. 

Bu itibarla Karayolları bütçesini daha çok takvi
ye etmek suretiyle, bu alanda köy yollarının kışın 
açılmasını da bu teşkilâta vermekte kanaatimizce fay
da vardır. 

Esasında Karayolları bütçesinin çok daha değişik 
bir biçimde ele alınması ve belki müstakil hale geti
rilmesinde de faydalar mülâhaza edilebilir. Bunun 
detayları üzerinde durmak, düşünmek mümkündür; 
ama şu anda konumuzu aşan bir veçhe arz ettiğin
den bu nokta üzerinde fazlaca durmuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, böylece anahatlarıyle 
Bayındırlık Bakanlığı Bütçesi üzerinde Grupumuzun 
görüşlerini dile getirmiş bulunuyorum. 

Bayındırlık Bakanlığı Bütçesinin milletimize ve Ba
yındırlık Bakanlığının güzide mensuplarına hayırlı ve 
uğurlu olmasını diler, Grupum adına Yüce Heyetini
ze en derin saygılarımı sunarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yıldız. 
Değerli arkadaşlarım, bu suretle Bayındırlık Ba

kanlığı Bütçesi üzerinde gruplar adına yapılan görüş
meler bitmiştir., 

Şahısları adına söz alan arkadaşlarıma söz verme
den evvel bir husuus, zaman kazanmak yönünden ar
kadaşlarıma hatırlatmak istiyorum. 

Sayın Bakandan, Bakanlığıyla ilgili soru sormak 
isteyen değerli arkadaşlarımızın, mümkün olduğu nis
pette Başkanlığa yazıyla müracaat ederek sorularını 
sormalarını rica ediyorum. 

Söz sırası şahsı adına Sayın Hasan Celâlettin Ez-
man'da. 

Buyurun Sayın Ezman; süre 10 dakikadır efen
dim. 

. HASAN CELÂLETTİN EZMAN (Bingöl) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Sayın parti liderlerimiz konuşmalarında geri kal
mış bölgelere özel önem verileceğini öteden beri vaıt 
eder, dururlar. Hükümetler programlarında bölgeler-
arası dengesizliği ortadan kaldırıcı tedbirler alacakla
rını kaydederler; fakat geçen zaman bu vaatlerin kâ
ğıt üzerinde veya propaganda lisanı üzerinde kaldı
ğını, tatbikat ve tahakkuka gidilmediğini göstermek
tedir. Netice olarak, böigelerarası dengesizlik gün geç
tikçe azalacağına, bilakis çoğalmaktadır. Bunu, ken
di ilim Bingöl'deki yol durumunu gösterir bazı misal
lerle arz etmek istiyorum. 

Halihazırda Bingöl'ün Yayladere, Yedisu, Viran
şehir, Yenibaşak, Yenisu, Servi nahiye merkezlerine, 
kış boyunca, 5 - 6 ay motorlu vasıta girememektedir. 
Bunlardan, Solhan ilçesinin Yenibaşak nahiyesine bu
güne kadar motorlu vasıta hiç girmemiştir. Yani, yaz 
yolu da yoktur. Sebebi, kazayı nahiyeden ayıran Mu
rat ırmağı üzerinde bugüne kadar bir köprü yapılma
mış olmasıdır. Köprünün tahmini maliyeti 5 - 6 mil
yon civarındadır. Senelerden beri köprü yapımı için 
ödenek konur; fakat mevcut ödenek ve kâr hadleri 
içinde müteahhitler köprü yapımını kabul etmemek
tedirler. Köprü olmayınca da yol yapım makineleri 
karşı tarafa geçememekte, böylece karşı köyler ya
zın çalışabilecek toprak yoldan bile mahrum kalmak
tadırlar. Allah için bu insanların haline acıyacak bir 
bakan, bir genel "müdür veya diğer devlet yetkilileri 
çıkmayacak mıdır? Bir tek jet uçağı için 70 milyon 

v lira verilmekte iken, koca bir nahiye halkının ihtiya
cını karşılayacak bir köprü için 10 milyon liranın esir
genmesi, insanlık için hazin bir manzara teşkil edini
yor mu? Devlet için, akılsız, kötü bir tutum teşkil et
memekte midir? Birim maliyeti tespitinde, bölgenin 
özellikleri ve mahrumiyet durumu nazara alınmazsa, 
elbet müteahhit bulunmaz. Önemli olan, her sene 
göstermelik ödenek koymak değil, önemli olan, ça
resi bulunup, köprünün kurubnasidır. Uygun ödenek 
konulup müteahhit bulunamazsa, bizzat devlet eliyle 
yapılmalıdır. Bunun çaresi bulunmalıdır. Nahiye köy
lerinin âcil ihtiyacına cevap verecek olan bu köprü
nün müessir ve âcil tedbirler alınarak biran önce ya
pılmasını, sayın Bakan ve Genel Müdürlüğün sayın 
yetkililerinden rica ediyorum. Köprünün Bakanlık ka-
yıtlarındaki ismi Yenibaşak, diğer ismiyle Murat köp
rüsüdür. 

Diğer nahiyelerin yolları, üç sene önceki halleri
ne terk edilmiş bulunuyor. 5-6 ay, kış boyu motorlu 
vasıta çalışmıyor. Bunlardan Yayladere ile Karlıova' 
nm Viranşehir nahiye yolları az bir emek ve gayret
le kışın çalışabilir yapıdadır. Yeter ki, bölge ve şube 
teşkilâtları bu iki yolu açık bulundurma azim ve ka
rarında bulunsunlar. 20'şer km.'lik bu iki yolu açık 
tutmaya, ana yoldaki araç ve personel hemen hemen 
yeterlidir. Yukarıda söylediğim nahiye yolları üç se
ne evvel ne durumda iseler, üç sene sonra da aynı du
rumdadırlar. Geri kalmışlık, bu tempo ve bu süratle 
telâfi, edilebilir mi? 

Başka insanların Ay'ı yol yaptıkları bir zamanda, 
koca koca nahiyelerimizin bir sürü köyleriyle 6 ay 
kapalı kalmaları karşısında yöneticilerimiz, yetkilile-
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rimiz, görevlilerimiz, maalesef üzüntü, ıstırap ve utanç 
duymaz gibi görünmektedirler. 

Bingöl'ün Kiğı kazası, Yedisu, diğer ismiyle Çer-
me nahiyesi yolu yapımı için, 1974 senesinde deprem 
fonundan 30 milyon lira, Bayındırlık Bakanlığı em
rine verilmişti. Protokola göre, bu yolun 1976 yıh 
sonunda ikmal edilmesi lâzımdı. Maalesef 1975 yılın
da bu yolda çalışma olmadı. Programa göre 1976 yı
lında bitmesi lâzım. Nasıl bitecek? Bu yol ta Sultan 
Abdülhamit zamanında ve o devrin kıt imkânlarıyle, 
yan yana üç at arabası koşacak şekilde yapılmıştı. O 
devirde dereler üzerinde yapılmış, taş köprüler hâlâ 
duruyor; fakat zaman yolu tahrip etmiştir. Bu husus
ta tarihî bir şey de vardır. Bir hatıra, bir rivayet var 
onu da arz etmeden geçemeyeceğim. O zamanlar di
namit ya bulunmuş, ya bulunmakta, bu kadar imkân
sızlık içinde, bu yolun açılması için emir verilmiş 
Yol boyunca birkaç kayalık mıntıka vardır. Bu ka
yalıklardan birine geliniyor, orada zorlukla karşıla 
şınca İstanbul'a haber veriliyor; «Bu yolu geçmek he 
men hemen imkânsız, emirleriniz nedir?»» deniyor, c 
zaman istanbul'dan verilen emirde «Bir mecidiye ik 
- o zamanın parasıyle - bir mecidiyelik yol açılırsa 
açacaksınız», deniyor ve o zaman bu yol açılıyor; c 
zamanın ihtiyacı içinde, üç at arabasının yan yana 
gidebileceği şekilde açılıyor; fakat ondan sonra, el-
değmiyor 1950 - 1955 senelerine kadar. Ancak 1955 
senelerinde eski iz üzerinde bir servis açılıyor ve bu
gün bâlâ o servis yolu yazın açık, kışın kapalıdır. 
işte 30 milyon lira ile bu yolun standardizasyonu dü
şünülmüştür; fakat maalesef bugüne kadar tatbik edli-
medi. 

Maalesef Cumhuriyetin 52 nci yılında eski izi ta
kip eden bir servis yolu halindedir ve beş ay kapalı 
kalmaktadır ve Yedisu nahiyesinin 20 köy halkı, iki 
çuval unu beygir sırtmda 250 liraya naklettirin ekte 
ve yolsuzluktan hastalarını ölüme terk etmektedirler. 
insanların aya gittiklerini radyodan duyan Yedisu 
nahiyesi halkı; «Bizim Devletimiz, bizim insanlarımız 
niçin bize gelmiyor, neden bize acımıyor?»' diye dü
şünmezler mi ve düşünmekte haksız mıdırlar? 

Değerli Bakan ve Karayolları Genel Müdürlüğü
nün sayın yetkililerinden Yedisu yoluna üç seneden 
beri ayrılan 30 milyon liralık ödeneğin, 1976 senesi 
içinde özel bir dikkat ve ilgiyle yerine harcanarak, 
yolun standart hale getirilmesini ve 1976 yılı kışında 
hizmete açık tutulmasını talep ve istirham ediyorum. 
Aynıyla, 20 kilometrelik ve stabilize halde bulunan 
Yayladere nahiye yolunun da, kış hizmetlerine açık 
tutulmasını diliyorum. 

i Geri kalmış bölgelerimizin altyapı hizmetleri da-
I ha fazla geciktirmeden tamamlanmalıdır. Bu bölge-
I ierimizin de her bucağına yaz kış rahatça gidebilece-
I jimiz yolları açmalıyız. Bazı ilçe ve nahiyelerimiz 
I stabilize yollardan mahrum iken, başka bölgelere as-
I falt döşemek haksızlıktır. Önce ulaşımı, sonra lüks 
I yapımı düşünelim. Vücudun bir parçası hasta ise, bü-
I tün vücut hasta; yurdun bir parçası hasta ise, bütün 
I yurt hasta demektir. 
I Geri kalmış bölgelerin altyapı hizmetleri, kısa za-
I manda tamamlanıp, tabiî kaynakları değerlendiril-
I mek suretiyle bölgesel refah ve onunla beraber bütün 
I /urdun refahı mümkün olacaktır. Yanlış görüş ve 
I metotlarla hareket ederek, yurdun enerji ve tabiî kay-
I naklarını bugüne kadar değerlendiremedikleri için, 

*| 'ktisatçılanmız, maliyecilerimiz, yöneticilerimiz, poli-
I tikacılarımız sorumludurlar. 

I Tarihî Kral Yolunun, tpek Yolunun geçtiği Ana-
j iolu, büyük medeniyetlerin beşiği olan Anadolu, bü-
I /ük kıtaların geçiş yeri olan Anadolu bugün maalesef 
I olsuzdur. Kafkasya, Yunanistan, Bulgaristan, Kıb-
I "ıs yeterli asfalt yollara kavuşmuştur. Iran, Irak ve 
I Suriye büyük hamle içindedirler, iç ve dış finansman 
I 'mkânları zorlanarak petrol, hidroelektrik, enerji, ma-
I den kaynakları ve sulama imkânlarımızı değerlendir-
I meliyiz. Bu kaynaklarımıza yapılacak yatırımlar, son 
I derece rantabldır. Maliyetlerini çok çabuk amortize 
I edeceklerdir; Keban, Boğaz Köprüsü ve diğerleri gi-
I bi. Karayollarımız da memleket içi ve milletlerarası 
I taşıma gelirleriyle, yatırımlarını rahatça karşılarlar. 

I Geri kalmış bölgelerimizin kalkındırılması için 
I edebiyat ve laf değil, fiiliyat, tatbikat ve tahakkuk et-
I tirilmiş program ve ödenekler lâzımdır. Bu bölgelerin 
I refahı, millî refaha katkıda bulunacaktır. 

I Sözlerimin hitamında, değerli Bakan ve Bakanlı-
I ğın sayın yetkililerine şunu sunmak istiyorum : 20 nci 
I yüzyıl insanı olarak aya gitmek özleminde değilim; 
I ama Bingöl milletvekili olarak, kış aylarında Bingöl 
I nahiye merkezlerine motorlu vasıtayla gidebilmenin 
I özlemini taşıyorum. Bu mütevazi özlemimi karşıla-
I malarını diliyorum. 

I Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, sayın Bakan 
I ve Bakanlığın değerli mensupları; halkımızın ve yur-
I dumuzun mutluluğu dileği ile hepinizi saygılarımla 
I selâmlarım. 
I BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ezman. 
ı Söz sırası Sayın Hasan Yıldınm'da. 
J Buyurun efendim. 
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BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI İS
MET SEZGİN (Aydın) — Sayın Bakan konuşacak
tı... 

BAŞKAN — Sayın Bakana söz vereceğim efen
dim. 

Buyurun Sayın Yıldırım. 
HASAN YILDIRIM (Kars) — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; Bayındırlık Bakanlığı Bütçesi üze
rinde kişisel görüş ve kanaatlerimi arz etmek üzere 
yüksek huzurlarınıza çıkmış bulunuyorum. Bu neden
le Bakanlığın güzide personeline huzurlarınızda say
gılar sunarım. 

Değerli arkadaşlarım, milletlerin ekonomik ve sos
yal bakımdan kalkınması, dengeli ve ucuz ulaşımla 
kabildir. Tabiî kaynakların saptanması, değerlendiril
mesi, ihtiyaç maddelerinin zamanında ihtiyaç duyu
lan yerlere ulaşması, sosyal hizmetlerin en iyi bir şe
kilde sağlanması, millî güvenliğin temini ucuz ulaşı
ma bağlıdır. 

Sayın Bakan, geri kalmış yörelerde ulaşıma önce
lik verilmelidir. Geri kalmış yörelerin dengeli ve hız
lı olarak kalkınması veya kalkınmış yörelerle aradar 
ki farklılığın kaldırılması, azalması keza buna bağlı
dır. 

Değerli arkadaşlarım, fazla değer yaratmada, hal
kın ekonomik, sosyal ve kültürel alanda kalkınması
nı sağlayan bütçe, sanayi ve tarımdan sonra, Bayın
dırlık Bakanlığı bütçesidir. 

Bayındırlık Bakanlığı bütçesinde yük ve insan ta 
şımacılığı, bana göre ön planı işgal etmektedir. 

Karayollarında yük taşımacılığı 1953 tarihinde % 
30 iken, 1970 tarihinde ,% 74'e yükselmiştir. Yolcu 
taşıması da aynı oranda artmıştır. Halbuki 1953 yı
lında deniz ve Devlet Demiryollarında taşımacılık 
P/c 68 idi. Bugün uygulanan yanlış politika yüzünden 
durum tersine dönmüştür. 

Aslında, geri kalmış ülkemizde deniz ve Devlet 
Demiryolları taşımacılığına önem vermek zorundayız. 
Çünkü karayolları taşımacılığı, demiryollarından 4, 
deniz taşımacılığından 8 defa pahalı olmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, taşımacılıkta demiryolu, de
niz ve suyolu, kara ve havayolunda saptanan poli
tikalarda ülkenin koşullan titizlikle ve uzun vadeli 
olarak saptanmamıştır; ekonomik verimliliğe öncelik 
verilmemiştir. Karayolları, limanları besleyecek, Dev
let Demiryollarını destekleyecek biçimde planlanma
mıştır. 

Ulaştırmada üç sistem, birbiriyle rekabet eden, ve
rimliliğini azaltan şekilde yapılmıştır. Bu politika eko-

. nomiye zarar vermiştir; çok ucuz olan deniz taşıma
cılığının ihmaline yol açmıştır. Tıpkı Doğu Anadolu 
bölgesi gibi, bir zamanlar kaynaklarımızdan beslenen 
ve karayollarına nazaran çok verimli olan Devlet De
miryolları, üvey evlât muamelesi görmüştür, hor gö
rülmüştür. Bütün ağırlık, beslenmesi, araç ve gereçle
riyle yabancı kaynağa bağlı karayollarına verilmiştir. 
Bugün petrole verilen bir milyar dolara yakın meb
lağ, böylece bilim dışı bir politikanın sonucu olmuş
tur kanısındayım. 

Değerli arkadaşlarım, ülkemizde birbirine yakın 
ve paralel olarak yapılmış, asfaltlanmış yollara Batı 
Ahadolu'da sık sık rastlanmaktadır. Rantabilite, eko-

[ nomik verimlilik, Türkiye'de yalnız ve ancak Doğu 
Anadolu'da altyapı hizmetleri yapılırken düşünülmüş
tür, öngörülmüştür. Bugün akaryakıt ve asfaltlama 
pek pahalıdır. Bu nedenle Doğuya ait programlar ger
çekleşememekte, Doğuya hizmet yerine sıkıyönetim
le, baskı ve terörle giden gayri millî hükümetler için 
bu bir sebep ve neden olmuştur. 

Çok değerli Bakanım, diğer sektörlerde yapıldığı 
gibi, karayolu sektöründe de ödenek yetersizleşince, 
kolaylıkla programdan Doğuya ait olanlar çıkarılır 
ve Doğudaki yol yapılmaz, asfaltlanmaz. Kars İlin
de programa dahil yollardan yapılmayan, asfaltlan
mayan yollar var. Neden? Yoksa rantabilitenin, eko
nomik verimliliğin gereğinden mi? Çünkü Doğuda 

I bilimsellik ve ekonomik verimlilik aranır. 
I Sayın Bakan, Doğulusunuz; gelişmiş yerlere ge-
i ünce, buna gerek yoktur deriz; bunu biliyor musu

nuz? Bildiğinizden asla, bu meslekten gelmiş bir kişi 
olarak, şüphem yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Yıldırım, Millet Meclisine hi-
I tap edin efendim. 

HASAN YILDIRIM (Devamla) — Olur Sayın 
I Başkanım. Öyle gerektiği için ifade ettim, özür dile

rim. 
Buna eğildiniz mi? Biz haklı olarak bunları dile 

I getirince, bu kez, «vatanın doğusu - batısı yoktur* 
I der, ayrım yapanları ihanetle suçlamaya kalkışırsı

nız. 
Arkadaşlarım, Doğuya yan gözle bakan Demire! 

ve MC Hükümeti, bahaneyi hemen bulur: Doğuda 
inşaat mevsimi kısadır; Doğuya teknik eleman gitmez. 
Bütçeler açık verdi mi, kısılan ödeneklerin başında, 
Doğuya ayrılan ödenekler gelir. Kesin projeler yapıl
mamıştır denir ve gelecek yıllara bırakılır. Gayri millî, 
dışa bağlı hükümetler, işbaşında kaldıkça, bunu Doğu 
için kader sayacağız. Ta ki, halk iktidarı işbaşına ge-
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llnccye dek bekleyeceğiz, sabredeceğiz. Ancak, Doğu 
halkı, Hükümet kanalı ile, Asya kafatasçısı fanatikle 
rin diliyle bölücülükle bölgecilik ithamından kurtula-
bilse, buna da huzurunuzda şükredeceğiz. 

Değerli arkadaşlar, ulaştırmadaki yanlış politika
dan dönüş görmekteyim. Miliî ve yerli kaynaklardan 
beslenen ulaştırma sistemine geçiliyor. Bunu kıvançla 
ifade ediyorum, böyleyse. Örneğin; demir ve deniz
yolu taşımacılığına önem veriliyor. Karayolunun aman
sız rekabeti önlenmeye çalışılıyor ve çalışılmalıdır. Ka
rayollarından vergi alınacağı, 1976 Haziran ayında ka
rayolu taşımacılğmdan ücret alınacağı söylentisi var. 
Sayın Maliye Bakanı, her ne kadar vergi yok diyor
sa da, Sayın Başbakan, her ne kadar vergi olmaya 
cak, zamlar gelmeyecek diyorsa da, kişisel kanım ola 
rak, bunun gerçekleşmesini diliyorum. 

Değerli arkadaşlarım, MC Hükümeti gerçekten Do
ğuya hizmet götürmez. Özel plan, 1 milyarlık fon, ka
nıma göre palavradan ibarettir. Geçmişte örnekleri 
vardır. İstiyordum ki bu düşüncem, huzurunuzdak 
bu düşüncem, Hükümetin uygulaması sonucunda yan 
lışa çıksın. Çünkü sağ partilerden oluşan bu Hükümet 
sağcılıkta birbiriyle yarışan partiler, Doğuya yönele
mezler de ondan. Bunların, yani sağm toplumsal ve 
ekonomik kalkmma modeli kapitalist modeldir. Böy
le olunca Doğuya özel sektörü götüremezsiniz. Kapi
talizmin emrine ve amacına uygun planladığınız kamu 
sektörünü de Doğuya yatırım için gönderemezsiniz, gö
türemezsiniz. 

BAŞKAN — Sayın Yıldırım, zamanınız dolmak 
üzeredir. 

HASAN YILDIRIM (Devamla) — Bitiriyorum 
efendim. 

Çünkü emrinde olduğunuz kapitalistler, buna izin 
vermez; böyle, ülkede yönetim kapitalist felsefe sahip-
ilerinin elinde olduğu sürece. 

Değerli arkadaşlarım, böylece Doğu insanı eğitil
meyecek ve kalkındırılmayacaktır. Çilesi demokratik 
sol felsefenin iktidarına kadar sürecektir. 

Şimdi seçim bölgemden bazı örnekler vermek iste
rim: Kars Hükümet Binası beş seneden beri bitirilmiş 
değildir. Acaba ne zaman bitecektir? Tuzluca - Digor -
Kars yolu yapılacak mı? Kars ilinin Kuzey kesimi için 
ticarî merkez olan Kars - Ardahan - Posof yolunun, 
keza Kars - Göle, Kars - Arpaçay ve Çıldır yolu ile 
kâğızman - Kars il yolunun asfaltlanması düşünü
lüyor mu? 

Sayın Bakan, Midyat ilçe başkanınızın Tepeli kö
yüne asfalt yol yaptırdığınız doğru mu? Doğru ise 

yasaya aykırı değil mi? Yasaya aykırı da olsa yapıl
sın istiyorum. Hiç olmazsa Doğuda da yolu asfaltlı bir 
köyümüz olsun diye. Bu gayreti Kars ilçelerine ve bü
yük bir ıstırap kaynağı olan Horasan - Ağrı yolu için 
de sayın bakanlık teşkilâtından bekliyorum. 

Konuşmamı bitirmiş* oldum. Beni dinlediğiniz için, 
Sayın Başkana, Yüce Heyetinize, Bakanlığın güzide 
mensuplarına saygılarımı sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yıldırım. 
ALİ ACAR (Samsun) — Sayın Başkan, biraz evvel 

tatbik etmiş olduğunuz usulle ilgili bir itirazımızı dile 
getirmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ALİ ACAR (Samsun) — İçtüzüğümüzün 62 nci 

maddesine göre, .«Söz sırası ve söz sırasını değiştirme» 
başlıklı maddenin 4 ncü fıkrasında aynen şu ifadeler 
yer almaktadır : «Hükümete, esas komisyona ve siyasî 
parti gruplarına, söz almada öncelik tanınır.» 

BAŞKAN — Öyledir efendim. 

ALİ ACAR (Samsun) — Biraz evvel sayın Hü
kümet üyesi ve Bakan olarak Bayındırlık Bakanı söz 
talebinde bulunduğu halde, zatıâbleriniz ilk defa bu 
bütçe müzakerelerinde ikinci bir şahsa daha söz ver
mek suretiyle Hükümete bu önceliği tanımamış oldu
nuz. Bu münasebetle açıktan açığa Tüzüğümüzün bu 
hükmünü ihlâl etmiş oldunuz. Bunu ifade etmek iste
dim. 

BAŞKAN — Sayın Acar, Sayın Yıldırım'ı kürsü
ye davet ettikten sonra sayın Hükümetin söz talebi 
oldu, onun için. Hükümete öncelik maddesini bende
niz de biliyorum. Eğer Hükümetimiz daha önce söz 
istemiş olsaydı, Sayın Yıldırım'a söz vermeden ev
vel sayın Hükümeti davet ederdim. Teşekkür ederim. 
Bu Başkanlığın insiyatifinde değil. 

Buyurunuz Sayın Bakan. (A. P. ve M. S. P. sı
ralarından alkışlar). 

BAYINDIRLIK BAKANI FEHİM.ADAK (Mar
din) — Millet Meclisinin Sayın Başkan, sayın üyeleri; 

Bayındırlık Bakanlığının 1976 malî yılı Bütçe tasa
rısı hakkında bilgi sunmak ve bu tasarının görüşülmesi 
dolayısıyîe sayın üyelerce Bakanlığıma yöneltilen soru
ları cevaplandırmak üzere söz almış bulunuyorum. 

Bilindiği gibi Bayındırlık Bakanlığı hizmetlerinin 
ortak vasfı, yurdumuzun ekonomik ve sosyal alanlar
daki gelişmesinin altyapısını teşkil etmesidir. 

Devletin vatandaşlara sağlamakla yükümlü olduğu 
hizmetlerin, yurdun en uç köşelerine kadar düzenli 
bir şekilde götürülmesi, ancak yeterli bir ulaşım sis
teminin geliştirilmesi ile mümkündür. 
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Ekonomik ve sosyal faktörlere dayanarak tespit 
edilen ve zaman zaman düzeltmeler yapılan karayol
ları şebekesinin standartlarını yükseltmek, kopukluk
larını gidererek devamlılık sağlayacak şekilde eksik
liklerini tamamlamak, her mevsim ve her türlü hava 
şartlarında rahat ve emniyetli geçit veren yollar inşa et
mek ve bakımlarını sağlamak, kaplamalı yol tullerini 
artırmak, memleketin ekonomik gelişmesine para
lel olarak trafiği artan ve bu yönden geçilmesinde mey
dana gelen dar boğazlan gidermek için hız yolları, tu
ristik önemi olan yerlere de turistik yollar inşa et
mek karayolları politikamızda anaihedeflerimizdir. 

Demiryolu şebekesinde günün şartlarına ve memle
ket taşımacılığına cevap verecek şekilde standartların 
yükseltilmesini, modern işletme gereklerine uygun ola
rak yeni hatlar inşa edilmesini, ticarî, balıkçı ve turis
tik limanlar ile kıyı korunmalarının, hava limanı ve 
meydanlarının ihtiyaçları en iyi ve en uygun karşıla
yan modern standartlarda inşa, tevsi ve ıslah edilme
sini anagörev saymaktayız. 

Ulaşım altyapı sistemleri ile ilgili yatırım program
larımız, bu sistemlerin ekonomik ve sosyal yönden 
dengeli bir faaliyet içinde bulunmalarına imkân vere
cek şekilde hazırlanmaktadır. Geniş etüt ve araştırma
lara dayanarak hazırlanan programlarımızda ilgili ku
ruluşların da görüş ve işbirliği ile hareket edilmekte 
ve bugünün ve geleceğin ihtiyaçları da gözönünde tu
tulmaktadır. Karayolu, demiryolu, denizyolu, havayolu 
ve boru hatlarının birbirinin rakibi değil, tamamlayı
cı olmasına önem verilmekte ve ulaşım altyapı poli
tikası, yurt gerçekleri gözönünde tutularak ileri tek 
nolojinin gerektirdiği kaidelere göre yürütülmektedir 

Uzak mesafe taşımacılığında kitle taşımacılığının 
gelişmesini yakından takip ediyoruz. Bu maksatla, 
gerekli altyapı tesislerinin inkişafı için proje çalışma
ları ve uygulamaları devam etmektedir. Elektrikli çift 
hat İstanbul - Ankara demiryolu bu maksatla ele alın
mış, önemli bir projedir. Ayrıca Ankara - Erzurum, 
Ankara - Diyarbakır elektrikli çift hat sürat hatlarının 
ön etütlerine başlanılmıştır. 

iBügünkü yol şebekemiz, gerek tul ve gerekse 
geometrik ve fizikî standart bakımından taşıdığı tra
fiğin gerektirdiği seviyede değildir. Şebekenin ıslah? 
ve genişletilmesine zaruret vardır. Bununla beraber 
mevcut ve geliştirilmekte olan şebeke üzerinde daha 

ekonomik taşıma sistemlerinin araştırılmasına devam 
edilmektedir. 

Petrol üreten komşu ülkeler son yıllarda büyük 
kaynaklara sahip olmuşlardır. Komşu ülkelerdeki 
kaynakların, gerek yatırımlara dönüştürülmesi, gerek
se tüketim mallarında kulanılması seebiyle yurdu
muzu her iki yönde kateden mal ve hizmet akımların
da büyük bir artış olmuştur. Tarihte olduğu gibi bu
gün de coğrafî durumu sebebiyle bu taşımacılığın 
Türkiye üzerinden yapılması en ekonomik olmaktadır. 

Kendi ulaşım ihtiyaçlarımızı bile tam olarak kar
şılayamayan ulaştırma altyapılarımız uluslararası tra
fik sebebiyle kısa zamanda yetersiz hale gelebilir. 

Bu bakımdan zengin petrol ülkeleri ile gelişmiş ve 
zengin Batı ülkelerinin, ticareti sonucu olan uluslararası 
transit trafiğin geçirilmesi yüzünden liman, demiryolu 
ve karayollarımızın yeterli seviyeye getirilmesi ve ba
kımlı halde tutulması için gerekli finansman ve yar
dımların sağlanması yolunda çalışmalar yapılmaktadır. 

İklim şartlarını da gözönüne alarak, teknolojik im
kânlara göre fonksiyonları önplanda tutulmak sure
tiyle yurdumuzun tarihî geleneklerine uygun olarak 
devlet ve diğer kamu binalarının en ekonomik şekilde 
inşası, yapılar konusunda temel prensiplerimizdir. 

Lüks ve israftan kaçınılmak suretiyle bütün yatı
rımlarımızın, en uygun maliyet ve en kısa zamanda ta
mamlanarak hizmete açılmasına gayret edilmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1973 - 1977 yıl
larına ait Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının 4 ncü 
uygulama yılına girerken bu planın 1975 yılı progra
mı ile ilgili olarak Bakanlığımızca yapılan çalışmalar 
ve sonuçları hakındaki bilgileri şöylece özetlemek 
mümkündür : 

Bayındırlık Bakanlığı 1975 malî yılı Bütçesi : 
Bayındırlık Bakanlığı : 2 362 080 846 TL. 
Karayolları Genel Müd. : 5 983 403 000 TL. 

olmak üzere cem'an 8 345 483 846 TL, 
olup diğer bakanlık ve kurumlardan aktarılan 
3 190 491 422. TL. ile birlikte toplam 11 535 874 268 . 
TL.'na ulaşmış idi. Bunun dışında Karayolları Genel 
Müdürlüğü makine parkının yenilenmesi ile ilgili ola
rak 100 000 000 TL.'lık ödenek ayrıca temin edilmiş
tir. 
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Şubat 1976 başı itibariyle yalnız yatırım harcamaları: 

Karayollar. Genel Müdürlüğünde : 3 926 055 ODO TL. Gerçekleşme % 97 
Yapı işleri Genel Müdürlüğünde : 2 573 714 000 TL. > % 73 
Demiryollar, Limafliar ve Hava 
Meydanları înş. Gen. Müd.'ğünde : - 981 749 000 TL. » % 56 

Toplam olarak : 7 481 518 000 TL. Gerçekleşme % 82 

olmuştur Şubat 1976 başı itibariyle. Bu gerçekleşme nisbetleri 1973 yılında % 67, 1974'te % 76 idi. Gerçekleşme 
nispetinin 1975 malî yıl sonu itibariyle : 

Karayolları Genel Müdürlüğünde : % 100 
Yapı İşleri Genel Müdürlüğünde : % 90 
Demiryollar, Limanlar ve Hava 
Meydanları înş. Gn. Müd.'ğünde : % 70'e ulaşacağı hesaplanmıştır. 

Bu suretle toplam olarak 8 400 000 000 TL. yatırım gerçekleştirilmiş olacaktır. 
Şubat 1976 başı itibariyle Bakanlığımızca bu yıl içinde ihale edilen işlerin keşif tutarları ve adetleri ise : 

Karayolları Genel Müdürlüğünde 
Yapı işleri Genel Müdürlüğünde 
Demiryollar, Limanlar ve Hava 
Meydanları tnş. Gen. Müd.'ğünde 

Toplam olarak 
edilmiştir. 
Bu rakamlar 1974 yılında 

Keşif Tutarı Adedi 

2 594 186 135 TL. 
4 972 303 008 TL. 

1 051 136 000 TL. 

8 617 625 143 TL. 

4 562 800 000 TL. ve 

1 602 
1 433 

53 

3 088 

2 571 

iş ihale 

iş idi. 

Karayolları makine parkının yenilenmesi ve güçlen
dirilmesi için 138 milyon dolarlık makine alımı proje
sinin uygulanmasına devam edilmiş ve 922 milyon TL.' 
lık ihale yapılmış bulunmaktadır. Bu proje için şimdi
lik 39 milyon dolar dış kredi sağlanmıştır. Bu kredinin 
78 milyon dolara çıkarılması çalışmaları sonuçlanmak 
üzeredir. 

Ayrıca Iran Hükümeti ile 30 milyon dolarlık maki
ne alım kredisi ön anlaşması yapılmış ve yakın za
manda bu anlaşma neticelendirilmek üzere, işler hale 
getirilmiş bulunmaktadır. 

ihtiyacımız olan yol makinelerinin yerli olarak ya
pılması en büyük arzumuzdur. Karayolları Merkez 
Atelyesinde imkân ölçüsünde bazı araçlar yapılmak
tadır. Kanunî imkân sağlandığı takdirde bu çalışma
lar atelye çalışması çapından çıkarılıp ciddî bir sanayi 
haline getirilmeye çalışılacaktır. Bu konuda çalışmala
rımız devam etmektedir. 

Bu yıl Karayollarında 7 300 Km. yol asfaltlanmış
tır. 1973'te bu rakam 6 330 Km., 1974'te 6 300 Km. 
idi. Bu meyanda devlet ve il yolu olarak 1 750 Km. yol 
yapılmıştır. 

Dengeli kalkınma için, yıllık programların tanzi
minde ve personel tayinlerinde geri kalmış bölgelere 
öncelik verilmektedir. Bu bölgelerde 1975 yılında işle
rin yakından takibi suretiyle daha yüksek bir gerçek
leşme oram sağlanmıştır. 1976 yatırım planlamasında, 
Doğudaki bölgelerimize daha fazla imkân aktarılmış
tır. Meselâ; Karayollarımızın 17 bölgesinden Doğuda
ki 6 bölgesine 1973 yılında, Karayollarımız genel yatı
rım bütçesinin % 23'ü tefrik edilmişken, 1976 Bütçe
sinde bu nispet % 32'ye ulaştırılmıştır. 

2490 sayılı Kanunun yerine geçecek olan Devlet 
ihale Kanunu Tasarısı Maliye Bakanlığınca hazırlan
mıştır. Bakanlığımızı çok yakından ilgilendiren bu ta
san hakkındaki görüş ve tekliflerimiz ilgili Bakanlığa 
bildirilmiştir. 
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Sayın Başkan, sayın üyeler; Bakanlığını ve Kara
yolları Genel Müdürlüğü 1976 Malî Yılı Bütçe Tek
lifi diğer bakanlık ve idare bütçelerinden yapılacak 
transferler hariç olmak üzere : 
Bayındırlık Bakanlığı : 2 735 871 000 TL. 
Karayolları Genel 
Müdürlüğü • : 9 102 480 000 TL. 
Toplam : 11 838 351 000 TL. 
olarak huzurunuza gelmiştir. 

1976 Malî yılı içinde diğer bakanlık ve idare büt
çelerinden Bakanlığım Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 
bütçesine 3 938 161 000 TL.'nın aktarılacağı düşünü
lürse Bakanlığım (Karayolları Genel Müdürlüğü da
hil) 1976 Malî Yılı Bütçesi 15 776 512 C00 TL.'na ba
liğ olmaktadır. Bu rakam geçen yıla nazaran % 37 
fazlası ile 4 240 638 000 TL.'lık bir artışı ifade etmek
tedir. 

Bu ödeneğin önemli bir kısmı, önceki yıllardan de
vam eden işlerin tamamlanarak hizmete açılması için 
kullanılacaktır. 

Üzerinde çalışan önemli projeler hakkında kısa 
malumat arz edeceğim! : 

1. — Edirne - İskenderun Otoyolu : 
Edirne - İskenderun otoyolunun, İstanbul'dan iti

baren Anadolu ve Trakya istikametlerinden inşasına 
başlanmıştır. Edirne'den - İskenderun'a kadar takri
ben 60 milyar liraya malolacaktır. Bunun süratle ger
çekleştirilmesi, bütçe ve diğer kaynaklardan finansman 
imkânı teminine bağlıdır. 

a) Avrupa otoyolu : 
İstanbul - Edirne - Bulgar hududu yolu olarak 

isimlendirilen 250 Km. uzunluğundaki bu otoyolun 
Vatan Caddesi kavşağından itibaren 3,5 Km.'lik kıs
mının inşaatına başlanmıştır. 

Silivri'ye kadar 86 Km.'lik müteakip kesimin pro
jeleri 1976 yılında ihale edilecektir. 

b) İstanbul çevre yolu : 

2 422 000 000 TL.'na malolan, Boğaziçi ve Haliç 
köprüsünün de dahil bulunduğu 22 Km. uzunluğun
daki İstanbul Çevre yolu inşaatı bitirilmiş olup, ba
zı yerlerdeki şehir bağlantıları hariç, tamamı hizmete 
açılmıştır. 

30 Ekim 1973 tarihinde işletmeye açılan Boğaziçi 
köprüsünden iki işletme yılında toplam 27 700 000 adet 
vasıta geçmiştir. İkinci işletme yılında birinci yıla na
zaran trafikte % 45 artış olmuştur. 

Günlük ortalama, 30 924 araçtan ikinci yılda 
44 899'a yükselmiştir. 

İki işletme yılında köprü geçişinden toplam 
423*558 000 TL. gelir sağlanmıştır. Köprü gelirleri, 
geçişi ücretli olan işlerde sarf edilmektedir. Yapılan 
etütler neticesinde köprünün kapasitesi olan 100 000 
vasıta/gün'e 1981 yılında ulaşılacağı anlaşılmaktadır. 

Trafik seviyesinin bu şekilde artışı, ikinci bir Bo
ğaz geşiçini zarurî kılmaktadır. 

Karayollarında olduğu gibi demiryolunda da ko
pukluğun giderilmesi, yolcu ve yük taşıma hizmetleri
nin bir ölçüde demiryollarına aktarılması için demir
yolunun da Boğazı geçmesi büyük bir ihtiyaçtır. Bu 
maksatla karayolu ve demiryolu için gerekli etütlere 
başlanmıştır. 

c) Haydarpaşa - Gebze - Ekspres Yolu : 
1968 yılında başlanılan, gidiş ve gelişi refüjle ay

rılmış 4 şeritli, kısmî erişme kontrollü ve 45 Km. 
uzunluğundaki bu ekspres yolun inşaatı tamamlanmak 
üzeredir. 

d) Gebze - İzmit otoyolu : 
Anadolu otoyolunun bir parçası olan 40 Km. 

uzunluğundaki Gebze - İzmit otoyolunda sanat yapı
ları, viyadükler, geçit köprüleri tünel ve toprak işle
rinde çalışılmakta olup, bugüne kadar kamulaştırma 
dahil 562 milyon TL. sarf edilmiştir. Bütçe imkânları 
nispetinde işin tamamı 1979 yılında bitirilecektir. 

e) İzmit - Adapazarı otoyolu : 
İzmit geşiçinin de dahil bulunduğu İzmit - Ada

pazarı otoyolu 55 Km. uzunluğundadır. Projesinin ya
nılması işi, 1977 tarihinde bitirilmek üzere 1974 ta
rihinde ihale edilmiştir. Maliyeti 2,8 milyar TL. tah
min edilen inşaat, 1978 yılında başlayacak ve 1982 yı
lında bitirilecektir. 

f) Tarsus Ayrımı - Pozantı otoyolu : 
Anadolu otoyolunun bir kesimi olan 61 Km. uzun

luğundaki Tarsus Ayrımı - Pozantı .otoyolunda pro-
ie ve inşaat çalışmalarına devam edilmektedir. 32 Km.' 
lik son kesimin proje ihalesi 11 . 2 . 1976 tarihinde ya
nılmıştır. Bugüne kadar 109 milyon TL. sarf edilmiş
tir. 5 Km.'lik bir kısmı tamamlanmış; 4 Km. üzerinde 
çalışılmaktadır. 1976 yılında 55 milyon TL. harcana
caktır. 

g) Tarsus Ayrımı - Adana - İskenderun otoyolu : 
Otoyolun bu kısmının geçeceği güzergâh koridoru 

tespit edilmiştir. Proje yapılması işi 1976'da ihale edi
lecektir. 

2. —• İzmir Geçişi: 
Cumaovası ile Çiğli havaalanlarını da birbirine 

bağlayan, ve İzmir şehiriçi geçişi ve bağlantılarını dü-
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zenleyen, 29 Km. uzunluğundaki kısmî erişme kontrol
lü bu yolun projesi ihale edilmiştir. İnşaatına 1979 
yılında başlanması planlanmıştır. 

3. — istanbul - Ankara Demiryolu : 
Gebze - Arif iye arası çift hat olarak 1975'te işlet

meye açılmış bulunmaktadır. 
Arifiye - Sincan arasının çift hat ve elektrikli ola

rak yapımı için gerekli etüt ve proje çalışmaları de
vam etmektedir. Projesi biten kesimlerin 1976 içinde 
ihalelerine geçilecektir. Toplam proje bedeli 
11 600 030 000 TL. dır. 1931'de bitirilince, mevcut 
577 Km.'lik Ankara - İstanbul demiryolu, 157 Km. 
kısalarak 420 Km.'ye ve yolculuk süresi de 4 saate 
inmiş olaacktır. 

Bu güzergâh üzerindeki İstanbul Söğütlüçeşme is
tasyonu tadilâtı inşaatı 1975 sonunda başlamış olup 
1977'de bitirilecektir. 1976'da 60 milyon lira sarf edi
lecek olan bu işin ikmali ile İstanbul çevre yolu ve 
demiryolu bağlantıları ve standartları ıslah edilmiş 
olacaktır. 

Toplam proje bedeli 210 000 000 TL. olan ve 1978' 
de bitirilmesi planlanan İzmit şehiriçi geçişi projeleri 
bitirilmek üzeredir. 1976 yılında ihalesi yapılacaktır. 
Bu yıl ödeneğ 30 milyon liradır. 

4. — Diğer Demiryolları : 
Karakaya barajı dolayısıyle yapılması gereken gü

zergâh değişiklikleri 1975 yılında ele alınmıştır. Top
lam proje bedeli 840 0C0 000 TL. olup, bu işin 30 Km.' 
lik demiryolu varyantları ihale edilmiştir. 500 metre
lik demiryolu - karayolu müşterek köprüsü ile 2 400 
m.'lik demiryolu köprüsü projeleri ihaleye çıkarılmış
tır. 

47 Km. uzunluğunda 5 400 m.'lik tüneli bulunan 
Tecer - Kangal arası demiryolu varyantı inşaatı 
460 000 00-3 TL. proje bedeli olup, bugüne kadar 
182 milyon lira harcanmıştır. 1976'da 90 milyon TL. 
sarf edilerek 1978'de bitirilecektir. 

Mevcut demiryollarının ıslahı ve cevher nakli do
layısıyle yapılması istenilen Kahraman Maraş - Osma
niye, Diyarbakır - Arada ve Hasan Çelebi hatlarının 
proje çalışmaları devam etmekte olup 1976 sonunda 
bitirilecektir. 

5. — Liman İnşaatları : 
Toplam proje bedeli 850 000 000 TL. olan İzmir 

(Alsancak) limanı tevsii inşaatında 1975'te 60 milyon 
TL.'lık bir kısmının ihalesi yapılmıştır. Projeleri ha
zır olan 3 600 000 ton kapasiteli bu limanın tamamı 
1981 yılında bitirilecektir. 

Hopa, Antalya, Bandırma, Derince Liman inşaat
ları, Samsun limanının sanayi liman olarak tevsii ve 
Tuzla tersanesi yapımı işlerine devam edilecektir. Tuz
la tersanesi inşaatı 1976 yılında bitirilecektir. 

6. — Yeşilköy Hava Limanı : 
1 400 000 000 TL. toplam proje bedeli olan Ye

şilköy hava limanı inşaatı için, 1975 sonu itibariyle 
556 000 000 TL. harcanmıştır. Evvelki senelerde biti
rilmiş olan yeni pist ve taksirutların komple ışıklandı
rılmaları, 1976 Şubat ayı sonunda tamamıyle ikmal 
edilmiş olacaktır. Havaalanının modern trafik cihazla
rı ile teçhizatlanması ve buna bağlı olan yeni kontrol 
kulesi ve teknik blok inşaatı 1976 sonunda tamamla
nacaktır. Yılda 5 milyon yolcuya hizmet edecek yeni 
terminal binasının kaba inşaatı devam etmektedir. Ha
vaalanı bütünüyle Mart 1978'de bitirilmiş olacaktır. 

Ayrıca 320 000 000 TL. proje bedeli THY Uçak 
Bakım Tesisleri inşaatı devam etmekte olup, bugüne 
kadar 178 milyon lira harcanmıştır. Bu inşaatın da 
1977'de ikmal edileceği tahmin edilmektedir. 

Trabzon, Gaziantep, Antalya, Erzincan, İzmir ha
vaalanı inşaatlarına devam edilecektir. 

Gaziantep havaalanı belirli şartlarla Nisan 1976 so
nunda, bütün teçhizatı ile de sene sonunda hizmete 
açılacaktır. 

Ankara (Esenboğa) havaalanının geliştirilmesi için 
hazırlanan master plana göre, mevcut pistin onarımı 
ihalesi yapılmıştır. Önümüzdeki aylarda yeni pist in
şaatına geçilecek ve sırasıyle diğer tesisleri geliştirile
cektir. 

Dalaman havaalanı ihaleye çıkarılmış, Kars hava
alanının da 1976 yılı içinde ihalesi yapılmak üzere 
proje çalışmalarına geçilmiştir. 

Erzurum Atatürk Üniversitesi İnşaatı : 
1955 yılında yapımına başlanılan Erzurum Ata

türk Üniversitesi inşaatı için bugüne kadar toplam 
363 000 000 TL. sarf edilmiştir. 

1976 malî yılında Erzurum Atatürk Üniversitesin
de gerçekleştirilecek yapılar için 85,5 milyon TL. öde
nek ayrılmıştır. 

1963 yılında yapımına başlanan Trabzon Karade
niz Teknik Üniversitesi inşaatı için bugüne kadar top
lam 287 000 000 TL. sarf edilmiştir. 

1976 malî yılında Trabzon Karadeniz Üniversitesin
de gerçekleştirilecek yapılar için 46 milyon TL, öde
nek ayrılmıştır. 

Ankara'da yapımına başlanılan ve 40 Ööö'm2. inşaat 
alanı olan Millî Kütüphane binası için bugüne kadar 

, 14 000 000 TL. sarf edilmiştir. 
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1976 mali yılında Millî Kütüphane inşaatı için 25 
milyon TL. ödenek ayrılmıştır. 

1973 yılında yapımına başlanan ve toplam proje 
maliyeti 140 000 000 TL. olan Devlet Arşiv Sitesi için 
bugüne kadar 55 700 000 TL. sarf edilmiştir. 

Türk Devlet Arşivine modem bir hüviyet kazandı
racak bu yapı için, 1976 malî yılında 40 milyon TL. 
ödenek ayrılmış olup, tesisin tümü 1977 malî yılı so
nunda tamamlanacaktır. 

Yatırım projelerinin hazırlanması ve gerçekleşme
sinde ve ileri teknolojinin uygulanmasında teknik per
sonel meselesi darboğaz olma durumunu devam ettir
mektedir. 

Personel Kanununun beş yıllık tatbikatı, aslında 
noksan olan yetişmiş teknik gücün kamu kesiminde 
büsbütün erimesine sebep olmuştur. 

Bugün iftihar ettiğimiz bir çok eser, bir avuç idea
list personelin üstün gayretleri ile gerçekleşmektedir. 

Boşalan kadrolar ancak tecrübesiz genç elemanlar
la doldurulabilmektedir. Bu bakımdan malî imkânlara 
rağmen yeni projelerin hazırlanmasında büyük güç
lüklerle karşılaşılmaktadır. 

Sayın senatör ve milletvekillerinin, gerek Bütçe 
Karma Komisyonunda gerekse Senato ve Millet Mec
lisinde haklı olarak yakındıkları, teknik personel me
selesinin ancak, yeni bir Teknik Personel Kanunu ile 
çözülebileceği görüşündeyiz. Bu konuda Bakanlığı
mızda yapılan çalışmalar ilerlemiştir. Yüce Meclisin 
bu çalışmalarımızın neticesini almakta bize yardımcı 
olacağına inanıyoruz. 

Bu yıl bütün ulaşım sistemimizi etkileyen çok şid
detli bir kış geçirmekteyiz. Kar, çığ, buz ve yolda ka
yan vasıtalar yüzünden kapanan yolların açılmasında 
büyük güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Karayolları teş
kilâtımızın kar mücadelesi ile görevli bütün persone
li, gece - gündüz vazife başındadır. Her zaman oldu
ğu gibi bu yıl da kar mücadelesinde başarılı bir imti
han vermektedirler. Fevkalâde gayretlerinden dolayı, 
müsaade ederseniz, kendilerine huzurunuzda teşekkü
rü bir borç sayıyorum. 

Bakanlığımın çalışmalarıyle 1976 Malî Yılı Bütçe
sini ana hatlarıyle takdim eden sözlerimden sonra, 
şjmdi de muhterem üyelerin suallerinin bir kısmını 
cevaplandıracağım. 

M. S. P. Grupu adına konuşan Yaihya Akdağ 
kardeşimiz, personel hususundaki görüşlerini açık
ladılar. Teknik personel hususunda düşüncelerimiz 
aynıdır; bu bakımdan, burada aynı meseleyi dile 
getirdikleri için kedilerine teşekkür ederim^ 

Teçhizat ve iş makineleri için ve model değişik
leri için, bahsettikleri hususlara iştirak ediyoruz; 
bu meseleler üzerinde hassasiyetle durmaktayız; an
cak «makinelerin yerli olarak yapımı» meselesi, Ba
kanlığımızı aşan bir meseledir, bir Hükümet mesele
sidir, Meclis meselesidir; ümit ederiz ki, bu yön
deki çalışmalar semeresini verir-

«Demiryollarına gerekli ehemmiyet verilmeli
dir» şeklindeki temennilerine iştirak ediyoruz. Ni
tekim, 1979'da projesi ikmal edilecek olan Arifiye -
Sincan demiryolunun, bitirilmiş olan kısımlarını, 3 
sene evvelinden inşaat şeklinde başlatmak üzere, ge
rekli hızlanmayı temine çalıştık ve bunda da muvaf
fak olduk. Yine buna ilâveten, Ankara - Erzurum 
ve Ankara - Diyarbakır hız yollarının ön etütleriride-
k'i çalışmalara başladık. Ümit ediyorum ki bunlar, 
memleketin büyük çapta ihtiyaçlarını giderici adım
lardır. 

Sayın Demokratik Parti Sözcüsü Ali Zülfikâroğ-
lu kardeşimizin, «Otoyol inşaatları ağır yürüyor» şek
lindeki temennisine biz de iştirak ediyoruz. İmkân
lar malumunuzdur; bütçe imkânları bizi sınırlayıcı 
faktör olmaktadır, temenni edelim ki, bütçeleri
miz büyük çapta büyüsün ve bize lüzumlu olan öde
nekler aktarıisın, biz de memnuniyetle hizmetleri 
ifa ederiz. 

«IranMa görüşmelerin sonu ne oldu? Hükümetin 
'beceriksizliği İran'la TIR anlaşmasını kaldırdı» şek
linde bir beyanları oldu. İran'la görüşmelerimiz, 
malumları üzere, bir ön fizibilite çalışmaları neti
cesi başladı. Karayolları olarak biz, 5 istikamet
te yol yapımını teklif ettik; bunlar Edirne'den baş
layıp Anadolu'yu kat edip İran'a giden hat; İsken
derun'dan Hakkâri üzeri İran'a giden hat; Hopa'dan 
İran'a giden; Trabzon'dan İran'a giden; İskende
run'dan Diyarbakır - Van üzerinden kail edip giden 
karayolu hatları şeklinde tekliflerimiz oldu. İlk mü
zakerelerde Trabzon - İran ve Edirne - İran yolları 
ele alındı ve takriben 600 küsur milyon dolarlık bir 
ön müzakereye geçildi. Ancak, bu müzakerenin de
vam edebilmesi için fizibilite etütleri gereklidir; fizi
bilite etütlerini biz süratle temine çalışmaktayız, yap
maya çalışmaktayız. İknci anlaşma, makinelerle 
ilgili, 30 milyon dolarlık bir anlaşma idi; bu anlaş
ma neticelendirilmiş ve 30 milyon dolarlık anlaşma 
ile temin edilmiş olan tahsisat işler hale getirilmiş
tir. Hükümetin herhangi bir ihmali mevzubahis de
ğildir. 

TIR taşımacıliğında ücret alımından benim şu 
ana kadarki malûmatım, herhangi bir ricatının 

— 177 — 
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-olmadığı yönündedir. Bayındırlık Bakanlığı olacak, 
düşüncemiz, dışarı taşımacılığın yollarımıza yaptı-
ğı tahribatı bu yoldan taifesi! etmekten daha talb'iî bir 
şey yoktur, Bu yolun doğruluğuna inanuyoruz ve 
ümit edÜıyoram ki, Hükümet olarak da aynı şekil
de devam edeceğiz. 

«Ankara - İstanbul Demiryolunun hız yolu ola
rak yapılması vaat edildi, neden sürüncemededir?» 
idindi. Demin ben arz ettim. Bakanlığa geldiğim 
günden itibaren bu mesele üzerinde durduk ve bu 
meseleyi 3 sene ileriye aldık; yani 3 sene sionra baş
lanacak olan inşaatı, projeler bir taraftan devam 
ederken 3 sene evvele almak suretiyle inşaatı da pro
je ile beraber sürdürme gayretine girdik. 

«Büyük kapasiteli limanlar inşa edilmelidir, Ye
şilköy hava meydanı tamamlanmalıdır» şeklindeki 
temenniye iştirak ediyoruz ve bu yönde de çalış
malarımız yürütülmektedir, sözlerimde arz ettiğim 
gibi* 

«Kamu binaları pahalıya mal oluyor ve çürük 
ölüyor» şeklindeki temennilerine gelince; ben elibet-
teki kamu binalarının fevkalâde iyi olduğu yönün
de bir iddiada olmayacağım, ama bu dedikleri yön
deki çalışmalarımız sürdürülmektedir; mümkün olan, 
yani elimizdeki teknik güçle, elimizdeki imkânlarla 
ıbu binaların yakından kontrolünü sağlayacak yeni 
sistemler geliştiriflmekteldir, yeni kontrol talimatları 
hazırlanmaktadır., Kurslar, seminerler projelendi
rilmekte ve devam etmektedir. Temenni ederim ki, 
ibu meselede hasarımız asgariye iner. 

.«Devlet proje ofisi kurulmalıdır». denildi. Ümit 
ederim ki, bu mesele üzerinde bu sene çalışma ola
caktır;programda mevcuttur bu^ 

«Karayolları, YSE ve orman yollan arasında 
(koordinasyon yoktur» denildi Bu görüşe biz de 
iştirak ediyoruz ve bu koordinasyonun sağlanması 
yollarının aranmasına, şahsen Bakanlık olarak ta
raftarız. 

Göksün - Andırın - Kadirli yolu için ve diğer yol
lar için, talepleri olmuştu; Müsaade ederlerse 
•onun hakkındaki detaylı notu biz kendilerine ayrıca 
arz edelim, 

C. H. P. Sözcüsü Sayın Osman Oeran Bey'in ten
kitlerinden 'bazılarına, müsaadenizle cevap vere
yim: 

«Bazı ihaleler Türkiye standartlarına, şartlarına 
uygun olmayacak tarzda ihaleye çıkarılmakta ve se
nelerce gecikme olmaktadır». Hakikaten bürokra
tik engeller sebebiyle, bazı gecikmeler oluyor. Bu 
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gecikmelerin memlekete çok pahalıya mal okluğunun 
idraki içindeyiz. Bendeniz işbaşına gefdiğim zaman
dan beri, belki en çok üzerinde durduğum noktalar
dan bir tanesi budur. Israrla, «ihale talimatı gön-
derlilmemiştir, bilmem ne olmamıştır» şeklindeki 
Ibctyaniara biz süratli bir cevaplama yolu seçtik ve 
'bürokratik engelleri mümkün mertebe azaltma yo
lunu aradık ve nitekim geçen seneki ihale program-
larımızdaki ilerilik ve yapıların taübikatındaki ileri-» 
İlki zannediyorum, aldığımız tedbirlerin bir seme-
residir. 

2490 sayılı Kanun için söyledikleri doğrudur. 
Bu kanunu değiştiren İhale Kanunu Maliye Bakanlı-
ğındadır; görüşümüzü de aksettirdik, sözlerimde 
beyan ettiğim gibi, MaıMye Bakanlığı Meclislere 
sevk edecektir. 

Teknik eleman ve kontrol kadrosunun zayıflığı 
ıhakknıdaki görüşe iştirak ediyoruz, İnşallah bu ye
ni Teknik Personel Kanunumuz bu meseleyi halle
decektir. 

Sosyal hizmet binalarının, gelişmeler nazara alı
narak projelendirilmesi fikrine iştirak ediyoruz ve 
bu yönde çalışmalarımız devam ediyor, çalışmaları
mız bu yönde ilerlemektedir. 

Doğu illerinin ihmali meselesi üzerinde durdu
lar; bu programda, 1976 programında rakamları 
da ben arz ettim, mümkün mertebe bölgeler arasın
daki dengesizliği giderici bir gayret sarf edilmiş
tir. Ancak, takdir edilir ki, bu dengesizliği bîr 
program devresi içerisinde topyekûn kaldırmak müm
kün değMir. Bu anlayışta programlar hazırlandığı 
takdirde ümit ederiz ki, kısa bir devre içinde böl-
gderarasındaM dengesizlik asgariye indirilmiş ola-. 
çaktır,' 

«Karayolu, demoryolu Ve deniz taşımacılığının 
birbirleriyle rekabet eder tarzda oluşu» şeklindeki 
endişe; şayet Türkiye ileri bir taşıma sistemi tahak
kuk ettirmiş olsaydı, bu endişelere ben de iştirak 
ederdüm, ancak Türkiyelde her üç yöndeki yatı
rımlar da kifayetli değildir. Nitekim aynı arkadaş
larımız karayolları yatırımlarının da kifayeitsiizliğini 
beyan ederler. 

Bu anafikirde müşterek olmakla beraber, şu an
daki endişenin erken olduğu kanaatindeyim* Arka-
daşlarımz emlin olsunlar ki, biz bu üç taşımacılık 
arasnıda en ekonomik taşımacılığı geliştirecek tarz
da bir teçhizatlanma içindeyiz; Nitekim, demire 
demiryolları için arz ettiğim meseleler, bilhassa 
Ankara - Erzurum, Ankara - Diyarbakır dermryolu 
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için yeni basşîaîttığıınız etütler de bu iddiamıza ortaya 
koyar. 

Tonaj taihdıidd meselesindeki beyanlarına da şah
sen iştirak ediyorum; ama bu meseleler üzerinde 
gerekli kuruluşlar, etütlerini yürütmektedir, Biz, 
işbaşına geldipmiz zaman, bu meselenin memleke
te bazı kazançlar sağlayabileceği düşüncesiyle, bu 
tonaj talhidiıdiniin bir miktar daha artırılmış tonajlar 
üzerinden yapılmasının faydasına şahsen inandığım 
için bunu bir etüt mevzuu olarak ilgili arkadaşları
ma verdim/ Bu etütler ikmal edilmek üzeredir. 

TIR nakliyesinden alınan paralardan îran lehi
ne feragat yapıldığı hakkında malûmatım yoktur. 

Sayın A. P. Sözcüsü Cemal Külâhlı Beyin, «Kati 
hesaplar geciktiriliyor; bu hususta yakın ilgi» seken
deki temennisi, bizim de üzerinde durduğumuz ve 
iştiralk eütiğimiz bir nesnedin İnşallah daha hızlan^ 
dinci neticeler elde edeceğiz^ 

«îleriki ihtiyaçları gören modern bir ulaştırma 
planına göre yollar planlanmalıdır» şeklindeki be
yana iştirak ediyoruz ve nitekim bu maksat için Tür
kiye'deki karayolları şebekesinin ileriki yıllarda na
sıl bir hal alması gerektiği yolunda bir etüt başla-
ttrioııiştır. Bu etütte, elbette karayollarıyle alterna
tif olabilecek diğer hususlar da beraiberce gözden 
geçirilecektir. Ümit ederim ki, kısa zamanda bir 
fizibilite raporu elimize geçmiş olacaktır j 

«Demiryolları süraitlendMlmelidir» şeklindeki 
beyanlarına iştirak ediyorum. Konuşmalarımda bu 
hususa ağırlık verdiğimizi beyan ettim. 

«İranla müzakereler hakkında malumat rica et
tiklerini» söylediler. Demin bu konuda kısa bir ma
lumat arz ettim, 

«Yolların, Türkiye Cumhuriyeti Karayolları 
(koordinatörlüğü altında toplanmasında fayda olmaz 
mı?» şeklindeki beyanına aynen iştirak ediyorum; 
ancak bu Bakanlığımızın üzerinde, bir kararı gerek
tiriyor; Böyle bir karar olur ise, bize düşen hizme
ti memnuniyetle ifa ederiz. 

«Karayolları kifayetsizdir». Doğrudur. «Otoyo
lun yapım hızı azdır». Doğrudur. Bu bir finans
man meselesidir, Ümit ederim ki, büyük finans
manlar tefrik edilir, Türkiye'nin imkânları veya 
dış imkânlar buna elverir, biz de memnuniyetle bi
ze düşen hizmeti ifa ederiz. 

Muhtelif vergilerin karayollarına aktarılması gü
zel bir fikirdir. 

«Teknik personel için iki maaş ikramiyeyi he
men verelim» şeklindeki beyana gelince; zannediyo

rum kanunî imkân bakımından şu anda tatbiki ka
bil değldir. Teknik personel için kanun teklifimiz 
yakında sevk edilecektir. 

Dış memleketlerde iş meselesine gelince; bunu 
huzurunuzda arz etmekten ayrıca zevk duyarım, işba
şına gelir gelmez bu mesele üzerinde şahsen hassa
siyetle durduk ve geçmiş 1975 Bütçe Kanunununda-
ıki yetkiye istinat ederek, dış ülkelerde ve bilhassa 
Müslüman ülkelerde iş yapmak içlin gerekli karar
nameyi sevk ettik. Ancak bazı formaüter sebepler, 
kararnamenin ancak bundan 20 gün evvel çıkması
nı mümkün kıldı. Şu anda ileri kademede, bilhassa 
Libya'yla temaslarımız başlamıştır, Gerek sefaret 
ve gerek Libya Hükümeti nezdinde temaslarımız, 
ümit ederim ki, kısa zamanda iyi bir netice verir 
ve arzu ettiğimiz yönde, înşalalh o taraflara doğru 
bir açılma imkânı buluruz. Bu açılmanın gerek 
komşularımızla olan tarihî bağlarımızı daha kuvvet
lendirmekte ve gerekse iş hacmi ve yeni imkânlar 
sağlanmasında faydalı olacağı kanaatindeyim. 

Yol inşa makinelerinin bizde yapılması yürekten 
temenni ettiğimiz bir meseledir. 

Sayın Cumhuriyetçi Güven Partisi sözcüsü Salih 
Yıldız Beyin bazı suallerini, müsaade ederseniz, bu
rada cevaplayayım. 

2490 sayılı Kanun ve teknik personel hakkındaki 
beyanları yerindedir ve biz de iştirak ediyoruz. Bu
nun için çalışmalarımızı da arz ettim. 

«Cebinde hiç parası olmayan kişilerin milyonlar
ca iş aldığı ve işlerin el değiştirdiği» şeklindeki be
yan, şeklî olarak iştira'k edemeyeceğimiz bir beyan
dır. Çünkü, işe girecek olanlardan, biz, bazı belgele
ri talep etmekteyiz. Şahsen bazı güçlere sahip olma
ları gerekliliğini hem arıyor, hem de temin ediyoruz; 
ancak bunun dışında, bize ibraz edilen belgelerin sıh
hati üzerinde, elbette ki, bizim bir şey söylemeye hak
kımız yoktur. Eğer Salih Beyin kastı, bu belgelerin 
sıhhatiyle :lgili ise, bu da bir ahlâkî meseledir. Te
menni edelim ki, bu yoldaki yeni adımlarımız, bu me
seleyi, kısmen dahi olsa hafifletecektir. 

ı«Toprak yerine kaya ödendiği» şeklindeki beya
na da iştitak edemiyorum. Plas (Ploce), heyetler 
tarafından tespit edilir. Bu plasların tespitinde birden 
fazla kişi mevcuttur. Elbette bu plas tespiti bir gö
rüştür, bir notada. Bazı kişilerin, bazı kişilerden 
farklı görüşte olması da normaldir. Bir heyetin ver
diği plası başka kişilerin beğenmemesi, mutlaka bu 
verilen plasın yanlış yahut haksız okluğunu ifade et-. 
mez; ama bu meseleler üzerinde ilgili arkadaşlarımı
zın da yakından durduğunu şahsen biliyorum. 
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Karayolları Bütçesini daha da takviye ederek 
köy yollarındaki kış mücadelesinin de karayollarınca 
yapılması şeklindeki temenniye -gelince: Tabiî bu ye
ni bir teçhizatlanma, yeni bir imkân meselesidir. 
Huzurunuzda şunu sarahaten arz edeyim: Şu anda 
bütün karayolu şebekesini kış programına alacak ka
dar teçhizata sahip değiliz. Bazı yollarımız, kış prog
ramının diŞindadır; ama imkânlar temin edildiği tak
dirde, gerek programlarımız dışında bırakılmış olan 
yollarımıza ve gerekse köy yollarına katkıda bulunma 
gayretinde oluruz. Esasen şu anda bile bazı mustar 
durumda bulunan köylere böyle bir yardım imkânı
mız vardır. 

Sayın Bingöl Milletvekilimiz Hasan Celâlettin Ez-
man Beyin bazı hususlardaki beyanlarına gelince: 
«Bölgeler arasındaki dengesizliğin gün geçtikçe ço
ğaldığı» şeklinde bir beyanları oldu. Ümit ederim ki, 
daha önce verdiğim malumat, kendilerini tatmin ede
cek seviyededir. Burada tekrar ifadede zaruret görü
rüm ki, bölgeler arasındaki dengesizlik bir senede, 
iki senede giderilebilecek bir nesne değildir; bu anla
yış içerisinde muayyen bir müddet çalışıldığı takdir
de asgariye indirilebilecektir. 

Bingöl nahiye merkezlerine motorlu vasıta gide
mediğinden ve bir Murat köprüsünden, Yeni Başak 
köprüsünden bahsettiler. Bu köprünün bu sene için
de ihalesi üzerinde şahsen duracağımı kendilerine arz 
etmek isterim. 

Kars Milletvekilimiz Hasan Yıldırım Bey kardeşi
mizin bazı beyanları oldu: «Devlet Demiryollarına 
üvey evlât muamelesi yapılıyor» şeklindeki beyanı, 
zannediyorum Bakanlık olarak yeni hamlemizi anla
tırken bir miktar cevaplandırdım. 

«Ağırlık, yabancı kaynağa bağlı karayollarına ve
rilmiştir» deniyor. Karayolları ağımız, şu anda iste
nen seviyede değildir, başından beri de arz ettim. 
Dolayısıyle bir ağırlık verme de bahis konusu değil
dir. Belki öteki tarafa az ağırlık verme şeklinde bir 
mukayese olarak bunu söylemek istediler. O şekil
deki mukayesenin de neticelerinin giderilmesine çalı
şılmaktadır. 

Yalnız bu dış kaynağa bağlılık, sadece karayolun
da değil, maalesef her türlü taşımacılıktadır. Temen
ni edelim ki, bu dış kaynaklara bağlılığı asgariye in
direcek tarzda bir çalışma içinde bulunalım; millet 
olarak, memleket olarak, Hükümet olarak. 

«ödenek azalınca Doğu illeri çıkarılır. Rantabi-
Iite muayyen esasa göre tespit edildiği için, Doğu il
leri rantabilitede yer almaz» şeklinde beyanları ol

du. Biz rantabilite hesaplarında belki yapacağımız 
yolun standardını tespitte istifade yolunu tüttük. Dor 
layısıyle rantabilkesi düşük bir yolun "ele alınması, 
yahut başka bir ifade ile trafik hacmi az olan yol
ların ele alınmaması şeklindeki bir görüşü mümkün 
mertebe kenara itme yoluna gittik ve bu anlayış için
de 1.976 Programına girdik. 1976 Programında geri 
kalmış bölgelere daha fazla ağırlık vermek imkânımız 
olamazdı. Çünkü, daha evvel başlamış projelerin de 
idamesi zarurî idi. Elimizdeki imkânın hepsini kul
lanarak gereken ağırlığı verdik zannediyorum. Bun
dan sonra da rantabilite tespitinde yeni kıstasları ge
liştireceğiz. 

Yoldan ücret alınma meselesinde şahsı görüşüm 
şöyledir: Yol, her istifade edenden para alınacak bir 
tarza getirilmemelidir. Bir şebeke olmalıdır ki, bu şe
bekeden seyreden bir vatandaş, bir kamu hizmetinin 
gereği olarak bundan istifade etsin, buna para öde
mesin. Ancak, daha süratli bir seyir için sürat yol
ları inşa edildiği takdirde, bu yolu tercih eden kişi
lerden, bu yol ile diğer yolun faricından dolayı bir pa
ra alınması yoluna gidilsin. Aksi halde muhterem ar
kadaşlarımızın, bazı bölgelerdeki çaresiz vatandaşlar
dan, «Yolda yürüyorsun, yolda vasıtanla gidiyorsun» 
diye para alma durumuna gidilmesini tasvip edecek
lerini de sanmıyorum. 

Bu bakımdan asgarî ihtiyacı karşılayacak bir şe
bekeden herhalde para almamak lâzımdır, ama bunun 
dışında yüksek standartlı bir hız yolu inşa edilmesi 
halinde bu yoldan para alınması düşünebilir. Bende
nizin kanaati budur. 

Gene arkadaşımız, Tefeli köyüne asfalt yaptığım 
şekilde bir beyanda bulundular. Tefeli köyüne as* 
falt yapmadım. Karayollarının 'kanunda, nerelere yol 
yapılması mümkün ise; oralara yol yaptık. Ancak 
YSE'nin hizmetleri, koy hizmetleridir. YSE'nin biz
den bazı talepleri olmaktadır. YSE'nin bazı taleple
rini yerine bir protokolle getiriyoruz ve YSE'den, 
yani, Köy İşleri Bakanlığından kendi hizmetini bize 
yaptırması şeklinde bir para aktarması, tahsisat a'k-
tarmasiyle yurdun muhtelif yerlerinde bazı yollar 
yapıyoruz. Yine de bu yolları yapıyoruz, yapacağız. 
Nitekim Turizm Bakanlığının da böyle bir aktar
ması oluyor, turistik yollar yapıyoruz. YSE'nin 
ve diğer teşebbüslerinin de bu tip taleplerini karşı
lıyoruz. YSE'nin bu manada aktarmalarını yapıyo
ruz; bunu bizim kendi imkânlarımızı, kanunumuzun 
emretmediği köy yoluna tahsis ettiğimiz şeklinde ifa
de etmek ve kabul etmek mümkün değildir. 
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-• Ordu milletvekili Sayın Memduh Ekşi Beyin sual
leri var. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir hususu hatırlat
mak istiyorum. Birçdk arkadaşımız Başkanlığımıza, 
zatıâlinize tevcih edilmek üzere yazılı soru tevcih et
mişlerdir. Ayrıca, bazı arkadaşlarımız sözlü soru sor
mak istemektedirler. Bu yazılı soruları, usulümüze 
göre, zapta geçirmemiz gerekiyor. Zatıâliniz yeriniz
de istirahat buyurabilirsiniz, ben bu soruları zapta 
geçirttikten sonra, yine zatıâlinizi davet edeceğim 
efendim. 

Genel manada'ki izahatınız bitti değil mi efendim? 
BAYINDIRLIK BAKANI FEHÎM ADAK (De

vamla) — Evet. 
BAŞKAN — O soruların cevabını almak üzere 

davet edeceğim efendim; zapta geçireyim soruları. 
BAYINDIRLIK BAKANI FEHİM ADAK (De

vamla) — Yüce Meclisi hürmetle selâmlarım. (M. S. 
P., C. G. P. ve A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Değerli arkadaşlarım, bazı sayın üyelerin Başkan

lığımıza intikal etmiş yazılı soruları var. Şimdi, bu
nun dışında sözlü soru sormak isteyen arkadaşları
mın isimlerini tespit edip, soru sorma işlemini bitir
mek -istiyorum. 

Sayın Mikâil İlcin, Sayın Karsu, Sayın Pamuk, 
Sayın Ezman, Sayın Dikmen, Sayın Dirik. 

Sayın Dirik, zatıâKnizin yazılı sorusu dışında 
mı sorun uz var?. 

YÜCEL DlRİK (İzmir) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Yıldırım, sizin de mi yazılı sorunuz dışın

da soru isteğiniz var efendim? 
SÜLEYMAN YILDIRIM (Tunceli) — Evet efen

dim, bir tane sorum var. 
BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim. 
Soru sorma işlemi bitmiştir efendim, yani kayıt 

işlemi bitmiştir. 
Başkanlığımıza gelen yazılı soruları ayrı ayrı oku

tup, Sayın Bakandan cevaplarını" bilâhara rica ede
ceğim efendim ;ı 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Sayın Bayındırlık Bakanımızın aşağıdaki soruları

ma cevap vermesinin sağlanmasını saygılarımla rica 
ederim. 

İstanbul 
Prof. Dr. Mustafa Parlar 

1. İstanbul'un çok değerli varlığı olan Halic'in 
temizlenmesi ve dolgunun taranması için Bakanlığın 

22 , 2 . 1976 O : 1 

elinde yapılmış veya yapılmakta olan bir çalışma var 
mıdır? 

Bu problemi çözmek için, Boğazın uygun bir 
bölümünden Kâğıthane deresini genişleterek, Halic'e 
bir kanal açılması suretiyle, su akıntısından yarar
lanarak Halic'in temizlenmesinin sağlanabileceği ifa
de edilmektedir. Bu imkânın araştırılması için bilim
sel kuruluşlarımızdan da yararlanılarak bir çalışma 
yapılmasını düşünür müsünüz? 

2. Enerji krizinden sonra, pek çok ülke, enerji 
tasarrufu için çok ciddî tedbirler alarak, tüketimde 
% 15 indirim sağlama yolları bulmuşlardır. 

Özellikle, binalarda ısı kaybına engel olacak ted
birler alarak, ekonomik değeri yüksek kayıpların ön
lenmesi mümkün olmuştur. Bakanlığın bu yönde ted
birler getirmesi düşünülmekte midir? 

3. Geri kalmış yörelerde önemli altyapı olarak 
kabul ettiğimiz devlet yolu yatırımlar i yle ilgili norm
lar ve kabul edilmiş yöntemler, bu yörelerin aleyhi
ne olmaktadır. Bu konuda geçen yıl, meselenin in
celeneceği, bütçe görüşmelerinde ifade edilmiştir. Bu 
konuda ne yapılmıştır? 

4. Nüfusu son sayımda 600 bini aştığı anlaşılan 
istanbul ilinin Bakırköy ilçesi Hükümet Konağı için 
yapılan ve uygulamaya konulan proje, en küçük il
çeler için yapılmış standart projelerinden biridir. İn
şaatın, üzerine oturtulmakta bulunan Hazine, arazi
si, nüfusa göre ihtiyacı karşılayacak asgarî illerimiz 
için yapılan standart proje uygulamalarına müsait 
olduğu halde, ihtiyacı katiyen karşılaması mümkün 
olmayan, işgal ettiği Hazine arazisinin yeri, mevkii 
ve değeri bakımından 2 - 3 yıl içinde yıkılma mec
buriyetiyle karşı karşıya kalınacağı aşikâr olan bu 
yapının durdurulması ve yerine 'ihtiyacı karşılayacak, 
devlet dairelerini büyük kiralar ve emekten kurtara
cak bir projenin yapılması ve bilâhara uygulanmaya 
konulmasını düşünüyor musunuz? 

BAŞKAN — 2 nci bir soru var, okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Bayındırlık Bakanı ta

rafından cevaplandırılmasına aracılığınızı arz ederim. 
Saygılarımla. 

Ordu 
Memduh Ekşi 

1. Ordu - Gölköy - Mesudiye karayolu yapımı
na 1971 yılında başlanmış ise de, aradan 4 yıldan 
fazla bir zaman geçmesine rağmen, bugüne kadar 
tamamlanmamıştır. Yapım, çok ağır bir biçimde sür-
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möktedir. Adı geçen yolun tamamlanması için 1976 
yılında ve daha sonra neler düşünülmektedir? 

2. Ünye - Akkuş - Niksar yolu da eski ve geçi
de müsait değildir. Adı geçen yolun günümüzün 
standartlarına uygun bir duruma getirilmesi için ne 
gibi tedbirler alınmıştır? 

3. Ordu liman ve havaalanının inşası için Bakan
lığınıza taallûk eden hususta neler düşünülmektedir? 

BAŞKAN — Diğer soru önergesini okutuyorum: 

'Sayın Başkanlığa 
Söz verilme olanağını bulamadım. Aşağıdaki so

rularımın Sayın Bakan tarafından cevaplandırılması
na tavassutlarınızı saygılarımla dilerim. 

Erzincan 
Hasan Çetinkaya 

Soru 1. — Kehan Koordinasyon Kurulunun 
29 . 6 ,. 1970 tarihindeki toplantısında yapımına ka
rar verilen Kemaliye ilçesi Başpınar bucak köprü
sünün 15,5 milyon keşif bedeli üzerinden yapılması
na 'karar verildiği halde, bugüne kadar uygulanma
ya geçilmemiştir. Keban Baraj gölü dolayısıyle ilçe 
ile irtibatı kesilen 18 köyün durumu dikkate alınarak, 
âcil durum arz eden köprü ne zaman ihaleye çıkarı
lacaktır? 

2. Baraj gölü çevre yolu yapılacak mıdır? Çe
mişkezek istikametinden yapılmakta olan karayolunun 
40 kilometre kadarı yapılmış; fakat 15 kilometresi 
henüz bitmemiştir. 1976 programında bu yol için is
tenilen ödenek ayrılmış midir? 

3. Başpınar - Köprü arası 15 kilometre yolun 
8 kilometresi normal standartlara göre tamamlan
mış, ancak 7 kilometresi natamamdır. Bu bitmeyen 
kesim 1976 programına alınacak mıdır? 

4. 1975 programında 3 milyon ödeneği bulunan 
Kemaliye - iliç karayolunun yapımına neden başlan
mamıştır? Bu yolun kısa dönemde bitmesi için Ba
kanlık ne düşünüyor? 

5. Kemaliye - Arapgir karayolu kar mücadele
sine gerekli önem verilecek midir? İlçenin 2 aydır 
hem kendi iliyle, hem de Malatya iliyle irtibatı ke
silmiştir. 

6. İliç ilçesine bağlı Kuruçay ve Armüdan bu
cak yolları kış devamınca devamlı kapalı kalmıştır. 
Bu bucak yollan ne zaman standart hale getirile-
cdktir ve kar mücadelesine alınacaklardır? 

7. 65 No. lu Devlet yolu yapımına ağırlık ve
rilecek midir ve bu yolun Erzincan - Kemah - İliç -
Kemaliye arası ne zaman bitirilecetkir? 
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8. Erzincan - Çağlayan ve Tercan ayırımı Ça
yırlı ilçe yolları asfalt programına ne zaman alına
caklardır? 

9. Refahiye ayırımı Gümüşakar yolunun kar 
mücadelesi programına alınması düşünülüyor mu? 
Bu yolun Kuruçay ve iliç ilçelerine bağlanması ne 
zaman sağlanacaktır? 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Türkiye'nin yol bakımından en geri kalmış böl

gelerinden birinin Sinop bölgesi olduğuna hiç şüp
he yoktur. 1974 yılında Sinop - Boyabat, Sinop -
Ayancık ve Ayancık - Sakız yollarının etütleri yapıl
mıştır. Sinop - Boyahat karayolunun 1975 Mart ayın
da ihalesinin yapılacağı, keza Sinop - Erfelek yolu
nun 1975 yılı içinde asfalt yapımının bitirileceği Ka
rayolları Genel Müdürlüğünce bildirilmifj olduğu hal
de, bugüne kadar hiçbir faaliyet gösterilmemiştir. 

Sayın Bakan tarafından, Sinop - Boyabat, Si
nop - Ayancık, Ayanca - Sakız yollarının yapımı 
ve Sinop - Erfelek yolunun ne zaman asfalt yapı
lacağının cevaplandırılmasını saygılarımla dilerim. 

Sinop 
Yalçın Oğuz 

BAŞKAN — Diğer soru önergesini okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Sayın Bayındırlık Bakanının aşağıdaki sorularını 

yazılı olarak yanıtlamasına müsaadelerinizi derîn 
saygılarımla dilerim. 

Çanakkale 
Hasan Sever 

1. 2 No. lu Devlet yolunun Lapseki - Çanakka
le arası yaklaşık 35 kilometre kısmının yapımı 1976 
yılında başlayacak; mıdır? Kaç milyonluk ödenek ön
görülmektedir? Harcamalar yıllara bölünmüş ise mik
tarları ne kadardır? 

2. 6 No. lu Devlet yolunun Çanakkale - Ezine 
arasındaki 45 kilometrelik kısmı çok düşük vasıflı, 
çok keskin virajlı ve trafiği, istanbul - izmir arasın
dan çok yoğun ve sıkışık durumdadır. En çök kaza
lar, ölümler bu yolda olmaktadır. Yeniden yapımı ke
sinleşen yolun yapımına 1976 yılında başlanacak mı
dır? Ço'k ivedi olan bu durum kaç yılda bitirilebilecek
tir? 

3. a) Ezine - Geyikli karayolu, 
h) Ayvacık - Behramkale - Gülpmar karayolu, 
c) Yenice - Hamdibey - Kal'kım karayolu, 
d) Yenice - Balya Devlet karayolu. 
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Bu yolların hepsi de yol olma özelliğini kaybet
miştir, çok düşük evsaflıdır. Hiç olmazsa, iyi bir ona
rım ve bakımını 1976 yılında yaptırmayı düşünüyor 
musunuz? 

4. Ayvacık - Ezine bölgelerimiz, bildiğiniz gibi 
zeytin bölgelerimizdir. Zeytin haşereleri ile mücade
lede havadan ilâç püskürtme çalışmalarında kullanı
lan uçakların kullanılacağı Küçükkuyu civarında ge
çen yıl yapılmasını uygun bulduğunuz tarım savaşı 
uçaklarının inip kalkacağı pistin ve alanın yapımına 
1976 yılında başlanıp, mücadele mevsiminin başlan
gıcına yetiştirilebilecek midir? Hazırlıklara ve yapı
mına başlanabilmesi için çalışmalar ne durumdadır? 

5. Ege balıkçılığını Yunanistan'ın saldırısından 
ve yararlanmasından kurtarmak için Küçükkuyu yö
resinde bir balıkçı barınağı düşünüyor musunuz? Ça
lışmalar varsa hangi durumdadır? 

6. Gelibolu yarımadasının millî park hudutları 
içine alınması ile Eceabat ilçemiz Karatep mevkiin
de yapılacak barınak, liman ve balıkçı harınağı, ta
biî yerinden daha Güneye kaydırılmakla 23 500 000 
liraya çıkacaktır. Bakanlığınız bu harcamanın karşı
sında mıdır? 

7. Millî Parklar Genel Müdürlüğünün ısrarı so
nunda Devletin fazladan harcayacağı 1 0 - 1 5 milyo
nun heder olmasına razı olacak mısınız? 

Derin saygılarımla. 
BAŞKAN — Diğer bir soruyu- okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık Bakanı tarafın

dan cevaplandırılmasını arz ve talep ederim. 
Saygılarımla. 

Bolu 
Müfit Bayraktar 

1. Düzce ayrımı, Yığılca yolu programa göre 
zamanında yapılacak mıdır? Tamamı 39 kilometre 
olan yolun yapımı hangi şartlarda, ne zaman tamam
lanacaktır? 

2. Yığılca - Alatlı arasındaki kısa yolun yapıl
ması için program gereğince sembolik 100 000 lira 
konmaktadır. Yolu kısaltacak mahrumiyet mıntıka
sında bulunan Yığılca kazasına büyük imkânlar sağ
layacak olan bu yolun bazı sanat yapıları da tamam
lanmıştır. 

A) Yolun yapımı için ne gibi bir çalışma mev
cuttur? 

'b) Yol ne zaman tamamlanacaktır? 
3. Mudurnu - Göynük arasında bulunan yolun 

terk edilmiş olduğu doîayısiyle bozuk olduğu bir ger

çektir. Virajların traşlanması ve yolun yapımı düşü* 
nülmekte midir? 

4. Program gereğince aksamış olan Bolu - Mu
durnu yolunun altyapısı bitmiştir. Bu yol için ayrılan 
asfaltlama parasının yeterli olmadığı ifade edilmiş
tir. 

a) Yıllar yılı çile çekmiş Mudurnu halkına bu 
yıl, bu yolda asfaltlandırmayı düşünmekte misiniz? 

ib) Bu hususta alınacak tedbirler nelerdir? 
5. Nallıhan - Mudurnu - Akyazı üzerinden eks

pres yolun yapılacağı ifade edilmiştir. 
a) Etütler yapılmakta mıdır? 
<b) Bu etütlerin aynı zamanda tren güzergâhı ile 

ilgili olduğu söylenmektedir. Ne derece doğrudur? 
6. Düzce - Akçakoca kavşağında ve Düzce - Gü-

müşova nakliyesinde 600'den fazla insan ölmüştür. 
Alt geçit zorunludur. 

a) Şimdiye kadar yapılan bir çalışma var mı
dır? 

b) Yoksa ne gibi bir çalışmayı öngörmektsi-
riiz? 

c) İvedilik verilmesini düşünmekte misiniz? 
7. Nallıhan - Taraklı istikametinde yapılmakta 

olan yolun inşaatı ağır gitmektedir. 
a) Bu yılki programdaki yapım yeterli değildir. 
b) 4 ncü bölge hududuna kadar yol programa 

alındığı takdirde birinci bölge hududunun sonuna ka
dar uzanan asfalt ile birleşecektir. Zaman kaybını ön
leyecek müspet bir çalışma zeminini yaratmayı dü
şünmekte misiniz? 

c) Bu hızla ve bugünkü program hedefi ile söz 
konusu yol kaç yılda tamamlanacaktır? 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, program uya
rınca, öğleden evvel sarf etmemiz gereken, mesai, ça
lışma süresi bitmiş bulunmaktadır. Ancak yazılı so
ruların zapta geçmesinin sonucuna kadar birleşimin 
uzatılmasını onayınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Soruların okunmasına devam ediyoruz. 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularımın Başkanlığınız aracılığîyle 

Sayın Bayındırlık Bakanı tarafından cevaplandırılma
sını arz ve talep ederim. 

Saygılarımla. 
tzmir 

Yücel Dirik 
Soru 1. tzmir Çiğli havaalanı yerleşim, düzen

leme, inşaat ve çevre yolu planlarının sık sık değiş
tirildiğini görmekteyiz ve bu arada arazilerinin ta-
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mamı istimlâk edilen İzmir Menemen Kaklıç köy
lerinin olabilecek bazı istekleriyle o civardaki Tuz-
çulluğu, Sasalh köylülerinin istedikleri en kısa yol 
yapımı talepleri yerine getirilmemektedir. Bu müna
sebetle havaalanı, terminal ve sosyal tesislerinin Kak
lıç köyü tarafına yapılması ve Tuzçulluğu, Sasalh 
köylerini bağlayan yolun ilk planlandığı şekilde inşa 
edilmesi, imkân, arzu ve ehemmiyetine binaen müm
kün değil midir? 

2. Çiğli havaalanı inşaatı ve çevre yol yapımla
rı ne zaman bitecektir? 

Arz olunur. 
BAŞKAN — Diğer bir soruyu okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Horasan - Ağrı arası yol inşaatı, senelerden beri 

başlanılmış olduğu halde halen inşaat bitmemiştir. 
Trafik halen eski ve bakımsız yoldan yapılmaktadır. 

Bu durufda, millî servet milyonlar tutarında ha
sar görmektedir. Bu yolda bulunan Tahir Varyan
tının ne zaman bitirileceği ve asfaltlanma işinin ne 
zaman yapılacağının Sayın Bakan tarafından cevap
landırılmasını rz ederim. 

Ağrı 
Kerem Şahin 

BAŞKAN — Diğer soruyu okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Gaziantep Havaalanının açılışını Hükümetin ge

tirişi, bölge halkı ve hassaten ticaret ve sanat erba
bınca devamlı şikâyet konusu yapılmaktadır. Bayın
dırlık Bakanlığının adı geçen havaalanında yapacağı 
işler nelerdir? Bitirilmiş ise, açılması için nelere ih
tiyaç vardır? Tavassutunuzla muhterem Bayındırlık 
Bakanımızın cevaplandırmasını arz ederim. 

Gaziantep 
Mehmet Bozgeyik 

BAŞKAN — Diğer soruyu okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Sayın Bakandan, aşağıdaki sorularıma yazılı ce

vap vermesini rica ediyorum. 

.1. Bursa - Keleş il yolu hangi senede (asfaltlan
ma dahil) ikmal edilecektir? 

Bursa • Harmancık il yolu hangi senede asfalt 
kaplama dahil ikmal edilecektir? 

2. Orhaneli Termik Santralının, ağır makineleri 
nakledece'k standartta yol inşası konusunda, Kara
yolları Genel Müdürlüğü ile Türkiye Elektrik JKuru-
mu arasında mutabakata varılmış mıdır? 

3, Bilecik - Yenişehir - İnegöl yolunun asfalt 
kaplaması işi ne zaman ikmal edilecektir? 

Bursa 
Cemal Külâhlı 

BAŞKAN — Diğer soruyu okutuyorum: 

Sayın Miilet Meclisi Başkanlığına 
Sayın Bakandan aşağıdaki sorumun cevaplandırıl

masını yazılı olarak istiyorum. 

Bursa'da yeni bir hava meydanı yapılması düşü
nülmekte idi. Bu husus ne zaman ele alınacaktır? 

Saygılarımla. 
Bursa 

Ah Elverdi 

BAŞKAN — Diğer soruyu okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık Bakanı tarafın

dan cevaplandırılmasını saygı ile arz ederim. 
Altvin 

Ekrem Sadi Erdem 

Soru İ. Bayındırlık Bakanına yönelttiğim bir 
soruya yazılı olarak verdiği cevapta; «Borçka - Mur-
gul ve Kopa - Cankurtaran yolunun 1975 yıhnda as
faltlanacağı beyan edildiği halde, bu beyana rağ
men henüz asfalt yapılmamış olmasının sebebi nedir? 
Programın aksamasının sorumlusu kimdir, Bakanı 
atlatan kimlerclir? 

2. Hopa - Borçka karayolu yapımını sürdüren 
yapım ekibinin makineleri başka yerlere kaydırılmış
tır. Bu yöredeki göstermelik çalışmalar ne zaman nor
mal çalışma düzeyine ulaşacak? 

3. Hopa - Erzurum yolunun turistik ve transit 
niteliğinin değiştirilmediği de bir sorumun cevabı ola
rak bildirildiği halde, bu yol üzerindeki köprülerin 
ihtiyaca cevap veremeyecek şekilde dar tutulmasının 
sel>öb nedir? •• 

4. Karadeniz'de Anadolu Yarımadasının köprü 
başı durumunda olan Hopa Limanı İran transitinde 
neden ihmal edilmektedir. Hopa Limanından Doğu
ya giden yolların Hopa dağında 700 metrelik bir ge
çitten sonra, Çoruh Nehri boyunca çok elverişli bir 
güzergâh üzerinden Erzurum ve Kars illerine varır. 
Hatta Olur'dan sonra Çoban'köprüsünden Hasankale 
yönüne devamı sağlanırsa çok güvenli bir yol olacak
tır. Doğu Karadeniz'de İran transiti için en uygun 
ve en kestirme olan bu yolun ihmal edilmesinin se
bebi nedir? 
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BAŞKAN — D iğer sorttyu okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Bayındırlık Bakanı 

tarafından cevaplandırılmasına delâletlerinizi istir
ham ediyorum. 

Tunceli 
Süleyman Yıldırım 

1. Tunceli - Pülümür - Erzincan bağlantısı bu
lunan yolun asfaltlanmasını bu yıl düşünüyor musu
nuz? Çünkü bu yol İskenderun'u İran'a bağlayan 
transit yolu olduğuna göre, önemine binaen ne düşü
nüyorsunuz? 

2. Mazgirt - Darıkent yolu iki yıldan beri prog
rama alındığı halde sonradan çıkarılıyor. 36 köyü 
birbirine bağladığı gibi, ilçe ile de bağlantısı temin 
edileceğine göre ne düşünüyorsunuz? 

3. Tunceli - Ovacık yolu iki aydan beri kapa
lı bulunmaktadır. İlçenin irtibatı il ve köylerle kesil
miş, açlık ve hastalık başgöstermiştir. Bu hususta 
gerekli öncelik ve muhasarada kalan ilçe halkının 
kurtulması hususunda ne düşünüyorsunuz? 

BAŞ/KAN — f>iğet soruyu okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki suallerin Sayın Baymdniik Bakanınca, 

defâtetlefittizle cevâplandınlmasım arz ederim. 
Samsun 
Ali Acar 

1. Karadeniz havzasının İç Anadolu Bölgesine 
ve Güneye daha kısa yollarla bağlanması düşünül
mekte midir? 

2. Aynı bölgenin sahil yoluyle İstanbul'a geçişi 
ne zaman mümkün olacaktır? 

BAŞKAN — Diğer soruyu okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Sâyıtt Bayındırlık Bakanlığından, aşağıdaki soru

ma cevap verilmesini delâletlerinize arz ederim. 
Gümüşhane 

Turgut Yücel 
1. Gümüşhane Yağmurdere il yolu üç aydır kar

dan kapalı bulunmaktadır. 15 köyün çevresiyle ir
tibatı kesilmiştir? Salgın hastalık çıkma ihtimalinden 
bahsedilmektedir. Bu yolun acilen açılması düşünü
lüyor mu? 
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BAŞKAN — Diğer soruyu okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Sayın Bakanın, Bayındırlıkla ilgili sorularımı ya

zılı olarak cevaplandırmasını rica ederim. 
Saygılarımla. 

Gaziantep 
Mehmet Özkaya 

1. Gaziantep - Aralan yolu ne zaman bitecek? 
Yolu ihale suretiyle mi yapılacak, karayolu kendi
si mi yapacak ve dağı açmak için tarih verebilir mi
siniz? 

2. Gaziantep - Akçakoyunlu ve Alimontor na
hiyemi yo'a yarıya kadar asfalt, yani, hava meyda
nına kadar yapılmış hudut yolu olan bu yolun prog
rama alınması için Genel Müdürlüğe başvurmuştur. 
Acaba programa alındı mı? 

3. Gaziantep havaalanının Bakanlığınıza ait in
şaat kısmı hangi tarihte bitecek? Meydanı, trafiğe 
açacak, Bakanlığa teslimi için tarih verebilir misi
niz? 

4. Yavuzeli yolunun müteahhidinin işi bırakıp 
kaçtığını duyduk. Ne derece doğrudur ve bu yol da 
ne zaman bitecektir? 

5. Kilis Musâbeyli yolunda 1 kilometre araba 
çıkmayan bir rampa mevcut. Bunun güzergâh deği
şikliği içirt Karayolları Genel Müdürlüğüne başvur
muştuk. Acaba ne karar verdiniz ve bu yolun asfalt
lanmasını programa aldınız mı? 

6. Kilis'ten hudut kapısına kadar toprak yolun 
altyapısı YSE'ce hazırlanmıştır. 3 kilometre olan bu 
yolun asfalt olması zarurî hale gelmiştir. Gerek ih
racat kapısı olan bu yolun asfalt olması için ne dü
şünüyorsunuz? 

7. Gaziantep - Oğuzeli ve Oğuzeli - Karkamış 
yolunun asfalt olması için daha sıra gelmedi mi? 

8. Kilis - Polateii nahiyesi yolunun asfalt olma
sı hangi yıl programına alındı, cevaplandırabilir mi
skiniz? 

BAŞKAN — Saym arkadaşlarım, yazılı olarak 
bize intikal etmiş olan soruların zapta geçme işlemi 
bitrrhştir. Ancak, bu arada Sayın Ezman'ın, Sayın 
Zülfİkârûğlu'nun, Sayın Nadir Lâtif İslam'ın, Sayın 
İsmail Hakkı Köylüoğlu'nun ve Sayın Cemal Cebe
ci'nin, soru sorma işlemi bittikten sonra Başkanlığa 
intikal etmiş olan yazılı soru önergeleri vardır. Bu 
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önergeleri işleme koymam mümkün değildir. Sayın 
Ezman, sözlü olarak zaten söz aldınız, soru sorabi
lirsiniz. 

Aldığımız karar uyarınca, birleşime saat 14,00'e 
kadar ara veriyorum efendim. 

Kapanma saati : 13,10 

»•<« 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Memduh Ekşi 

DİVAN ÜYELERİ : Mehdi Keskin (Kastamonu), Mehmet Özmcn (Gaziantep) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 63 ncü Birleşiminin 2 nci Oturumunu açıyorum. 

II. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

A) BAYINDIRLIK BAKANLIĞI BÜTÇESİ (Devam) 

BAŞKAN — Bayındırlık Bakanlığı Bütçesine kal
dığımız noktadan devam ediyoruz. 

Yazılı soru vermiş olan saym üyelerin sualleri
nin zapta geçme işlemi bitmiştir. Sayın Bakanı, ce
vaplamak üzere davet ediyorum. 

Buyurun efendim. 

BAYINDIRLIK BAKANI FEHİM ADAK (Mar
din) — Sayın Başkan, müsaade ederseniz yazılı ola
rak cevap arz edeceğim. 

BAŞKAN — Yazılı soruların tamamına yazılı 
cevap vereceksiniz. 

Teşekkür ederim. 
Efendini, sözlü sorular için kürsüye teşrif eder 

misiniz? 
Sayın Vamık Tekin, buyurun efendim. 
HASAN VAMIK TEKİN (Giresun) — Sayın 

Başkan, şu sorularımı sayın Bakana yöneltmek isti
yorum: 

1957 yılında başlayıp 70 milyon Türk lirası sar-
fiyle 1976 yılında bitirileceği planlanan Giresun - De
reli - Şebinkarahisar yolunun 20 senede ancak 38 
kilometrelik kısmı yarı standart hale gelebilmiştir. 
7Q kilometrelik kısmı ise, ancak yazın küçük araç
lara geçit veren toprak köy yolu görünümündedir. 
Giresun'a bağlı Alucra ve Şebinkarahisar ilçeleri hal
kı, senenin 7 ayında il merkezine, başka illeri dola

şarak uzun bü" mesafeyi katederek gidip gelebilmek
tedirler. 

Giresun limanı, bu yolun yapılmaması sebebiyle, 
ayda bir şilebin dahi uğramadığı atıl bir tesis halinde 
yatmaktadır. Geçmiş 20 yılda toplum 29 3CD QW Türk 
lirası harcanan bu proje için henüz geçit ve kesin gü-
zargâh dahi bulunmamıştır. 

1. — Bu yolla ilgili olarak} 

a) 2.1.1976 yılında, 1979 yılına uzatılan ve he
nüz standart hale gelebilmesi için tahminen 2CO mil
yon Türk Lirası harcama gerektiren yolda, 1975 yı
lında proje yapımı için ayrılan 9QQ milyon Türk Li
rası dahi sembolik iken, bu sene ayrıldığı söylenen 
7 milyon Türk Lirası ile kaç kilometre ilâve yol ya
pılabilecektir?. 

BAŞKAN — Sayın Tekin, bir dakikanızı rica 
ediyorum. 

Sayın Bakanım, tek tek cevaplayacak mısınız, 
yoksa sorunun tamamını tevcih ettireyim, ondan; 

sonra mı cevaplamak istersiniz? 

HASAN VAMIK TEKİN (Giresun) 
kik ettirirler... 

BAŞKAN — Tabiî yazılı cevap 
sayın Bakan biraz evvel ifade ettiler. 

Soruyu cevaplayacak mısınız efendim? 

Belki tet-

verebilirler, 
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BAYINDIRDIK BAKANI FEHİM ADAK 
(Devamla) — Yazılı olarak cevaplayacağım efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Buyurun sayın Tekin. -

HASAN VAMIK TEKİN (Giresun) — h). Yıl
lardır devam eden bu önemsemezlik ile; standart, 
yaz - kış işleyebilen, kaderine terk edilmiş ilçeleri sa
hile bağlayacak 110 kilometrelik bu yolun tamam
lanabilmesi için bölge halkı daha kaç yıl bekleye
cektir, 

c) Artan trafik nedeniyle Giresun limanını da
hilde Erzincan'a bağlayacak bir transit yoluna Hü
kümetçe gerek görülmekte midir? 

2. — Karayolları Genel Müdürlüğüne yatirım. 
için yeteri ödenek Hükümetçe verilemediğinden, 1975 
yılında yapımına başlanacağı bilinen Köse - Şiran -
Alucra - Şebinkarahisar - Suşehri yolunun aynı ge
rekçelerle, 1976 programından da çıkarıldığı söylen
diğine göre, ileriki yıllarda bu yolun yapımı için 
hangi olağanüstü imkânlara bölge halkının umut bağ
layacağını sayın Bakan söyleyebilirler mi? 

3. — İl yolları ağındaki Gölova - Çamoluk yo
lunun 20' milyon TLiık proje oıaMyeti için yılda ay
rılan Sdı biner TL. ile <bu 24 kilometrelik' yol 2000 
yılından önce 'bitirilebilecek midir? 

4. — Trabzon - Giresun sahil yolundaki Arme-
lit varyantında inşaatın durdurulma derecesinde ya
vaşlatılmasının sebepleri nelerdir? Sayın Bakan ce
vap verirlerse memnun olurum. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, sayın Tekin. 

BAYINDIRLIK BAKANI FEHİM ADAK (De
vamla) — Müsaade ederseniz yazılı cevaplandırmak 
istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Bakan. 
Sayın Karsu, buyurun efendim. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sayın Baş
kan, aracılığınızla sayın Bakandan aşağıdaki soru
larımın cevaplandırılmasını rica ediyorum: 

1. Ele alınan Erzincan havaalanı inşaatında bir 
ilerleme görülmemektedir. Bu alan hangi tarihte bi
tecektir? 

% Refahiye - Hiç - Kemaliye yolunun standart 
duruma getirilmesi düşünülmekte midir, ne zaman 
yapılacaktır? 

3. Erzincan - Kemah - Kemaliye yolunun yapı
mı ne durumdadır, bitiş tarihi ne olacaktır? 

4. Mercan - Çayırlı - Başköy - Erzincan yolu
nun asfaltlanması, daha önce sayın Bakan tarafından 

yazılı olarak bildirilmiş olmasına karşın hâlâ ele 
alınmamıştır; 1976 yılında bitirilecek midir? 

5, Erzincan - Çağlayan yolu standart bir duruma 
ne zaman getirilecektir, 

6. Kemaliye - iliç - Refahiye yolu kar nedeniyle 
2 aydan beri kapalı bulunmaktadır. Bu iki ilçe ile 
ilimizin bağlantısını kesen bu yol; birçok hastalık
ların da köylerde olduğunu gözönüne alırsak, acaba 
ne zaman açılacaktır? 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karsu. 

BAYINDIRLIK BAKANI FEHİM ADAK (De
vamla) — Yazılı olarak cevaplandıracağım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. Sa
yın İlcin, buyurun efendim. 

MİKAİL İLCİN (Hakkâri) — Sayın Başkan, 
sayın Bayındırlık Bakanından, çok yerinde olduğunu 
tahmin ettiğim 3 sorumu cevaplamasını rica edece
ğim. Müspet cevap lütfederlerse çok memnun olu
rum., 

1. — Dünyada bağımsızlığına yeni kavuşmuş, Af
rika ülkeleri dahil Hakkâri gibi, ili hudutları dahi
linde bir karış asfalt görmeyen başka bir il biliyor
lar mı? 

2. — Senenin 6 ayında ilin Şemdinli - Beytüşşebab 
ve Uludere ilçeleriyle ilişkisi kesilmektedir. Bu ilçe
lere gidilemediğine göre bu yerler kimindir? 

3. — Güneydoğunun kalkınması için hayatî önem 
taşıyan Urfa, Mardin, Cizre, Şırnak ve Hakkâri üze
rinden İran'a bağlanması düşünülen' İpek Yolunun 
yapımı kesinlikle tahakkuk edeceği yolunda Bakan 
olarak teminat vermişlerdi. Bu hususta çalışmalar 
ne safhadadır? 

Memleketimizdeki bu dengesizliği ortadan kal
dırmak kadar, Hükümet için daha millî, daha kutsal 
ve daha insanî bir görev düşünebiliyor musunuz? 

Sorularım bu kadardır, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın İlcin. 
Sayın Bakan?... 
BAYINDIRLIK BAKANI FEHİM ADAK 

(Devamla) — Yazılı olarak cevaplandıracağım. 

BAŞKAN — Yazılı olarak cevaplayacaksınız. 
Sayın Pamuk?... Yok, 
Sayın Ezman?.. 

HASAN CELÂLETTİN EZMAN (Bingöl) —Sa
yın Başkan, sayın Bakandan iki sualim olacaktır: 

1) Bingöl ili Kiğı kazası Yedisu nahiye yoluna, 
1974 senesinde imzalanan bir protokolle, deprem fo-
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nundan 30 milyon lira ayrılmıştı. Programa göre ı 
1975 - 1976'da bitmesi gerekirdi. 

1976'da bu paranın harcanarak yolun tamam
lanması için gerekli tedbirler alınmış, çalışma im
kânları hazırlanmış mıdır? 

2) Karlıova - Viranşehir, Kiğı - Yayladere yolu
nun 1976 - 1977 döneminde bakıma alınması müm
kün müdür? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan? t 
BAYINDIRLIK BAKANI FEHİM ADAK (De

vamla) — Programdaki işlerin zamanında ikmali için I 
gayret edilecektir. Bahsettiğiniz yolun da bakıma I 
alınması için ilgililerle temas edilecek, imkân bu
lursak, memnuniyetle ele alırız efendim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Tekin İleri Dikmen?. 
TEKİN İLERİ DİKMEN (Muş) — Sorulanım 

soruyorum sayın Başkan. 
1) Diyarbakır - Karlıova - Çat üzerinden Er-

ruzuma bağlanacak yalım durumu nedir? 
Muş'u Varto üzerinden bu yola bağlayacak olan 

yol yapılacak mıdır? 
2) Muş - Abdurrahman Paşa - Bulanık yolu tek

rar devamlı ulaşıma açılacak mıdır? 
3) Erzurum - Muş yolunun ıslahı için çalışma

lar yapılacak mıdır? 
4) Doğu ve Güneydoğu Anadolu kalkınması için 

Karayollarının arz ettiği önem aşikârdır. Mezkûr 
bölgeler için ayrı bir bölge planı yapılması gereğine 
inanıyor musunuz? Bu hususta Bakanlar Kuruluna 
bir teklifiniz olacak mıdır? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Dikmen. 
Sayın Bakan?. 
BAYINDIRLIK BAKANI FEHİM ADAK 

(Devamla) — Muş - Diyarbakır arası bu sene prog
ramlarda vardır. Muş kısmından 2 milyon, Diyar
bakır'dan 10 milyon lira ile bu işe başlanacaktır. 12 
milyon liralık tahsisatı vardır, 

Diğer hususları, müsaade ederseniz yazılı olarak 
ayrıca kendilerine arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Bakan. 
Buyurun sayın Yücel Dirik. 

YÜCEL DİRİK (İzmir) — Sayın Başkan, günü
müzün en önemli konuları arasında yer alan ve resmî 
ağızlar tarafından da beyan buyurulan ikinci Boğaz 
köprüsünün veya boğaz altı trafik düzeninin yapıl
ması hususunda herhangi bir araştırma ve keşif var 
mıdır? Varsa hangi safhadadır? Herhangi bir safha-

daysa inşaata başlama ne zaman mümkün olacak
tır? 

İkinci sorum: Bugün deniz olma vasfını kaybet
miş bulunan İzmir Körfezinin ve İstanbul Halic'inin 
temizlenmesi meselesi hangi safhadadır? Herhangi 
bir safhadaysa kati neticeye ne zaman varılabilir? 

Üçüncü Sorum: Hem akaryakıt ve kömür tasar
rufu bakımından, hem de halka örnek olsun diye, 
mevcut veya yeniden yapılmakta olan resmî bina
ların güneş enerjisiyle ısıtılması mevzuunda herhan
gi bir sistem getirilmesi ve geliştirilmesi ve Bugün 

bütün dünyada kullanılan cihazların monte edilme
si düşünülmekte midir? Düşünülüyorsa, bu hususta 
yapılacak bir tatbikat var mıdır? 

Dördüncü sualim: İzmir - Aliağa arasındaki plan
lanmış bulunan otoban yolunun yapımına ne zaman 
başlanacaktır ve ne zaman bitecektir? 

Beşinci sorum: Ankara - Kırıkkale arasında, yine 
plan ve programa girmiş bulunan otoban yolun baş
lanılması bu yıl olacak mıdır? Bu sene başlanacaksa 
acaba ne zaman bitirilecektir? 

Bu sualin cevabının aynı zamanda Ankara Mil
letvekili sayın İsmail Hakkı Köylüoğlu'na da verilme
sini rica ediyorum. 

Altıncı sualim: İstanbul - Ankara karayolunun 
en işlek mevkii olan Adapazarı - Dörtyol mevkiinde, 
bir alt ve üst geçit yapımı düşünülüyor mu? Düşünü
lüyorsa bu hangi safhadadır? Bu sualin cevabının 
da ayrıca, sual sahibi olan Sakarya Milletvekili sa
yın Nadir Latif İslâm'a verilmesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Dirik. 
Sayın Bakan?.. 

BAYINDIRLIK BAKANI FEHİM ADAK 
(Devamla) — Efendim, ikinci Boğaz köprüsü için 
etüdlere yeni başlandığını konuşmamda arz etmiştim. 
Mevcut köprü 1981'de planlanan kapasitesinde bir 
trafiğe mâruz kalacak, dolayısiyle 198İ yılında yeni 
bir köprünün hizmete girmesi mevcut trafiğin nor
mal akışı için zaruridir. Ancak takdir buyururlar ki, 
ileriki yılların bütçe imkânları böyle bir noktaya bizi 
götürür veya götürmez, o tarafın takdiri bana ait de
ğildir, 

Halic'in temizlenme projesi, Teknik Üniversite
de bir profesörler kuruluna etüt ettirilmektedir. Bu 
etüt neticelendirildikten sonra gerekli inşaat çalışma
ları başlatılacaktır. 

Güneş enerjisinden ısı elde edilmesi ve resmî bi
naların, devletçe yapılmış olan binaların bu ıSıdan 
istifade ettirilmesi mevzuu, Bakanlığımızca yerîi, 
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belki bundan iki ay evvel ele alındı. Tatminkâr bir 
şey bulunabilir ise, önümüzdeki -yıllarda bu mesele
de bir adım atılacaktır. 

Diğer hususları müsaade ederseniz yazılı olarak 
cevaplandırayım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Köprü, Haliç ve güneş enerjisi dışındaki soruları 

yazılı cevaplandıracaksınız. 
YÜCEL DİRİK (İzmir) — İzmir Körfezinin du

rumunu... Temizlenmesini rica edecektim Sayın Baş
kan. 

BAYINDIRLIK BAKANI FEHİM ADAK (De
vamla) — Onu da yazılı olarak cevaplandırayım efen
dim. 

BAŞKAN — Efendim, tabiî yazılı cevap verip 
yermemek Sayın Bakanın takdirine mevdudur. 

Sayın Yahya Akdağ?.. 

YAHYA AKDAĞ (Erzurum) — Sayın Başkan, 
muhterem Bakandan üç sualin cevaplandırılmasını 
arz ediyorum: 

1. Erzurum - Trabzon yolu üzerindeki Kop da
ğının, kış günlerinde trafiği büyük ölçüde aksattığı 
ve birçok trafik kazalarına sebep olduğu bilinmek
tedir. Bu yolun değiştirilerek, Azap Deresi ve Leylek 
boğazından, Rize - İspir yoluna bağlanması için 
daha önce çalışmalar yapıldığı söylenmektedir. Bu 
hususta bir çalışma var mıdır? Varsa hangi safhada
dır? 

2. İspir - Kâmilkaya - Yusufeli yoluna 1975'te 
başlanmıştı. Bölge halkını çok sevindiren bu yol için 
1976 yılında 1,5 milyon lira gibi bir tahsisat ayrıl
mıştır. Hayvan sırtında dahi gidilemeyen bu yol ne 
zaman bitirilecektir, 

3. Erzurum - Rize yolu için asfalt yapımı dü
şünülüyor mu? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akdağ. 
Sayın Bakan?.. 
BAYINDIRLIK BAKANI FEHİM ADAK (De

vamla) — Müsaade ederseniz yazılı cevaplandırayım 
efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Süleyman Yıldırım. 
SÜLEYMAN YILDIRIM (Tunceli) — Sayın ;] 

Başkanım, daha önce üç tane sorumu Sayın Bakana S 
yazılı olarak arz etmiştim, buna ilâveten iki tane söz
lü sorum v&r: , 

1. 'JCeban kstfajı öedeıuyle Hozat, Çemişkezek jj 
,ye P.ertek ilçelerinin, buralara m yakın ilimiz bulu 
nan Elâzığ'la irtibatları kesilmiştir. Elâzığ'a gidebü- ] 
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m&k için en az 300 Km. yol-katetmek gerekir. Âcil 
durumlarda, bir hastasını kavuşturmak için 300 Km. 
lik yolu katetetikten sonra Elâzığ'a varmaktadır ve 
bu yol da 1936 - 1937 yıllarında ilkel usullerle, kaz
ma - kürekle yapılmış virajlı bir yoldur. Sayın Ba
kan, bu yolların ıslâhı için herhangi bir tedbir dü
şünüyorlar mı? 

2. Tunceli - Pülümür karayolu, nahiye yolu, 
1967 depreminde, YSE tarafından açılmış ve yazın 
sadece 1.-2 ay çalışmaktadır. Nahiye yolu olarak 
karayollarına bağlıdır. Tunceli - Kabayel - Karagöl 
arası bucak. yolu hâlâ kapalı ve yazın çalışmakta
dır. Bakanlık olarak ne gibi tedbirler almayı düşü
nüyorlar? Bunu rica edeceğim. 

Müsaade buyurursanız, deminki yazılı sorumdaki 
bilgilere bir rakam ilâve etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Yazılı sorularınızı Sayın Bakan ya
zık olarak cevaplayacak Sayın Yıldırım. 

SÜLEYMAN YILDIRIM (Tunceli) — Yalnız 
bir rakam: Tunceli - Pülümür üzerinden geçen yo
lun asfaltlanması için 20 milyon lira para ayrılmış
tı ve geçen sene herhangi bir iş yapılmadı. Bu para 
ne oldu? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yıldırım. 
Sayın Bakan?.. 
BAYINDIRLIK BAKANI FEHİM ADAK (De

vamla) — Yazılı olarak cevaplandıracağım. 
BAŞKAN — Sayın Mehmet Pamuk teşrif etti

ler mi efendim?.. Yok. 
Teşekkür ederim Sayın Bakan. Buyurun efendim. 

BAYINDIRLIK BAKANI FEHİM ADAK (De
vamla) — Teşekkür ederim (A. P. ve M. S. P. sıra
larından alkışlar) 

M. GÜNDÜZ SEVİLGEN (Manisa) — Sayın . 
Başkanım, beni kaydetmediniz, galiba, elimi kaldır
mıştım. 

BAŞKAN -— Efendim ben, aldığım isimleri tek 
tek okudum ve soru sorma işleminin bittiğini ifa
de ettim Sayın Sevilgen. Şunu ifade etmek istiyo
rum: Sayın bakanlarımıza, sadece bütçede, bu bi
çimde sorunun dışında, tabiî yazıh olarak da, söz
lü olarak da soru sorma imkânımız var. Biz, Baş
kanlık olarak mümkün olduğu nispette arkadaşîa-
.nmızın aydınlanmasını arzu ederiz; ancak, bir usul 
ile uygulamaya başladığımızı takdirinize arz ediyo-
xun% Teşekkür ederim. 

M. GÜNDÜZ SEVİLGEN (Manisa) — Sayın 
Başkanım, muhtemelen Sayın Pamuk'la beni karış-
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tırmış olmalısınız; çünkü el kaldırmıştım. Belki de 
onu yazdınız, bilmiyorum. 

BAŞKAN — Olabilir; yani «Sayın Pamuk» diye 
ifade etmiş mi olabilirim demek istiyorsunuz? Bu 
bir yanılgıdır, maddî hatadır. Buyurun efendim so
run sorunuzu. «Sayın Pamuk» diye kaydetmişsem, 
zatiâliniz buyurun efendim. 

M. GÜNDÜZ SEVİLGEN (Manisa) — Muhte
melen. 

BAŞKAN — Sayın Pamuk'u gayet iyi tanırım 
Sayın Sevilgen. Yanılgı payımı kabul ediyorum, ya
nılmışsam. 

HÜSAMETTİN TİYANŞAN (istanbul) — Sa
yın Başkan, kendisi Sayın Bakanın yanında zaten. 

BAŞKAN — Efendim, zatiâliniz de biliyor ve 
izliyorsunuz ki Sayın Tiyanşan, Bakanlığın uygula
ma biçimi bu şekilde olduğu takdirde, ancak bir 
süre kazanmamız ve bütçe müzakerelerini zamanın
da bitirme olanağımız var. 

Teşekkür ederim. 
Değerli arkadaşlarım söz sırası şahsı adına Sayın 

Yüceler'de. Buyurun efendim. (C. H. P. sıralarından 
alkışlar) 

MEHMET YÜCELER (Kayseri) — Sayın Baş
kan, Millet Meclisinin değerli üyeleri; Bayındırlık 
Bakanlığının 1976 malî yılı Bütçesi üzerinde, kişisel 
görüşlerimi arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. 
Kişisel görüşmeler için üyelere 10 dakikalık süre 
ayrılmıştır. Bu süre içerisinde, Bayındırlık Bakanlı
ğının bütün konulan ve sorunları üzerinde durmak 
olanak dışıdır. Bu bakımdan, önemli gördüğüm bir
kaç konuya kısaca değinmekle yetineceğim. 

Bayındırlık Bakanlığı, mütevazı olanaklarıyle 
uzun yıllardan beri karayolları, demiryolları, hava 
meydanları, limanlar ve kıyı tesisleri, akaryakıt ve 
tabiî gaz boru hatları ve tesisleri inşaatı ile, Dev
let ve kamu kuruluşlarına ait altyapı işlerini yapa
rak, yurt kalkınmasına unutulmayan, büyük ve temel 
hizmetlerde bulunmuştur. Yalnız, hızla gelişen tek
noloji çağında, bu hizmetler ihtiyaçlarımıza cevap 
verecek ölçüde değildir. Memleketimizin coğrafî ya
pılışı, iklim özellikleri, toprak yapısı ve gelişen to
najı yüksek vasıtaların sirkülasyonu yüzünden, ya
pılan yolların, inşa edilen tesislerin devamlı ola
rak bakıma ve onarıma ihtiyacı olduğu da düşünü
lürse, Bayındırlık Bakanlığına yurt çapında çok daha 
büyük ve önemli görevlerin düştüğü kendiliğinden 
ortaya çıkmaktadır. 

Bu nedenlerle, 1976 malî yılı Bütçesi hazırlanır
ken, Bayındırlık Bakanlığına, gördüğü görevin ağırlı
ğı ile mütenasip ödeneğin ayrılması gerekmektedir. 
Buna rağmen, Hükümetimizin Millet Meclisi Baş
kanlığı kanalıyle, Bütçe Karma Komisyonuna sun
duğu 1976 malî yılf Genel Bütçesi içerisinde, bayın
dırlık Bakanlığına gereken ağırlığın verilmediğini 
görmekteyiz. Bütçe - Program kitabında, 1976 yılın
da Genel Bütçeye dahil dairelerin ödeneklerinde, 
1975 yılı ödeneklerine nazaran % 39,9 artış oranı 
olduğu belirtilmektedir. Halbuki, bu Bakanlığın 1975 
yılı ödeneklerine göre, 1976 yılının artış oranı % 15,8' 
dir. Büyük hizmetler beklediğimiz Bayındırlık Ba
kanlığına verdiğimiz değer ölçüsü, bu oranda ken
disini açıkça göstermektedir. 

Sayın milletvekilleri, rakamlara inmek istemiyo
rum. Çünkü partileri adına konuşan arkadaşlarımız 
Bütçe Karma Komisyonunda, Cumhuriyet Senato
sunda ve Millet Meclisinde bunları bütün açıklt-
ğıyle dile getirmişlerdir; tekrarında fayda ummuyo
rum. 

Özetlemek gerekirse, Bayındırlık Bakanlığının 
gerek maddî olanak, gerek makine parkı ve gerekse 
yetişmiş teknik eleman yönünden çok güç durum
da olduğu kanaati içindeyim. 

Yapılmış bulunan yolların çoğu ömrünü doldur
mak üzeredir; bakım ve onarımı bütçeye büyük bir 
külfettir. Makine parkı da çoğunlukla ekonomik öm
rünü doldurmuştur; yenilenmeleri için büyük meb
lâğlara ihtiyaç vardır. 

Yetişmiş teknik elemanlar çeşitli nedenlerle Ba
kanlıktan ayrılmaktadır. 

Gerek sözcü ve üyelerin ve gerekse Sayın Baka
nımızın ifadelerinden de anlaşıldığına göre, Avru
pa ülkeleriyle bu konuda yurdumuzu mukayese et
memiz gerekirse, çağımızın çok gerisinde kaldığımız 
anlaşılmaktadır. 

Bu kadar ağır sorunu olan bir Bakanlıktan, öz
lediğimiz ve iddia ettiğimiz hızlı ve planlı bir kal
kınma beklemek, tabirimi hoş görünüz, ölü gözün
den yaş beklemek kadar zor bir iştir. , 

Ben bu zorluğu nefsinde duyan insanım. 15 yıl
dan beri bu Meclisteyim; seçim bölgemde gerçek
leşmesini istediğim, bu Bakanlıkla ilgili olarak yal
nız üç konudan, bütün uğraşılarıma rağmen, ancak 
birisindeki kördüğümü çözmek mümkün olabildi. O 
da henüz gerçekleşmedi. Ancak, gerçekleşmesi için 
çalışılmaktadır. 
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* Konuşmalarım yanlış anlaşılmasın. Serzenişlerim 
yeni görevde bulunan Sayın Bakan ve mevcut idare
ciler için değildir. 1961 yılından beri bu Bakanlığın 
sıkıntılarını belirtmek istiyorum. Seçim bölgeme 
başka hizmetler götürülmediğini de iddia etmek is
temiyorum. 

Biraz önce de açıkladığım gibi, Bakanlığın gücü 
nispetinde bazı hizmetler götürülmüştür. O hiz
metler için de ilgililere ve emeği geçenlere teşekkür 
etmek isterim. 

Şimdi bu konuları sırasıyle açıklamak isterim: 
1. Kayseri - Felahiye yolu, 
2. Malatya'dan Kayseri yönüne gelirken Bün

yan - Köprübaşı - eski adiyle Ekrek - köyünde poli
tikanın kayasına çarparak yön değiştiren NATO 
yolu, 

3. Adana'nın Tufanbeyli ilçesinden Tomarza 
- Kayseri yönüne açılması yüzde yüz gerekli ve fa
kat önemi anlatılamayan isimsiz yol. 

1. Kayseri - Felahiye yolu: 
20 nci asrın ikinci yarısında Orta Anadolu'nun 

tam ortasında bulunan ve gelişmiş bir il olan Kayseri' 
den Felahiye ilçesine ulaşımın kışın aylarca yapı
lamamasının acısını ancak çekenler bilir. 

Bu yolda işleyen vasıtaların hırpalanması, zaman 
israfı ve trafik kazaları yüzünden sakatlanma ve 
ölümler mahallî halkı bıktırmış; politikacılar Fela
hiye'ye gidemez olmuşlardır. 

Yol güzergâhını kesip geçen Kızılırmak üzerin
de kurulması mutasavver bir baraj sahasının Dev
let Su îşleri tarafından etüt edilmesi halinde, bu ır
mak üzerinde inşa edilmesi düşünülen köprü ye
rinin tespit edilebileceği gerekçesiyle yol yapımına 
girişilemiyor, yıllar yılı kovalayarak bu sorun de
vam ediyordu; bu kördüğüm çözülmüş ve yol ya
pımına çök şükür başlanümıştır. 

2. Malatya - Kayseri NATO yolu: 
Planlı devreye girdiğimiz yıllarda - tam bilemiyo

rum, belki de daha önce - bu yol ele alınmıştır. Kay
seri il hudutları içerisinde de güzergâhı tespit edil
miş, yol güzergâhına rastlayan tarla, arsa ve bahçe
ler kamulaştırılmış ve değerleri sahiplerine öden
miştir. Malatya yönünden Bünyan'ın, biraz evvel 
de ifade ettiğim gibi, Köprübaşı, eski adı ile Ekrek 
köyüne geldiği vakit, bu yol maalesef politik bas
kılar yüzünden yön değiştirmiştir. 1965 yılına ka
dar, yapılan baskılar, o günkü yöneticiler tarafın
dan göğüslendiği halde, 1965 yılından sonra gelen 
yöneticiler, bu baskılara dayanmayarak, tekniğin 

gereğini, ve memleketin millî gelirini bir kenara ite-
bilmişlerdir. Sözü edilen Köprübaşı köyünden, El-
başı, Karadayı, Mescitli - eski adiyle Zerezek - Kam
ber ve Dikir doğrultusunda Kayseri'ye kavuşması 
kararlaştırılmış olan bu yol, yönünden saptırılmış 
olan yola nazaran, 25 kilometre kadar daha kısa
dır. Aynı zamanda, Tomarza ilçesi bu yolun 30 ki
lometrelik kısmından faydalanma olanağı bula
cağı gibi, Bünyan, Tomarza ve Talaş ^nahiyesinin 
pek çok köyü de bu yoldan yararlanma olanağı 
bulmuş olacaklardır. s 

Tekniğin açık gerçeklerine dayanarak yapılma
sı gereken bu yol güzergâhının başka bir yöne çev
rilmesi veya bu yolun uzun süre geri bırakılması, bu 
kısır bütçenin israfı olduğu gibi, tekniğin ve pla
nın da inkârı değil midir? 

Geçen bütçe müzakereleri sırasında, bu sorunun 
ilgili bakanlardan yazılı olarak cevaplandırılmasını 
istediğim halde, bu ana kadar tatmin edici bir ce
vap alamadım. Sayın Bakanımızdan, yönü saptırıl
mış olan bu yolun ne zaman yapılacağının yazılı ola
rak cevaplandırılmasını istirham edeceğim. 

Bu kötü örnekler, halkın Hükümete ve idareye 
karşı güvensizliğini artırıyor ve bilenleri de çok 
üzüyor. Bir neslin... 

BAŞKAN — Sayın Yüceler, süreniz bitmek üze
re, rica ediyorum efendim. 

MEHMET YÜCELER (Devamla) — Başüstüne 
Sayın Başkan. 

Bir neslin, çilesi pahasına hızlı ve planlı kalkın
ma çabası içine gönüllü olarak giren, ülkesinin biran 
önce kalkınmasını görmek için her fedakârlığa kat
lanan bu vefalı ve yurtsever halkın politik maksat
larla umudunu kırmaya, idareye karşı güvenini 
sarsmaya hiç kimsenin hakkı yoktur. Politikanın 
ağırlık bastığı yer ve konular ayrıdır, bunu iyi seç
mek gerekir. 40 milyonun sırtından politika yapıl
maz. 

BAŞKAN — Süreniz bitti efendim. 
MEHMET YÜCELER (Devamla) — Milyonlar-

ca yurtsever insanın hakları politika uğruna israf 
edilemez, idarenin manevî şahsiyeti politika uğrun
da ezilemez. Yurt kalkınmasının en güçlü güvence
si olan teknik elemanların görüşü, politik ve geçici 
menfaatler için bir kenara itilemez. Teknik ele-
,manlar dosya tutarsızlıkları ile karşı karşıya geti
rilip, şahsiyetleri küçültülemez ve işlerine huzursuz
luk sokulamaz. îdarenin bu tip tutum ve davranı
şı, nahoş örneklerle doludur. Son yıllarda çektiği-

— 191 — 



M. Meclisi B ; 63 22 4 2 . 1976 0 : 2 

mjz ş^kmtılarjn kaynaği., kj&taajtyaje. göre bu tip 
davranjflardır; 

BAŞKAN .— Sayış Yüc<#r, rica e^yorum, 'lüt
fen son piirateteiiniz.i söyleyin efendim. 

MEHMET YÜCELER (Devamla) — Şayuı Bal
kanım, son cümleleri kısa kısa bir dakikada topar-
layacağsm. 

BAŞKAN — Efendim, bir dakika... Zaten süre
niz bir ölçüdje geçti Sayın Yüceler, Rİça ediyorum, 
lütfen son çürnleyi söyleyin efendim. 

MEPIMET YÜCELER (Devamla) — Başüsjtü&e 
Baş/kan*m, başüstüne. 

3. Âd&na'nm Tufanbeyü ilçesinden, Tomar-
za - Kayseri yönüne açılması yüzde yüz gerekli ve 
fakat önemi anlatılamayan isimsiz yol: 

Değerli arkadaşlarım, Adana Tufanbeyü böl: 

gesinde 55 - 60'a yakın köy devamlı Kayseri ile alış
veriş eder. Adana çok uzaktır. Bu köylerin Tomar- • 
za yönünden Kayseri'ye bağlanması, bu yolu eri az 
100 - 120 kilometre kısaltacaktır ve Güney Anado-
luyu Orta Anadoluya bağlayacak kadar önemli bir 
yoldur; fakat bunun önemi anlatılamarnıştır. 30 kilo
metrelik bir yol yapıldığı takdirde bu sorun çözü
lecektir. Sayın Bakanımızın dikkatini çekmek iste
rim. Köy İşleri Bakanlığı bu yolu ele almıştır ve ken
di mütevazi imkânları ile bu yolu açmak üzeredir. 
Bunun bir il yolu haline getirilmesini Sayın Baka
nımızdan istirham ediyorum. 

Değerli arkadaşlarımı ve Başkanımı saygı ile se
lâmlarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yüceler. 
Değerli arkadaşlarım, bu suretle Bayındırlık Ba

kanlığı bütçesi üzerindeki görüşmeler son bulmuş
tur. Bütçenin bölümlerine geçilmesi hususunda ona
yınızı alacağım: Kabul edenler lütfen işaret buyur
sunlar... Kabul etmeyenler... Ka-bul edilmiştir. 

Bayındırlık Bakanlığı bütçesinin bölümlerini 
okutuyorum efendim. 

A) BAYINDIRLIK BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

Bölüm 
(Program) Lira 

101 Genel yönetim ve des
tek hizmetleri 22 821 000 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınız?, sunuyorum- Ka
bul edenler... Kabul Et
meyenler... Kabul edil
miştir. 

Bölüm 
(Program)' Lira 

103 Makine, teçhizat &hm, 
bakım ve onarım işleri 176 08P OOP 

BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul Et
meyenler... Kabul edil
miştir. 

111 Devlet yapıları yapım, 
bakım ve onarım işleri 559 105 000 

BAŞKAN — Bölümü oy-
larınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul Et
meyenler... Kabul edil
miştir. 

112 Ulaştırma yapıları insaa* 
yapım, bakım ve onarım 
işleri 1 943 535 000 

BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul Et
meyenler... Kabul edil
miştir. 

900 Hizmet programlarına da
ğıtılamayan transferler 34 330 000 

BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Ka.bul Et
meyenler... Kabul edil
miştir. 

Bayındırlık Bakanlığı bütçesinin maddelerinin 
oylanması tamamlanmış oldu. Memleketimize ha
yırlı ve uğurlu olsun. 

2. — Karay oltan Genel Müdürlüğü 1976 malî yılı 
Bütçe Kanunu tasamı ve Sütçe Karma Kamisy&m 
raporuna dair Ç. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları tezkereleri. ,{M. Meclisi : i /$79; 
C. Senatom ': 11383),(M, MeclisiS. &ayı& : 251; C. 
Senatosu S. Sayısı : 531) (1) 

BAŞKAN — Karayolları Genel Müdürlüğü büt
çesinin maddelerini ve bağlı bulunduğu cetvelleri 
okutup ayrı ayrı onayınızı alacağım. 

(1) 251 S. Sayılı basmayazı tutanağa ektidir. 
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1 n.çi ma,ddşyi gkııtuyçrum. . . 
K«tr£yloîIşn Genel Müdürlüğü 1976 yılı Bütçe Kanu

nu Tasarısı 
Madde J. -r— Karayolları Genel Müdürlüğünün 

J 976 rjaalî yılmda yapacağı hizmetler için, bağlı (A) 
işafjegi cetvej.de gösterildiği üzere (9 102 480 000) 1in 
ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — 1 nci maddeye bağlı 
yorum: 

Bölüm 
(Program) 

101 

103 

Genel yönetim ve des
tek hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul Et
meyenler... Kabul edil
miştir. 
Makine ikmal ve ambar
ları hizmetleri 

cetveli okutu 

Lira 

185 958 000 

600 000 000 

BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul Et
meyenler... Kabul edil
miştir. 

111 Karayolları planlama pro
je ve keşif hizmetleri 210 000 000 

BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul Et
meyenler... Kabul edil
miştir. 

112 Karayolları yapım ve 
onarım hizmetleri 5 635 023 000 

BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul Et
meyenler... Kabul edil
miştir. 

113 Yol tesis bakım hizmet
leri 1 452 499 000 
BAŞKAN -r- Bölümü oy
larınıza sunuyorum. Ka
bul ederden.. Kabul Et
meyenler... Kabul edil
miştir. 

Lira 
Bölüm 

(Program) 

900 Hizmet programlarına Da
ğıtılamayan transferler 19 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul Et
meyenler... Kabul edil
miştir. 

1 nci maddeyi bağlı cetveliyle birlikte onayını
za sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 

Madde 2. — Karayolları Genel Müdürlüğünün 
gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(9 102 480 000) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeye bağlı cetveli okutuyo
rum efendim: 

B - CETVELİ 

Gelir 
Türü l i r a 

2 Vergi dışı gelirler 370 200 000 

BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul Et
meyenler... Kabul edil
miştir. 

3 Özel. gelirler 8 732 280 000 

BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul Et
meyenler... Kabul edil
miştir. 

2 nci maddeyi bağlı bulunan cetveliyle birlikte 
onayınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etme
yenler.... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum: -'• 

Madde 3. — Karayolları Genel Müdürlüğünce 
1976 malî yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden 
her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine 
göre, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1976 malî yılında 

:., da devam olunur. 
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BAŞKAN — 3 ncü maddeyi onayınıza sunuyo
rum: Kabul edenler.... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 4. — Karayolları Genel Müdürlüğünce 

gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki 
veren kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi onayınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum: ' 

Madde 5. — 5539 sayılı Kanunun 1737 sayılı Ka
nunla değişik 19 ncu maddesinin 8 nci bendi gere- • 
ğince, akaryakıtlardan alınan gümrük resimleri, Ha
zinece tahsil olunarak, karşılığı aynı maddenin 1 nci 
bendi gereğince Devlet Bütçesinden Karayolları Ge
nel Müdürlüğüne yapılacak yardıma eklenir. 

BAŞKAN — 5 nci maddeyi onayınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

6 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 6. — Karayolları Genel Müdürlüğü, ya

bancı ülkelerle imzalanan ikili anlaşmalara daya
narak bütçe yılı içinde dış ülkelerle Karayolu yapım 
ve bakımı ile ilgili ihalelere katılmaya, taahhütlere 
girişmeye ve bu taahhütlerin gerektirdiği etüt, araş
tırma ve proje hizmetlerinin ifası ile yol, köprü ve 
diğer ilgili tesislerin yapım ve bakımı ve bunlara iliş
kin diğer her türlü hizmet ve faaliyetleri, gerçekleş
tirmeye yetkilidir. 

Bu madde hükmünün uygulanması ile ilgili usul 
ve esasları tespite Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 7. — Devlet daire ve müesseseleri, kamu 

tüzelkişileri dernekler ile diğer kurumlara ait ve ba
kımı Karayolları Genel Müdürlüğünce yapılan yol
ların kenarında bulunan ve yol güvenliği bakımın
dan yola giriş ve çıkışlarının düzenlenmesi gereken 
tesislerin, (Akaryakıt istasyonları gibi) ilgilileri ta
rafından veya dış yardımlardan etüt, araştırma ve 
proje hizmetlerinin ifası ile yol, köprü ve benzeri 
tesislerin yaptırılması ve bakımı maksadiyle Kara
yolları Genel Müdürlüğüne yatırılacak veya bu Ka
nunun 6 nci maddesinde belirtilen işlerle ilgili ola
rak tahsil olunacak paralar (B) işaretli cetvelde açı
lacak özel bir tertibe gelir, diğer taraftan (A) işa

retli cetvelde mevcut veya yeniden açılacak özel 
projelere Maliye Bakanlığınca ödenek kaydolunur. 
Karayolları Genel Müdürlüğü işin gerektirdiği ah
valde, gelir ve ödenek kaydı işlemlerini beklemek
sizin (A) işaretli cetvelin ilgili proje ödeneklerinden 
gerekli harcamayı yapabilir. Yapılan kesin harca
malara göre tahakkuk eden miktarı ilgili projesin
deki ödenekten, harcama yapılan projeye aktarmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

Bu ödenekten yılı içinde sarf edilmeyen kısım erte
si yıla 1 nci fıkra esasları dairesinde devren gelir ve 
ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

8 nci maddeyi okutuyorum: 

Madde 8. — 5539 sayılı Kanunun 1737 sayılı Ka
nunla değişik 20 nci maddesi gereğince geçiişİ ücret
li olan yol, köprü ve tünellerin her çeşit gelirleri, aynı 
mahiyetteki yol, köprü ve tünellerin - yapım, bakım, 
onarım ve işletmesinde kullanılmak üzere, bir taraf
tan ' Karayolları Genel Müdürlüğü Bütçesinde açıla
cak özel bir tertibe gelir, diğer taraftan da yeniden 
açılacak 112 - 2 - 04 - 001 (geçişi ücretli olan yol, 
iköprü ve tünellerin yapım ve onarımı - allprogram 
ve projesi ile 113 - 1 - 03 - 001 (geçiş? ücretli olan yol, 
köprü ve tünellerin bakım ve işletmesi) altprogram 
ve faaliyetinin harcama kalemlerine Maliye Bakan
lığınca ödenek kaydolunur. Karayolları Genel Mü
dürlüğü işin gerektirdiği ahvalde, gelir ve ödenek 
kaydı işlemlerini beklemeksizin bütçenin ilgili proje 
ödeneklerinden gerekli harcamayı yapabilir. Yapı
lan kesin harcamalara göre tahakkuk eden mik
tarı, ilgili projesindeki ödenekten, harcama yapılan 
projeye aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

Bu ödenekten, yılı içinde harcanmayan kısmı er
tesi yıla devren gelir ve ödenek kaydolunur. 

1975 malî yılı sonu itibariyle kaydedilen gelir ve 
özel ödeneğin harcanmayan kısmı 1976 yılına yuka
rıdaki esaslar dairesinde gelir ve ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

9 ncu maddeyi okutuyorum: 
Madde 9. — Bu kanun 1 Mart 1976 tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
10 ncu maddeyi okutuyorum: 
Madde 10. — Bu Kanunu Maliye ve Bayındırlık 

bakanları yürütür. 
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BAŞKAN —- Maddeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.! 

Değerli arkadaşlarım, bilâhara Karayolları Ge
nci Müdürlüğü bütçesi açık oyunuza sunulacaktır. 

Bu suretle Bayındırlık Bakanlığı ve Karayolları 
Genel Müdürlüğü bütçelerinin görüşmeleri son bul
muştur. 

Bütçelerin, Bayındırlık Bakanlığı değerli mensup
larına, Karayolları Teşkilâtımızın değerli mensupla
rına hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim efen
dim. 

B) TİCARET BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, görüşme sırası 
Ticaret Bakanlığının bütçesine gelmiştir. 

Komisyon ve Hükümet yerlerinde. 
Bu bütçe üzerinde söz alan arkadaşlarımı okuyo

rum: 
C. H. P. Grupu adına Sayın Yüksel Çakmur, 

D. P. Grupu adına Sayın Ekrem Dikmen, C. G. P. 
Grupu adına Sayın Hasan Tosyalı, M. S. P. Grupu 
adına Sayın Turhan Akyol; A P. Grupu adına Sayın 
Hüsamettin Tiyanşan söz almışlardır. 

Şahısları adına söz alan arkadaşlarım ise : 
Sayın Ömer Kahraman, Sayın Nihan İlgin, Sa

yın Mahmut Türkmenoğlu, Sayın Ali Sanlı, Sayın 
Müfit Bayraktar, Sayın Osman Aykul, Sayın Kemal 
Ataman, Sayın Hüseyin Erçelik, Sayın Hasan De
ğer, Sayın Hasan Celâlettin Ezman, Sayın Enver 
Akova, Sayın Hüseyin Deniz, Sayın O. Orhan Ca-
neri, Sayın H. Cahit Koçkar, Sayın Hasan Özçelik, 
Sayın Hüseyin Cavit Erdemir, Sayın Etem Eken ve 
Sayın Mustafa Kemal Gönül söz isteğinde bulun
muşlardır. Kendilerine sırasıyle söz vereceğim. 

İlk söz Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sa
yın Yüksel Çakmur'da. 

Buyurunuz Sayın Çakmur. 

- C. H. P. GRUPU ADINA YÜKSEL ÇAKMUR 
(izmir) — Sayın Başkan, değeıli milletvekilleri; 

Türkiye'nin tüm ekonomik yapısını ve bugünkü 
durumunu zamanın elverdiği ölçüde açıklamaya çalı
şacağım. 

Dünya ekonomisi son yıllarda dalgalanmalar ve 
sürekli hızlı değişimler içindedir. 1973 yılında ortaya 
çıkan petrol krizi ve bütün maddelerdeki anî fiyat 
yükselmeleri sonucu, dünya ekonomisine büyük bir 
enflasyon ve durgunluk egemen olmuştu. Bu durum 
1974 yılına bütün boyutlarıyle yansımıştır. Ülkemiz 
ekonomisinin dünya koşullarından ve ekonomik de-
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ğişimlerden etkilenmemesine olanak yoktur. Dünya 
ekonomik değişimi Türkiye'de Cephe iktidarının ya
nılgılı ve bir avuç mutlu azınlığı, halkın mutsuzluğu 
pahasına daha da mutlu kılacak ekonomik politika
sını yanlış yöntemlere dayandırdığından ötürü, eko
nomimiz dış değişmelere olumsuz yönde son derece
de duyarlı, olumlu yöndeki gelişmelere sağır kalmış; 
Türkiye'de dünya ekonomik gelişmelerine taban taba
na zıt bir oluşum görülmüştür. 

Cepheciler, sürekli olarak 1975 yılında fiyatların 
gerilediğini övünçle, kimsenin kendilerinin kandırma-
calarına cevap vereceğini ve oyunlarını bozacağını 
düşünmeden ilân ettiler. Oysa fiyatlar ilk kez 1974 
yılının Haziran ayında, 27 aylık sürekli artıştan son
ra; Ecevit iktidarının yürüttüğü etkin ve olumlu eko
nomik politika sonucunda düşmüştür. 

İç ekonomide, dünya ekonomisinde alınan her ka
rar kendini gerek ulusal, gerekse dünya ekonomisin
de bir dönem sonra gösterir. Başka bir deyimle, alı
nan kararlar piyasaya 4 ilâ 6 aylık süreç içinde yan
sır. Cepheciler iktidara gelmiş, hiç bir ekonomik ka
rar almadan, hiç bir ekonomik uygulamaya girişme
den, ellerine bir sihirli değnek almışlar ve fiyatlara si
hirli değnekleriyle dokunur dokunmaz fiyatlar bir an
da düşmüş. 

Cepheciler, kendilerini sihirbaz sanıyorlarsa bil
sinler ki, bilimle, hele hele ekonomi bilimiyle sihir
bazlık hiç bağdaşmaz. Cepheciler kimi kandırıyor? 
Ortaya koydukları ekonomik tabloya, Cephe Hükü
metinden başka Türkiye'de inanan yoktur. 

Cephe Hükümeti iktidara gelmeseydi, fiyat düşüş
leri yine de görülecekti. Çünk üdünya fiyatları, buna 
bağlı olarak ithal fiyatları düşmüştür. Dünya ekono
misindeki bu gelişime koşut olarak, ,1975 yılı tarım
sal ürünler açısından verimli bir yıl olmuştur. Görül
düğü gibi fiyatların düşüşünün alâmeti farikası M'C 
değildir. 1974 Haziranında başlayan fiyatların düşü
şünde Cephecilerin payı yoktur; fakat 1975'in Kası
mından Aralığına değin 1 aylık süreç içinde % 3,8 
gibi aylık çok yüksek fiyat artışına ulaşılmasında 
Cephe iktidarının sorumluluğu ve payı vardır. 

Bilimsel olarak, fiyat artışlaıı için gösterge olarak 
perakende fiyatlar kullanılır. Başka bir deyimle, fi
yatların ne ölçüde artıp artmadığı, tüketicinin cebin
den çıkan parayla ölçülür, yani, hayat pahalılığı ile 
ölçülür. Bunun göstergesi geçinme endeksleridir. Top
tan eşya fiyat endeksine; kiralar, elektrikli ev araçla
rı, dayanıklı tüketim maddeleri girmez. Toptan eşya 
fiyat endeksine resmî fiyatlar girer, yani Hükümetin 

i 

I 
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istediği fiyatlar girer. Piyasadaki karaborsa ve. gizli 
zamlar görmemezlikten gelinir, -toptan eşya fiyat en
deksinde bunlar hesaba katılmaz. Toptan eşya fiyat 
endeksi, Cephe Hükümetinin tek tutunabildiği daldır; 
ancak son aylarda bu dal da kırılmış, Cephecilerin 
dayanağı kalmamış, foyası tüm açıklığı ile ortaya çık
mıştır. Cephe iktidarının kimlere hizmet ettiği, kim
ler için ve kimler adına iktidarda bulunduğu son ola
rak alman ve uygulamaya konulan bir kararla orta
ya çıkmıştır. Bir tebliğ ile Fiyat Kontrol Komitesi 
hemen hemen görev göremez duruma düşürülmüştür. 
Daha önceden Komitenin karar vermesi gereken fiyat 
artırım istemleri, Maliye Bakanlığının son tebliği ile 
otomatik hale dönüştürülmüştür. Tebliğ çıktıktan 
bir süre sonra dayanaklı tüketim mallarının tümüne 
zam yapılmıştır. 

Taban fiyatlarına da kısaca değinmek istiyorum: 
Fındıkta 1973 yılında 940 kuruş olan fiyat, Ecevit 

döneminde % 43,6 oranında artırılarak 13 lira 50 ku
ruşa yükseltilmiştir. Fındık üreticisine Cephe iktida
rının verdiği ise, sadece 50 kuruştur. Bu da an
cak % 3,7'lik artışa karşılıktır. 

Pamuğu ele alalım: 1973'te 554 kuruştur, 1974'te 
% 41,3 oranında artırılarak 783 kuruşa çıkarılmıştır. 
Cephe Hükümeti ise, pamuğun taban fiyatını ancak 
% 2,2 artırabilmiş ve binlerce pamuk üreticisine sa
dece 17 kuruş daha fazla fiyat sunabilmiştir. 

Çekirdeksiz kuru üzüm taban fiyatını Ecevit ikti
darı % 50,4 oranında artırmıştır. Cephe iktidarının 
artırma oranı ise, yüzde sıfırdır. 

Tek tek bütün ürünlerin taban fiyatlarını verip za
man almak istemiyorum; açarsınız Maliye Dergisini 
Cepheciler, açarsınız yıllık ekonomik raporu, köylü- ' 
ye nasıl ihanet ettiğinizi görürsünüz orada. 

Devlet Planlama Teşkilâtı tarafından, taban fi- ' 
yat politikasının sonuçlarını inceleyen bir araştırma i 
yayınlandı. «Kırsal refah endeksi.» adını taşıyan bu 
çalışma Adalet Partisinin tek başına iktidarda bulun- • 
duğu yılları ve iktidara ortak olduğu 12 Mart döne- , 
minin tarımsal ürünlerde köylüye getirdiği refahı or- , 
taya koymaktadır. Bu bilimsel araştırmaya göre, 1967 \ 
ilâ 1973 yılları arasında Adalet Partisi öyle bir taban 
fiyat politikası uygulamıştır ki, köylünün, üreticinin î 
.emeğini değerlendirmek -bir yana, anılan bu süre için- \ 
de yaklaşık 25 milyon köylünün gerçek gelirinde 
% 13'liik bir düşüş görülmüştür. Bu yıllarda Adalet : 
Partisi hükümetlerinin verdikleri taban fiyatlar, aynı ' 
yıllardaki fiyat artışlarını bile karşılayamamıştır. i 

Adalet Partisi tek başına iktidarda olduğu dönemde 
25 milyon köylünün yoksulluğuna yoksulluk katmış, 
zengini daha zengin yapacak, ekonomik politikasını, 
ödünsüz olarak başarıyla -uygulamıştır. 

Adalet Partisi gene iktidar ortağıdır, tek başına 
iktidar olduğu dönemdeki gibi vurguncuları sevindi
ren ve zenginleştiren politikasını başarı ile, ama tam 
başarı ile yürütmektedir. (C. H. P. sıralarından, «Bra
vo» sesleri) 

Cephe Hükümeti, Cumhuriyet tarihinde görülme
miş bir dış ticaret açığı ile Türk Ulusunu karşı kar
şıya bırakmıştır. 

Cephecilerin iktidarda bulunduğu 1975 yılı, Cum
huriyet tarihimizin en büyük dış ticaret açığının ger
çekleştiği dönem olarak tarihe geçecektir. Cumhuri
yetin en büyük bütçesini yaparak övünmek iş değil
dir. Cumhuriyetin her bütçesi bir öncekinden büyük
tür. Ama açık yönünden bir önceki bütçeden, Cephe
cilerin hazırladığı bütçe kadar açık olanına Cumhuri
yet tarihinde rastlanamaz arkadaşlarım. 

Dış ticaret konusunu kapatmadan önce, dış tica
ret açığının nedenlerini de açıklamakta yarar görü
yorum. 

Dış ticaret iki nedenle açık verir: 
Birinci neden yapısal dengesizliktir, sanayileşme

ye bağlıdır. Güdük sanayileşme güdük ihracatı geti
rir, güdük ihracat kendisinden en az 10 misli açığı bir
likte getirir. Sanayileşme ile dış ticaret arasında kop
maz bir bağ bulunur. 

Dış ticaretteki açığın ikinci nedeni ise siyasal ik
tidarlardır. Nedenlerden biri ne denli ekonomiye bağ
lı ise, nedenlerden ikincisi de o denli siyasal ilkelerle 
bağlantılıdır. Bu yönüyle, ekonomi ile siyasal girişimi 
ve tutumu birbirinden ayırmak mümkün değildir. 

1965'ten beri - kısa dönemler hariç - Adalet Par
tisi iktidardadır. Buna rağmen, ihracat açısından ha
len Türkiye dış kaynaklara bağlıdır; özetle, kapita
list ülkelerin direktiflerine ve sömürü istekleri oranı
na bağlıdır. Bunu ben .söylemiyorum. Cephecilerin 
programda tahrif edemediği kısımlar söylüyor. İş o 
kadar açığa çıkmıştır ki, suçluların telâşı içinde, ace
le ile gerçekleri ortadan kaldınnak amacını güderek 
programda tahrifat yaptığınız halde, yine de yakayı 
kendi belgelerinizle ele veriyorsunuz. (A. P. sıraların
dan «Allah Allah» sesleri) 

Fındık ihracatçısına vergi iadesi verebilmek için 
kabuklu kabuksuz fındık ayrımı yapıldı. Kabukların 
makine ile jcırılmış olmasını, sanayileşmiş olmak ka
bul etmiştir. Cephe iktidarı. 
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Çukurova tüccarına pamukta vergi iadesi verebil
mek için bir deyim getirdi Cephe iktidarı: «Balyalan
mış pamuk % 10 vergi iadesi alır» dediler. Adalet 
Partisi fındık kabuğunu makine ile kırmayı, pamuğu 
balyalamayı sanayileşme kabul ediyor ve «dış ticareti 
kapamanın yolu, ihracatçılarımıza bol miktarda vergi 
iadesi vermektir» diye düşünüyor. 

Türkiye'de toplam 3 652 ihracatçı bulunmakta
dır. Türkiye'nin yıllık 1,5-2 milyar dolara yaklaşan 
ihracatını, işte bu 3 652 kişi paylaşmaktadır. Toplam 
ihracatçılar içinde, kamu kesimindeki ihracatçı kuru
luşların oranı, sadece ve sadece % 1,6'dtr. 1974 sonu 
itibariyle Türkiye'de 10 543 ithalâtçı bulunmakta
dır. 31 > 12 . 1974 tarihinde faaliyette bulunan 10 543 
özel kesim ithalâtçısının öz sermayelerinin toplamı 
47 milyar liradır; kârlarının toplamı ise 11 milyar 
Türk lirasıdır. 

Türkiye ile AET arasındaki ilişkiler Cephe Hü
kümetinin bir başka açmazını ortaya koymaktadır. 
Cephe iktidarının hazırladığı raporda aynen; «Üçün
cü Planda öngörülen politikalar uygulanmamıştır» 
denmektedir. Cepheciierin kendileri açıklıyor öngö
rülen politikaların uygulanmadığını. Ondan sonra da, 
TürKİye'nin dış politika sorunlarını «millî birlik, millî 
bütünlük içinde ele alalım» diyerek, kendi uygula
madığı hükümlere ve başarısızlıklara Cumhuriyet 
Halk Partisini de ortak etmek istiyorlar. Biz onların 
başarısızlıklarına ortak olmayacağız. 

Türkiye'nin en büyük dış ticaret açığı, AET ülke
leri ile yapılan ticaretten doğan açıktır. 1975'te bu 
miktar, Cephe Hükümeti sayesinde 2 018 000 000 do
lara yükselmiştir. 1974 yılının Ocak - Eylül ayının 
açığı 664 000 000 dolardı. 1975 yılının aynı döne
minde bu açık. Cepheciierin zamanında tam 1 milyar 
354 milyon dolara yükselmiştir. 

AET konusunda Ticaret Bakanlığının, Avrupa 
Ekonomik Topluluğu işleri Genel Müdürlüğü tarafın
dan hazırlanan bir belge var elimde. 

f«Türkiye AET Ortaklığının Başlıca sorunları ve 
bunların giderilmesi üzerinde rapor» adını taşıyan bu 
belge, Adalet Partisi iktidarının ve Cephe Hükümeti
nin, Türkiye'yi getirdiği noktayı tam bir iflâs olarak 
nitelendirmektedir. Liberasyonun uygulanması niteliği 
ile Türkiye'deki kurulu sânayi, daha şimdiden 2/3 ora
nında AET'ye açılmıştır. 

Arkadaşlarım, acı elan, tüm gerçeklerin Türk hal
kı tarafından anlâşılmasma rağmen, bu gerçekleri Cep
heciierin anlamamakta halen ısrar etmeleridir. Uyarıda 
bulundu ilericiler, uyarıda bulundu halktan yana olan

lar; AET konusunda uyarıda bulunanlara, Cepheciler 
«komünist» damgasını bastılar. 

Bugün tüm ilericilerin Savunduğu düşünceleri, or
tak tempo halinde, işadamları savunuyor. Devlet Plan
lama Teşkilâtı, Katma Protokolün değişmesini istiyor. 

Cephe iktidarı, belki de iktidarda olamayacağı 1976 
yılı ve sonrası için, Türkiye ekonomisini içinden güç 
çıkılacak bir darboğaza sokmuştur. Katma Protoko
lün 1976 yılına ilişkin hükümlerini, gözünü kırpmadan 
uygulama kararı alan cepheciler, Türk halkının gele
ceğini ipotek altına almışlardır. 

Yabancı sermaye konusuna da değinmek isterim. 
Yabancı sermayeli kuruluşlar .yurdumuzda kârlı

lığın en yüksek bulunduğu alanlarda faaliyet göster
mektedirler; Örneğin; çikolata, sabun, deterjan gibi 
sanayiin % 40'ını ellerinde bulundurmaktadırlar. .Bu 
% 40'ı da sadece üç yabancı sermayeli kuruluş pay
laşmaktadır. Kârlılığı yüksek, istihdam olanakları dü
şük ve Türkiye'ye yeni bir teknoloji getirmeyen ya
bancı sermaye ile karşı karşıya olduğumuzu belirtmek 
istiyorum. 

Cephe İktidarı sadece 1975 yılında, özellikle 1975 
in de son iki ayında, (Kasım ve Aralık aylarında) 20 
yılda verilen yabancı sermaye izninin c/c 75'ini ver
mişlerdir. 

BAŞKAN — Sayın Çakmur, 5 dakikanız var. 

YÜKSEL ÇAKMUR (Devamla) — Cephe iktidarı 
üçüncü malî protokol çerçevesinde AET'den 650 mil
yon dolar kredi almak için, Türkiye'nin geleceğini ya
bancılara ipotek altına aldırmaktadır. 

Doğu bölgemize 10 yıldan beri sanayi yerine bas
kı ve mayın götüren, bugünkü iktidarın da en büyük 
sorumluluğunu taşıyan Adalet Partisi, Anadoluya me-
yankökü için, Devlet katkısıyle yardımcı olacağı yerde, 
400 bin dolar karşılığı 6 milyon Türk Lirası için, Al
man sermayesini Doğuya sokmaktadır. 

Fiyatlarla, taban fiyat politikasıyle genel olarak 
iç ticaret uygulamasıyle yerli sermayeye dayanan cep
heliler, AET ve yabancı sermaye ile uluslararası kapi
talizmle Özdeşleşmişlerdir. İktidarlarını sürdürmek için 
yerli ve yabancı büyük sermaye gruplarına, egemen 
güçlere ülkenin tüm servetlerini Türk halkının aleyhi
ne olarak peşkeş çeken Cephe iktidarı sadece bugünü 
değil, şu anda doğan çocuğun da yaşamını ipotek al
tına aldırmaktadır. Cepheciler Türkiye'nin herhangi 
bir yerinde doğan her çocuğa 100 bin lira borç yük
lemektedirler. Her çocuğun dışarıya 100 bin Türk Li
rası borçla doğduğu, gerçek gelirin her gün eksîldiği, 
sermayenin kârlılığının belirli eî'erde toplandığı, gelir 
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dağılımının gün geçtikçe bozulduğu; işçilerin, köylü
lerin, küçük memurların ve esnafın giderek daha bü
yük ekonomik bunalımlara sokulup yoksullaştırıldığı 
ülkemizde Cephe iktidarına yer yoktur. 

üreticiler, Köy - Koop. tarafından piyasada satıl
makta olanlardan çok daha ucuz fiyatla getirtilerek, 
kendi yararlarına sunulacak traktörlerin, uzun süre Ti
caret Bakanlığında Hacı Ali Demirel hatırına savsak
lanmasından ötürü, Ticaret Bakanını kolay kolay 
unutmayacaklardır. 

Partizan tutum ve davranışlar nedeniyle iflâsa sü
rüklenen FRİNTAŞ'taki yolsuzlukların ortaya çıkarıl
ması için, Meclis Araştırması önergesinin sonucunu 
bile beklemeden, FRİNTAŞi Devlet Demiryollarına 
devretmek isteyen Bakanın yaptığı işlemler mutlaka 
akılda tutulacak, bunlar hakkında da mutlaka hesap 
sorulacaktır. 

TARİŞ, istediğiniz ölçüde olmasa da, üreticilerin 
belirli oranda ürünlerini değerlendirmekte, tüccara 
karşı sınırlı da olsa, köylüyü koruyabilmektedir. Bu 
kuruma, Ticaret Bakanı, komandoculuğa özenen bir 
eski A. P.'li milletvekilini Genel Müdür olarak ata
mıştır. Komando özentisi içinde olan Genel Müdür, 
boyunu aşan işlere girişmiştir, İzmir'de. Bu Genel Mü
dür, yalnız milyonluk tesislere sanip olan TARİŞ için
de değil, yasalara meydan okuyarak dışarıdan getirtip 
TARİŞ'e, yerleştirdiği çetelerle, tüm İzmir sınırları 
içinde huzursuzluk ve tedirginlik kaynağı olmaktadır. 
TARİŞ, tüccarın istediği biçimle parçalanmakta, önce 
Üzüm Birliğinin sonra da Pamuk Birliğinin TARİŞ' 
ten ayrılma kararlarından sonra, iş göremez, üretici 
için koruyuculuk görevini yerine getiremez duruma 
düşürülmüştür. Ticaret Bakanı, TARİŞ Üzüm Birliği
nin başına getirdiği Necip Neeipoğlu bey ekibinin, 
müfettişlerce yapılan incelemede Devlet 61 milyon lira
dan fazla zarara soktuklarının kesin olarak saptan
masına rağmen, sessizliği tercih etmektedir. Acaba bu 
sessizliği de milliyetçiliğinin gereği midir? Merak edi
yoruz. 

Tariş, Cep'heci Bakanın atadığı komandoculuğa 
özenen Orhan Daut ve fedaileri tarafından tam bir 
çiftlik durumuna getirilmiştir. Gündoğdu semtinde 85 
bin lira yıllık kira ile, Üstay apartmanının 6 ncı ve 
7 nci katları TARİŞ adına tutularak, komandolar ta
rafından üst olarak kullandırılmaktadır. 

TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Cevaplarını bekli
yoruz tabiî. 

YÜKSEL ÇAKMUR (Devamla) — Ticaret Bakanı 
bilmelidir ki, TARİŞ'i yıkmanın ve çalışamaz duru

ma getirmenin en büyük sorumlusu, TARİŞ'i yönet-
mektense TARİŞ'e yerleştirdiği gangsterleri yönetme
yi yeğleyen komando Genel Müdürden önce, kendi
sinin olacaktır. (C. H. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Çakmur, lütfen bitirin. 
YÜKSEL ÇAKMUR (Devamla) — Bitiyor efen

dim, çok teşekkür ederim. 
Türk halkı, Ticaret Bakanının adını Bakanlıktan 

ayrıldığı gün unutacaktır. Ancak, bir yönü ile bellek
lerde kalacaktır bu ad; Şeref Durugönül ve dış ticaret 
temsilcilerimize, görevlerini onurla yürüttüklerinden 
ötürü, yaptıklarından hatırlanacaktır bu Ticaret Ba
kanı. 

Değerli milletvekilleri, 12 Mart öncesi dönemde 
de Demirel iktidarda idi. Önce ekonomiyi çökertti, 
daha sonra rejimi tehlikeye soktu ve yönetimi kendi
sine ulusça emanet edilen iktidarı yüzüstü bırakıp 
kaçtı. 12 Mart'ı yaratan Demirel, aynı 12 Mart önce
sinde olduğu gibi, fakat çok daha ağır ölçüde yeni 
bir ekonomik açmaza düşürmüştür Türkiye'yi. Demi
rel, ekonomik çıkmazı, iç ve dış sömürüyü halktan 
saklamak amacı ile komandolara sığınıp, gangester bo
zuntusu, ellerinden kan damlayan komandolardan me
det umarak, sokak olaylarının geniş boyut kazanma
sını beklemekte. Dikkatleri, ekonomik bozgundan so
kağa çekmek için elinden geleni, Başbakanlık yetkileri
ni de kötüye kullanarak ortaya koymaktadır. 

Cumhuriyet Halk Partisi olarak oyuna gelmeye
ceğiz, hem demokrasi dışı, demokrasiyi yıkmaya yö
nelen her olayın üstesinden geleceğiz, hem de Türk 
halkım bir avuç insana ve ya'bancı sermayeye sö-
mürtmemek için, tarihsel görevimizi ödün vermeden 
yerine getireceğiz. 

Temelde sokaktaki anarşi, ekonomideki anarşinin 
aynasıdır. Ekonomideki anarşiyi gözden ırak tutmak 
için, yapay bir rejim bunalımı tezgâhlayan Cephe 
iktidarının başının hileli oyununa, ne biz, ne de Türk 
halkı gelmeyecektir. 

BAŞKAN — Sayın Çakmur, süreniz geçti, lütfen. 
YÜKSEL ÇAKMUR (Devamla) — Bitiriyorum 

efendim. 
Ekonomik ve siyasal bunalımın temeli Demirel' 

dir. Demirel zihniyetinin iktidarı bittiğinde, Türk hal
kı daha mutlu ve daha esenlik içerisinde olacaktır. 

Saygıdeğer milletvekilleri, hepinize saygılar suna
rım. (C H. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakmur. 
Söz, Demokratik Parti Grııpu adına Sayın Ekrem 

Dikmen'de. 
Buyurunuz Sayın Dikmen. 
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D, P. GRUP UADINA EKREM DİKMEN (Trab
zon) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Ticaret Bakanlığı, hepinizin, bildiği gibi, iç ve dış 
ticareti tanzim, kontrol ve idare etmekle mükelleftir. 
Vekâletin, bu 3 mühim görevi yerine getirmek bakı
mından, gereken imkânlara tam manasıyle sahip ol
duğu kanaatinde değiliz. 

Avrupa Ekonomik Topluluğuna girişimizden bu 
yana, hâlâ ve bilhassa son günlerde iyi bir neticeye 
varıp varmayacağımızın ciddî şekilde münakaşa edil
diği bir otamda, Demokratik Parti Grupu olarak şunu 
ifade ediyoruz ki; meselemiz millî ekonomi bakımın
dan, ehemmiyetli hale gelmiştir. Bu noktada, dünyanın 
her yerinde ismi «Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı» ola
rak tanınan bu Bakanlığın, Türkiye'nin ekonomik ve 
ticarî .sistemini yeniden gözden geçirmek suretiyle ak
tif hale getirilmesi ve Türk ekonomisi üzerinde öğreti
ci ve yönetici bir şekle sokulması gerekmektedir. 

Yine Demokratik Parti Grupu olarak şunun üze
rinde ısrarla duruyoruz ki, Ticaret Bakanlığı ile va
zife bakımından birbiri ile münasebeti olan bakanlık
lar arasında bir koordinasyonun meydana getirilmesi 
için gereken organizasyonun yapılmasına ihtiyaç var
dır. Aksi takdirde, bu kürsülerde yapacağımız tenkit
lerin, cefvelkalem saidece Ticaret Vekâletine cephe, 
hedef olarak alınmasında insafsızlık olur kanaatin
deyim. 

Sayın milletvekilleri, nitekim para - kredi arzındaki 
ani ve büyük değişiklikler, yergi politikalarında üç 
beş seneden beri bilhassa kendini hissettirir derecede 
ortaya çıkan değişiklikler, Banknot Matbasmın ça
lıştırılması, gümrük tarifelerinde, taşıt tarifelerinde, 
velhasıl birçok hususlarda meydana gelen değişiklik
ler, ticarî ve ekonomik hayatımız üzerinde büyük ölçü
de müessir olmaktadır. Bu sebeple de, bozulan piyasa 
düzeni Ve baş döndürücü bir hal alan fiyat artışları 
karşısında Vekâlet, sanki hiç bir iş görmüyormuş gibi 
ithama tabi tutulmaktadır. 

Evvelâ, Türk millî ekonomisi bakımından meseleyi 
ele almaya ve içinde bulunduğumuz ittifaklar bakı
mından da büyük bir zaruret haline gelen bu politi
kamızı daha aktif bir halde, sistemli bir şekilde or
ganize etmeye mecburuz. Demokratik Parti olarak, 
Vekâletin ehemmiyeti üzerindeki görüşümüz budur. 

Sayın milletvekilleri, 1975 programı, dış ticaret 
açığının gittikçe büyüdüğüne dikkati çekiyordu. Bu 
meselenin ihracat imkânlarının artırılması ve ithal ika
mesine önem verilmesi ile çözümlenebileceğini bildiri
yordu 1975 yılı programı. Nitekim, bu programın 

hedef ve dengelerinin hiç birisi bugün için gerçekleşe
medi. Bu durum, 1976 programının dış ticaret açığı 
tahminlerinde de görülmektedir. 

1975 yılı için 2 milyar dolarlık ihracat talimin edil
mişti; fakat 1,5 milyar dolar civarında gerçekleştiği 
anlaşılmaktadır. Yine 1975 yılında 4 milyar dolarlık 
ithalât yapılması öngörülmüş iken, netice olarak 5 mil
yar dolara çıktığı görülmüştür. Bu vaziyet karşısın
da 1975 yılında dış ticaret açığı, her sene üst üste bi
nerek bu defa 3,5 milyar dolara, bir rekor seviyeye 
çıkmıştır. 

Durum bu iken, 1975 programı tahminleri gerçek
leşmemiş iken, 1976 yılında 2 100 000 000 dolarlık ih
racat yapmak ve ithalâtı 5 milyar seviyesinde tutmak 
mümkün olamayacaktır kanaatindeyiz. İthalâtın ise, 
belki de 6 milyara çıkacağını tahmin.etmekteyiz. 

Türkiyemizin ithalâtının % 62,5'u libere hale gel
miştir. En kolay iş ithalât yapmak, en zor iş ise ihra
catı gerçekleştirmek olmuştur. İhracatı teşvik için ver
gi iadesi yolu da büyük bir şekilde suiistimale uğra
maktadır, 

Aziz milletvekilleri, senelerden beri bu kürsülerde 
rejimin ve sistemlerin müdafaasını yapan Demokratik 
Parti Grupu olarak, bir noktada görüşümüzü tekrar 
bu dönemde sarahate kavuşturmak istiyoruz. 

Bize göre, Türkiye'nin ekonomik bakımdan bine
ceği otobüsün modeli 1923'ten beri tayin edilmiştir; 
yeni bir ekonomik modele ve vasıta aramaya Türkiye' 
nin ihtiyacı yoktur; Demokratik Parti olarak görü
şümüz budur. 

Üzerinde düşünülmesi lâzım gelen nokta şudur: 
İdeolojik saplantılara ve münakaşalara meseleyi götür
meden, üretimin nasıl arttırıldığının, pazarlamanın 
nasıl yapılacağının, Türkiye'de hangi kalem malları 
ne miktarda üretim ihtiyacında bulunduğumuzun tes
pit edilmesi noktası ehemmiyetlidir. 

Yine millî ekonomi bakımından cevaplandırılması 
lâzım gelen bir sual, şudur - İdeolojik saplantıları ber
taraf etmek bakımından-: - Emeğin payı sosyalist ka
mulaştırma metodlarıyle mi, yoksa hür teşebbüse yer 
veren karma ekonomik nizam içinde mi daha fazla 
artmaktadır, paylar bu nizam içinde mi çoğalmakta
dır? 

Mesele emek bakımından her zaman münakaşa ko
nusu olmaktadır. Diğer unsurlar da iktisaden mühim 
olmasına rağmen, nedense o unsurlar unutulmakta
dır. Sermaye sahibinin durumu, çalışanın durumuyla 
beraber düşünülmedikçe, Türkiye'yi nizamın içerisinde 
sıkı sıkıya tutmak imkânından mahrum kalırız. 
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Hür memleketlerde, sosyalist diye damgayı yiyen 
Avrupa memleketlerinde bile, işçiler dahi, hür teşeb
büse yer veren ekonomik sistemlere inanmış siyasî 
partileri- iktidara getirmektedirler. Çünkü, onlar tec
rübe olarak reyleriyle tespit etmişlerdir ki, millî ge
lir ve onun içerisindeki işçiye düşen emek payı bu 
yolla artmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, ancak bir saatin akrep ve 
yelkovanına, kamu sektörüyle özel sektörü benzete
cek olursak, akrebi ve yelkovanı birbiriyle ahenkli 
çalıştırmaya mecburuz. Kamu sektörünün yeri nedir, 
özel sektörün yeri ve riayet etmesi lâzım gelen ah
lâkî ve nizamî kaideler nedir, bunu bilmeye mecbu
ruz. Yoksa özel sektör vazifesini bilmez, devleti yö
netenler karma ekonomi demelerine rağmen, suiisti
mallerin içerisinde yürünmesine imkân hazırlarlarsa, 
sahte evraklarla ve belgelerle uydurma ihracatlar ya
pılırsa, bu rejimi ve bu ekonomik sistemi yıkmak 
isteyenlere büyük imkân ve sermaye vermiş olurlar. 
(D. P. sıralarından alkışlar). 

Nitekim, Şile bezini alacaksınız, «İhracat yap
tım, vergi iadesi alacağım*» diye denize dökeceksiniz.. 
Devlet var Türkiye'de. Devlet etmek ne demektir, 
hikmet-i hükümet ne demektir?.. Milletin bir kuru
şunun dahi heder edildiği yerde devletin mesuliyeti, 
devlet adamlarının vicdan muhasebesi yok mudur? 

NEDÎM KORKMAZ (Yozgat) — Vicdan varsa. 

EKREM DİKMEN (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlarım, ihracatımız 1,5 milyar. Kusura bakmayı
nız, bir grubu itham için söylemiyorum; ama haki
katlere parmak basmaya, vicdanlı olmaya mecburuz. 
İhracat bu çeşit hallerle, belli olmayan vesikalarla 1,5 
milyara çıkarılmışsa; yalnız Yahya Demirel'e değil, 
Hacı Ali'ye, Şevket Beye, hepsine ihracat yaptırın, bel
ki artırırız. (D. P.. ve C. H. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri). 

Muhterem milletvekilleri, mobiya ihracı meydan
dır. Uzun münakaşalar yapmaya lüzum yoktur. Bel
ki Vekil bey çıkıp diyebilir ki, «Yalnız o mu mobil
ya ihraç etti?» O etmediyse diğerleri kimlerdir, edilen 
miktar nedir, vergi iadesi alanlar ikmlerdir?. Göre
ceksiniz ki, ağırlık bir tek şahısta toplanmaktadır. 
O zaman devleti nasıl yönetecek, karma ekonomiye 
ve namuslu çalışan özel teşebbüse yapılan ithamları 
Hükümet başı ve mensupları olarak nasıl karşılaya
caksınız? Mademki dünya bir bütündür diyoruz, - Mec
lisin bütün partilerine söylüyorum - bütün olan bu 
dünyanın iktisadî, siyasî, içtimaî kurallarım bilmeye 
meiburuz. 
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Muhterem arkadaşlarım, testiyi götüren de bav kı
ran da hir, suyu götüren de bir olamam Devlet de
mek, nizam demektir. Aşiret idaresinden devlet idare
sine geçilmesi demek, kanun ve nizam içefisirMe huku
kun muhafazası ve müdafaası demektir. 

Yine teşvik tedbirleri alacaksınız. Bıöada tscbM 
fiyatları münakaşalarını yapmak kolaydır. Tıpkı 1970 
senesinde vergi kanunlarını, geçmişteki acı tecrübele
rine ve zararlarına rağmen devalüasyon- meselelerini, 
o derece ihtiyaç olmadığı halde şartlarını da aliydruîri, 
tedbirlerini alıyorum diyerek ve tedbirlerini maalesef 
almadan memleketin başına getirenler- de atynı Mdiâ ve 
yolda yürümüşlerdir. Bir sene evvel, iki sene- evveî, 
iktisadî meseleleri alıp getirip bağlayamazsınız;- eri az 
5 - 10 senelik vetireler içinde almaya mefcb"Ufsüri. 1970 
senesine başımızı döndürdüğümüz zaman, girdileri ha
diselerin hiç de .milletin lehine olmadığHîi rtöticeief 
ortaya koymuş bulunmaktadır. 

Yine hâlâ devalüasyon söylentileri var. Üretimi mi 
artırdık, ihracatı mı geliştirdik, hâttâ ihracâtta sıfcrri-
tıya düştüğümüz mâlların gününden evvel ihfâcatı ba
kımından, baışka piyasa bulmak bakımından suplefc-
sirii mi temin edebildik?.. Devalüasyon ilk ağızda ak
la geliyor. Milletin kudreti parâsıyle ölçüler. 40 mil
yon nüfûs ve üzerinde bulunan vatan, gücünü beynel
milel sahada muayyen ölçülerle gösterir, üretimi ile 
gösterir, parasının kudretiyle gösterir. Türk Parasıftth 
kudretiylei oynamaya, gelişigüzel tenubelKkerden son
ra, partizan hareketlerden sonra, ekonomiyi yıkıp 
devalüasyonda soluğu bulmaya kimsenin hakkı yok. 

Muhterem arkadaşlarım, tıpkı bunun gibi,- taban 
fiyat politikalarının neticesinde, fındıkta % 10 ver
gi iadesi ile fındık satıyoruz. Vekil bey çıkacak di
yecek ki, efendim 150 - 160 dolara olan fındık 200 
dolara çıktı, 14 lirayı atınca piyasa, alım fiyatinı, 
destekleme fiyatını, ne yapalım, satamıyoruz, piyasa 
gitti.. 

Muhterem arkadaşlarım, bunu söyleyenlerin, şikâ
yet ettikleri bir sene evvelki devre nazaran kendi 
devrelerindeki izahatlarını da gözönüne almaya ve 
vicdan muhasebesi yapmaya ihtiyaçları vardır. Üzüm 
üzüme baka baka kararır. Burada yarış yapıla yapıla 
Türk ekonomisi cüce bırkılma noktasına götürülmek
tedir. Niye enflasyonla uğraşmıyoruz? Niye fiyatların 
seviyesini düşürmekle meşgul değiliz? Niçin normal 
devlet nizamını, eşi, dostu, yaranı kayırmak paha
sına yıkmak isteyen muayyen zihniyetlere de fırsat ve
rircesine, bir sıkıntının içine götürüyoruz? O zahıan 
karşınızdakini itham etmeye lüzum yoktur aziz ar
kadaşlar. 
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Muhterem arkadaşlar, 20 dakikanın içerisinde bu 
meselelere temas etmek imkânının zor olduğunu gö
rüyorsunuz. Yalnız, devlet, vergi iadesi yoluyle 1975 
yılında takribi 5 milyar liralık destekte bulundu. Dev
let 1 doları 19 liraya malediyor, ithalâtçıya da 15 li
raya veriyor, ithalâtçı ne yapıyor? Devleti yöneten
ler gözle görülür suiistimallerin karşısında susar, hat
ta teşvikkâr olurlarsa, o da stok yapar. Türk ekono
misini sömürecek, Türk Vatandaşını sömürecek, hüs
nüniyetle işletilmesi icâbeden bir müessese, suiistimal 
müesesesi haline gelmiş olacak. Türkiye'de demekki 
devletin idaresi bakımından içine düşülen bir sıkıntı 
vardır. 

Aziz arkadaşlar.. 
BAŞKAN — Efendim, 5 dakikanız var. 
EKREM DİKMEN (Devamla) — Teşekkür ede

rim Sayın Başkan. 
Toprak Mahsulleri Ofisi, büyük miktarda hububat 

depo etti. Ziraî şartlar, Allaha şükür iyi gitti bir iki 
sene. Bununla övünmek yalnız Hükümetin değil, he
pimizin hakkı; ama elimizde, satılmayan ve depolar
da bekleyen ihraç mallarımız var; hem geleneksel ih
raç mallarımız: Hem pamuk, tütün, fındık, çekir
deksiz üzüm, pamuk iplikleri ve gıda sanayii ürün
leri. Bunlarla da övünecek miyiz? Yoksa şikâyetçi 
olanlara, çaresinin aranıp aranmadığının ifadesi mi 
aranacak? 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye büyük bir ihra-
cak potansiyeline sahip; ama bir türlü gerçekleştire-
miyoruz. Geleneksel ihraç mallarımız bile satılamı-
yor. Orta Doğu, Arap ülkeleri dedik, büyük umutlara 
kapıldık, ihracatımız 1972 senesinde tüm ihracatın 
içerisinde t% 8 iken, 1975 senesi altı ayı itibariyle 
% 14'e çıkmış, buna mukabil daha düşük olan itha
lâtımız daha yüksek rakama çıkmış. Yani orada da, 
ithalâtımız ihracatımıza nazaran daha önde artış kay
dediyor. 

Muhterem arkadaşlarım, yine, ithalâtımızın büyük
lüğünden şikâyet edilirken bir noktayı gözden kaçır
mamak lâzımdır: Kamu sektörünün ithalâttaki payının 
% 45 olduğunu, buna mukabil aynı sektörün ihracat
taki payının % 15 olduğunu, kanaatimce unutmama
mız mühim bir noktadır. Aziz arkadaşlarım, para ar
zına bakıyoruz, kısa zamanda, bir sene içerisinde 32 
milyardan 42 milyara çıkmış. Tıpkı bunun gibi, ka
nunî ve kaydî paralarda meydana gelen artışa bakı
yoruz, 1974 yılının Eylül ayında 78 milyar lira iken 
1975'te 106 milyar liraya çıkmış. Bunların tesirlerini 
senenin başında değil, 1976 yılı ortalarında, yaza doğ
ru ve yazın göreceğiz. 

Muhterem arkadaşlarım, kredi politikamız da bir 
başka şekle girmiştir. Vekâlete bağlı Ziraat Bankası ile 
Halk Bankasını kastetmiyorum. Hele Ziraat Bankası
nın gün geçtikçe zürraa daha fazla hizmet eder hale 
gelmesi, ticarî kredilere nazaran ziraî kredilerin art
ması; Halk Bankasının esnafa hizmetinin genişlemesi; 
bunlar takdire değer hususlar. Yalnız, Sayın Bakanın 
bir notkaya dikkatini çekmek isterim. Bu Et Balık Ku
rumunun ismi «Et Kurumu» değildir; «Et ve Balık 
Kurumu» dur. Tatbikî ve tecrübî balık araştırmaları 
için Birinci Beş Yıllık Plandan beri planlarda sayfa
larla yazılar yazıldı, temenniler kondu. Müessese, 440 
sayılı Kanun itibariyle kâr edip etmemesi düşüncesiy
le bu imkândan mahrum bırakılamaz. Vekâlet Büt
çesine koyarsınız; Türkiye'nin gıda sorunu mühim
dir, ihracatın artırılmasına da hizmeti olacaktır. Ba
lıkçılık konusuna eğilmeye, elemanlarınızı boş değil, 
çalışır halde tutmaya mecbursunuz. 

Tıpkı bunun gibi, bu Mecliste mebuslarla ilgili 
bazı meseleler münakaşa edildiğinde Meclisin önüne 
mendil seren, Kızılay binasının önüne sandık koyan 
ve bir zamanlar parti ileri geleni ola Sayın Suphi Bay-
kam, şimdi özel sektörcü kesildi; HASTAŞ'ın başında, 
35 hin ortaklı müessese. Bence üye adedinin bile tah
dit edilmesi lâzım, kontrolün temini bakımından, he
sap sormak bakımından. Ticaret Vekâletinin bunun 
üzerine eğilmesi lâzım. «Nizam yetmiyor, kanun yet
miyor, kanunda açık var» diyemez. Şirketi gayesin
den saptırmışsa, 200 milyon toplamış, Avrupa'da iş
çilere kadar gidilmiş, Hürriyet Gazetesinde: «işçiler 
dolandırılıyor» diye yazılar var. Yarın küçük tasarruf 
sahibini bir araya getirmek, yatırımlara ve kooperatif
lere, halka açık şirketlere teşvik edebilmek için bu
günden garantiyi temin etmek lâzımdır. 

Bu HASTAŞ meselesine Vekâletin ciddî olarak 
eğilmesi lâzım geldiği kanaatindeyim. 

Muhterem arkadaşlarım, Ortak Pazar ile ilgili du
rumumuz enteresan bir noktaya gelmiştir, fakat bunu 
izah etme imkânımız yok. Adalet Partisi Grupunun 
Hükümet kanadında bu noktadaki düşünce tarzına 
fazla bir şey söylemek istemiyorum; ama Selâmet Par
tisi ile Hareket Partisi Grupunun dikkatini bu nok
tada, geçmişteki beyanlarından ve bu kürsüye getir
dikleri konuşmalarından dolayı çekmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, ticarî hayat huzur ister, 
emniyet ister, siyasî istikrar ister. Sen - ben kavgası 
içinde olanlar, kardeş, yeğen, yoldaş müdafaası pe
şinde olanlar bunu sağlayamaz. Türkiyemizin üç ay 
sonrası ne olaoaktır, üç sene sonrası ne olacaktır? 
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Bunu düşünen, muhakemesini yapan insanlar maalesef 
bugün henüz ortada yoktur. Değerler anarşisi, sokak
taki anarşinin kat kat üzerine çıkmıştır. Türkiyemiz-
de vicdanlarla karakterler büyük bir zaaf içindedir. 
Hükümetin başında bulunanların fazilet ve dürüstlük 
anlayışı, en katı idrakleri bite çatlatacak ölçüde deje
nere olmuştur kanaatindeyim. Politikada karakter bü
tünlüğü.. 

BAŞKAN — Sayın Dikmen, vaktiniz bitti, bitiriniz 
lütfen sözünüzü. 

EKREM DİKMEN (Devamla) — Bitiriyorum Sa
yın Başkan. 

Karakter gibi yüksek değerler bazılarınca alay 
mevzuu haline gelmiştir. Milletimizde politikacılara 
karşı duyulan his; şüphe, endişe, tereddüt ve hatta 
istihza mahiyetinde ortaya çıkmaktadır. Devletin ba
şında olan insanların vasıfları ve karakter yapıları, 
milletin gönlündeki itimat müessesesinin en kuvvetli 
anahtarlardır. 

Yüce Meclisin, millet namına vazife gören millet
vekilleri; devlet idaremizde dürüstlüğü ve fazileti hâ
kim kılacak yolda vicdan muhasebesi yapmaya ve 
devlet nizamını yıkıcı insanlara, anarşiye imkân hazır
layan unsurları bertaraf etmeye mecburdurlar. 

Bu inanış içerisinde, Ticaret Vekâleti Bütçesinin, 
Vekâlete, milletimize ve Vekâlet mensuplarına hayırlı 
olmasını Cenabı Haktan dilerken; Yüce milletimize 
Cenabı Hakkın aydınlık günler göstermesini temenni 
ediyor, Yüce Heyetinizi Demokratik Parti Grupu 
adına saygı ile selâmlıyorum. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dikmen. 
Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına Sayın 

Hasan Tosyalı, buyurun efendim. (C. G. P. ve A. P. 
sıralarından alkışlar). 

C. G. P. GRUPU ADINA HASAN TOSYALI 
(Kastamonu) — Yüce Meclisimizin Sayın Başkanı, 
değerli •arkadaşlarım; Cumhuriyetçi Güven Partisi Gru
pu adına Ticaret Bakanlığımız Bütçesi üzerindeki gö
rüşlerimi arz etmek üzere Yüksek huzurunuzdayım. 
Hepinize saygılar sunarım. 

Ticaret Bakanlığımızın görevi meyanında olan ve 
müstakilen veya ilgili diğer bakanlıklarla işbirliği ha
linde yaptığı, yapmayı programladığı ve yapmayı he
def aldığı işleri şöylece sıralayabiliriz : 

1. Ziraî ve sınaî üretimimizin iç ve dış piyasa
larda değerlendirilmesi, 

2. Ziraî ve sınaî üretimimizin maliyetinin düşü
rülmesi, kalitesinin yükseltilmesi, dış rekabete daya

nıklı hale getirilerek sürekli ihracat imkânı sağlan
ması, 

3. Büyümekte olan Türkiyemizin, kalkınmakta 
olan sanayimizin ve. enerji tesislerimizin ihtiyacı olan, 
yatırım, ara mallarının ve iptidaî maddelerinin za
manında, yerinde ve yeteri miktarda ithal yolu ile 
temini, 

4. tç piyasada mal yokluğunun önlenmesi. 
Genellikle, 1974 yılı yokluk yılı, 1975 yılı ise yok

ların yok olduğu varlık yılı olmuştur. 
5. Yokluğu hissedilen, başta .traktör, bazı nakil 

araçları ve lastik gibi malların yokluğunun giderilme
sine de Bakanlıkça büyük gayret sarf edilmesini dili
yorum. 

6. 1975'te alınan tedbirler sayesinde, 1974'te yok
luğu hissedilen şeker, yağ, un, ekmek gibi temel gıda 
maddelerinde ve sayısız sanayi hammaddesinde yok
luk ve darlık önlenmiştir. 

7. I976'da çiftçilerimize, esnaf ve sanatkârlarımı
za 'verilen kredi miktarı 49 milyara, küçük sanayici
lerimize verilecek kredi miktarının ise 5 700 000 000 
liraya çıkarılması programlanmıştır. 

Bu miktar, milletimizin temel ve asil kitlesini teş
kil eden köylümüze, çiftçimize, esnaf ve sanatkârı
mıza verilen kredi miktarı itibariyle Cumhuriyet tari
hinde ilk ve en büyük rekordur. Bu da, milliyetçi par
tiler topluluğu Hükümetinin, alt kesimdeki milletimi
zin büyük kitlesine verdiği önemin en büyük işaretidir. 

8. Ekonomimizde büyük ve değerli yeri olan esnaf 
ve sanatkârlarımızın teşkilâtlanmasına büyük gayret 
sarf edilmiş, bu maksatla 1975 yılında 65 adet der
nek ve federasyon kurulmuştur. 

9. Ekonomik kalkınmamıza paralel olarak 1975' 
te kurulan kooperatifler adedi 888'e, Tarım Kredi 
Kooperatifleri bölge müdürlüğü adedi 9'a yükseltilmiş 
ve bir adet de Tarım Kredi Koperatifleri Merkez 
Birliği kurulmuştur. 

10. Hayat pahalılığı ve fiyat artışlarıyle müca
dele: Milliyetçi Hükümetimiz ve onun Ticaret Bakan
lığı 1975 yılında Hükümetimizin ve Bakanlığın aldığı 
çeşitli ve İsabetli tedbirlerle, (1974'te yıl ortalaması 
olarak, 1 yıl önceki ortalamaya göre) ;% 30 olan top
tan eşya fiyatları artış hızı, 1975'te % 10 civarına 
indirilmiştir. Böylece 1975 yılında fiyat artışları, ha
yat pahalılığı ve enflasyon hızının yükselmesi durdu
rulmuş ve toptan fiyatlarda nispî bir istikrar sağlan
mıştır. Hükümeti ve Ticaret Bakanlığını, "bu başarılı 
faaliyetlerinden dolayı tebrik ederim, 
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11. Ziraî ürünlere verilen taban fiyatları : 1975 
yılında hayat pahalılığına, enflasyona, ihracat azalma
sına sebep olmayacak şekilde 1974'e nazaran daha çok 
sayıda ziraî ürüne daha fazla taban fiyatı verilmiştir. 
Bundan bütün çiftçi ve üretici köylümüz 1975'e kadar 
olan yıllardakinden çok daha fazlasıyle memnun ol
muş ve müreffeh olmuştur. Taban fiyatı verilen ziraî 
ürün adedi de, Hükümetin aldığı tedbirlerle 17'ye çı
karılmıştır. 

Bu arada sayın Hükümetimizden ve Bakanlıktan 
mühim bir konuyu temenni olarak dile getirmek isti
yorum. O da şu: Pirinç ve çeltik taban fiyatları mese
lesidir. Çok zor durumda olan çeltik ve pirinç üretici
sinin durumu ıslah etmek ve pirinç üretimimizi artır
mak için 1976'da mutlaka çeltik veya pirince de ki
loda 5 liranın üstünde taban fiyatı verilmesini çok 
önemli ve zaruri görmekteyiz. 

İhracatımız: Sayın arkadaşlarım, 1975'te ihracat 
gelirlerimiz 1 400 000 000 dolar olarak gerçekleşmiştir. 
ihracatımızda; ziraî ürünlerimizde % 10, sınaî ürün
lerimizde |% 17 oranlarında azalma olurken, maden
cilik ürünlerimizde bu nevi maddelere olan ihtiyacın 
fazlalığı ve istek fazlalığı sebebiyle % 44 oranında 
artış olmuştur. 

Ticaret Bakanlığımızca pamuk, fındık, çekirdeksiz 
kuru üzüm ve kuru incirdeki iç ve dış fiyat farklılık
larının giderilmesi suretiyle bu maddelerdeki ihracat 
güçlüklerinin giderilmiş olmasını memnuniyetle kar
şılıyorum. 

13. İthalâtımız: Büyüyen ve gelişen Türkiyerni-
Zİn, ekonomimizin ve sınaî kalkınmamızın ihtiyacı 
olan ve Türkiye'de bulunamayan yatırım, ara malı ve 
iptidaî madde ihtiyaçlarına büyük önem ve önce
lik veren ve bu maksatla tüm ithalâtımızın takriben 
% 95'ini bu nevi yatırım mallarına ve sadece % 5'inin 
tüketim mallarına tahsis edilmiş olmasını; Hükümeti
mizin ve Ticaret Bakanlığımızın dış ticaretteki, it
halâttaki isabetli görüş ve tatbikatını da memnuni
yetle karşılıyorum. 

1975 yılındaki ithalâtımız 1974'e nazaran % 5 
artarak 4 700 000 000 dolar olarak gerçekleşmiştir. 
Bu miktar artışının sebebi, dış dünyadaki petrol fi
yatları ve sınaî maddelerdeki değer artışlarıdır. 

Büyüyen Türkiyemiz, gelişmekte olan ekonomimiz 
ve artan kamu ve özel teşebbüs sanayimizin ihtiyacı 
olan yatırım malları, ara malları ve iptidaî maddele
rine olan ihtiyaç miktarı, cins, kalite ve değer bakı
mından elbette seneden seneye artmaktadır. Hele, Tür
kiye'yi tarihinin en büyük kalkınma devrine sokma-

22 ı 2 . 1976 O : 2 

ya karar vermiş olan Milliyetçi Hükümetin 1976 ya
tırımları ve sanayi kalkınması için olan yatırım mal
ları ihtiyacı dikkat nazara alınınca, Bakanlığın ve Hü
kümetin aldığı kararları takdirle karşılamak lâzım 
geliyor. Bu artış, ekonomimizin büyümekte olduğunu 
gösteriyor. Türkiye bu nevi ithal mallarını kendisi it
hal edinceye kadar, bugünkü ithal fazlalığının gayesi 
de, bugün fazla miktarda ithal ettiğimiz, bu sebeplerle 
ödemeler dengesini aleyhimize çeviren bu nevi mal
ların artırdığı ödemeler dengesindeki farkı gidermeyi 
gaye edinen Hükümetimiz dişini sıkarak, muhalefet 
partilerimizin değerli sözcülerinin kıyasıya tenkitleri
ne, açık alınlarını ve temiz vicdanlarını siper ederek 
millî menfaat uğruna Türkiyenin kalkınması, sanayi 
kalkınmamız uğruna yatırım malları ithalâtına önem 
vermiştir. Bundan dolayı, bu cesur hareketinden do
layı, bu idealist hareketinden dolayı, Hükümeti de, 
Bakanlığı da takdir ve tebrik etmek isterim. (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri.) 

1976'da daha fazla inkişaf edecek olan, başta sa
nayi, enerji ve tabiî kaynaklar ihtiyacını karşılamak 
için 1976 yılı ithal rejimi programına göre, yatırım 
malları için 1 750 000 000 dolarlık, ara malları için 
3 milyar dolarlık, tüketim malları sadece 250 miyon 
dolarlık olmak üzere, toplam olarak 5 milyar dolar
lık ithalat öngörülmüştür. Bunun 4 450 000 000 do
larını program ve projeye bağlı yatırım ara malı ve 
iptidaî madde ithalâtı teşkil etmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bu miktar ithalâtın en önem
li öz kaynağı, elbette ki ihracattan aldığımız döviz ge
lirleridir. Yabancı memleketlerde çalışan fedakâr işçi
lerimizin gönderdikleri dövizlerde bir takviye unsuru
dur ama, bunlar devamlı olmayabilir, Avrupa'nın eko
nomik durumu sebebiyle değişebilir. 

Bu bakımdan Hükümetten dileğim, ihracatımızın 
ve ihracat gelirlerimizin artırılmasına, Hükümetçe ve 
Ticaret Bakanlığımızca daha emin tedbirler alınma
sına daha fazla önem verilmesini önemle temenni edi
yorum. 

Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; yarım da
kikalık müdetle son sözlerimi söyleyerek konuşmama 
nihayet vereceğim. 

Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu olarak, devlet 
idaresinde dürüstlüğün hâkim olmasına ve her türlü 
yolsuzlukla etkili şekilde mücadele edilmesine büyük 
önem veriyoruz. Ortaya atılan her yolsuzluk iddiası
nın hassasiyetle ve ciddiyetle, hiç bir gereksiz gecik
meye yol açılmadan tam olarak araştırılması ve so
ruşturulması lüzumuna inanıyorum, inanıyoruz. 
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Cumhuriyetçi Güven Partisinin bu konulardaki tu
tum ve davranışı belirttiğim istikamette olmuştur ve 
olmaya da devam edecektir. Doğrunun ve eğrinin, hak
sız isnadın ve gerçeğin ortaya çıkması ancak araştırma 
ve soruşturmaların gereken şekilde yapılmasıyle müm
kündür. İftira ve gerçek böyle ayrılır birbirinden; na
muslu insanlar böyle korunur, suçlular böyle ortaya 
çıkar. 

Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım, bu düşün
ce ve isteklerimizle, Ticaret Bakanlığımız Bütçesi üze
rindeki görüşlerimizi arz etmiş bulunuyorum. Büt
çenin aziz yurdumuza ve Bakanlığımızın mümtaz 
mensuplarına hayırlı ve çok daha başarılı olmasını di
ler, hepinize teşekkür ve saygılarımı sunarım. (Alkış
lar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tosyalı. 
Millî Selâmet Partisi Gruup adına Sayın Şener 

Battal, buyurunuz. 

M. S. P. GRUPU ADINA ŞENER BATTAL 
(Konya) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Millî 
Selâmet Partisi Grupu adına saygılar sunuyorum. . 

Sözümün başında, Ticaret Bakanlığının görev an
lamı sınırları içine giren konuların son yıllarda önemli 
genişlik kazanması neticesi Türk ekonomisinin gerek 
mevcut durumuna, gerekse yapısal karakterine temas 
etmek zarureti duyuyorum. 

Bugünkü ekonomilerin ve Türk ekonomisinin ya
pısının en önemli meselesi, istikrar içinde ekonomik 
büyüme meselesidir. Memnuniyetle ifade etmek iste
riz ki, 1975 yılında bu ekonomik büyüme, Üçüncü 
Beş Yıllık Kalkınma Planının beş yıl için öngörmüş 
olduğu yıllık kalkınma ortalaması değerine takriben 
erişmiş bulunmaktadır. 1975 yılında gayrı safi millî 
hâsılamız yaklaşık olarak % 8 miktarında artmıştır; 
gayri safi millî hâsıla 538,5 milyar Türk Lirasına çık
mış bulunmaktadır. 36,5 milyar dolarlık bu gayri sa 
fi millî hâsıla ile dünya devletleri arasında, demirper
de ülkeleri hariç 21 nci sırada yer almış bulunuyo
ruz. 

Ancaık, Amerika Birleşik Devletlerinin 3 trilyon 
550 milyar dolarlık hâsılasıyle birinci oluşu, Rusya' 
nın 500 milyar dolar tahmin edilen hâsılaları yanın
da, Türkiye'nin gayri safi millî hâsılasının çok cüzî 
kaldığını ifade etmek isterim. 

Bugün Demirperde harici devletler içinde Japon
ya, Almanya, Fransa, ingiltere gayri safi millî hâsıla 
bakımından önde giden devletlerdir. Türkiye'nin 
15 - 20 katı genişlikte bir bünyeye sahiptirler. Devleti
mizi bu yarışta öne geçirmenin yolu, onların takip 

ettiği kapitalist veya sosyalist ekonomilerle mümkün 
gözükmemektedir. Bizim gibi, bünyesi özellik arz 
eden bir devletin diğerini geçmesi, mevcut bu bazı 
sistemleriyle çok zor olduğuna göre, Millî Selâmetin 
ifade ettiği millî görüş doktrini ile bu yarış devam et
tirilmeli ve yüksek millî hedeflere doğru gidilmelidir. 
Bu hususu önemle tebarüz ettirmek isteriz. 

Sayın milletvekilleri, fert başına düşen millî gelir 
864 dolardan 913 dolara yükselmiş bulunmaktadır. 
Keza, bu büyüme de Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma 
Planının öngördüğü, ortalama artış rakamlarına eriş
miş bulunmaktadır. Fert başına düşen millî gelir 1971' 
lerde 5 250 lira iken 1974'te 10 822 liraya, yani 864 
dolara, 1975'te ise 1 360 lira, yani 913 dolara baliğ 
olmuş bulunmaktadır. 1977'de bu meblâğın 1 000 do
ları aşması tahmin edilmektedir ve asgarî bir hedef 
olarak ifade edilmektedir. 

Millî gelir dağılımı bakımından, yani ferdin refa
hı bakımından 149 bağımsız devlet arasında 61 nci 
olduğumuzu üzülerek ifade etmek isteriz. Almanya' 
da 913 dolar, on katına erişerek bizim insanımıza na
zaran Alman insanı on kat daha refah içindedir. 
Komşularımız içinde Suriye, Irak bizden biraz nok
san bulunmakta, diğer komşularımız bizim vatandaşı
mızdan daha iyi refah şartlarına sahip bulunmakta
dırlar. Yunanistan bile bize göre üç kat ferdî refaha 
sahip bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, burada bir diğer önem
li husus da; millî gelir dağılımında nüfusun >% 65'i 
millî gelirin % 23'ünden pay almaktadır. Diğer bir 
ifade ile nüfusun % 35'i aslan payı almakta, millî 
gelirin % 77'sini tüketmektedir. Türkiyemizde, diğer 
bir ifade ile, bazıları yemekte, diğerleri onları sey
retmektedir. Biz millî görüş içinde bunu son derece 
tehlikeli buluyoruz, haksız buluyoruz, sosyal adalete 
aykırı buluyoruz. Bu memlekette millî gelir dağılımı 
ve inkısam yeniden düzenlenmedikçe, sosyal adaletin 
tahakkuk ettiğini iddia etmek mümkün değildir. 

Millî gelir hesaplarında nüfus artışının zararlı ol
duğu görüşleri, artık iktisadî görüşler değildir. Bugün 
iktisat ilmi, nüfusun büyük bir potansiyel olduğunu 
iddia etmektedir. Buna örnek: Çin'in fazla olan nü
fusu gösterilmektedir. 

Türk insanını, millî gelir hesaplarında sayısı artı
yor diye endişe duyanlara, nüfusun potansiyel olduğu 
görüşlerini artık paylaşmakta herkesin ciddî inanç 
içine gelmesini temenni ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, bu yılki ekonomik büyü
menin istikrar içinde bulunduğu verdiğim rakâmlar-

— 204 — 



M. Meclisi B : 63 22 . 2 . 1976 O : 2 

dan anlaşılmaktadır. 1975 yılı ekonomik verilerinin 
çeşitli güçlüklere rağmen, böyle memnuniyet verici 
boyutlara ulaşması karşısında herkes, her Türk vatan
daşı elbette memnuniyet duymak zorundadır. 

Mııhterem milletvekilleri, İngiltere'de bile geçen 
yıl % 25 fiyat artışlarının olduğu düşünülürse, Tür
kiye'nin toptan eşya fiyat endekslerindeki % lö'luk 
veya % ll'lik artış, ekonomik istikrarın önemli bir 
işareti sayılmalıdır. Geçen yılki üretim artışlarının 
temel sanayi mallarında % 2Cı'ye erişmesi, ekonomik 
büyümenin üretimle olan bağlantısının açık olarak or
taya koyulması demektir. 

19-75 yılının önemli bir başarısı da, Türk ekono
misindeki para ve kredi politikasının ziraî bünyeye 
bağlılıktan kurtarılması olmuştur. Her yıl Türkiye'de, 
Eylül ayında 10-15 milyarlık, taban fiyat ödemesi 
dolayışıyle piyasaya para arzı yapılmakta idi. Bu yıl, 
bu tatbikat 'değiştirilmiş ve 1975 Haziran ayında 4,7 
milyarlık kredi piyasaya arz edilmiş, yanm kalmış 
sanayie ferahlık getirilmiş ve orta vadeli kredilere ge
nişlik getirilmiş, küçük esnaf rahatlatılmıştır. 

Bu sebeple, güz döneminde her yıl Türk insanı
nın marjinal istihkak temayülünün fazla olması se
bebiyle vaki olan sunî fiyat artışları 1975 yılında gö-
rü̂ qaenniŞjtir. Memnuniyetle ifade edelim ki, bu yıl 
piyasaya çıkarılan para arzı diğer yıllara nazaran 
% 5 miktarında artış göstermiş bulunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, öte yandan, 1975 yılında 
dünya konjonktüründeki olumsuz gidişe rağmen, pa
muk stoklarının eritilmesi son derece başarılı bir so
nuçtur. 

Geçen yılın önemli zorluklarından biri de traktör 
talebinin çokluğudur. Montaja ve dış sermayeye da
yalı traktör sanayiinin imalâtı ise, - yani arz - son de
rece düşüktür. Bundan dolayı, traktör talebinin çok 
oluşu, traktör arzının az oluşundan ötürü karaborsa 
oyunları olmuştur ve olmaktadır. 

Türkiye'nin bugün 100 bin traktöre ihtiyacı var
dır. İnşallah önümüzdeki yılın bütçesinde 26 büyük 
proje için ayrılan 3,5 milyar liralık ön plasman bu 
envestismanların temel atmasının başlangıcı olacak ve 
traktör ihtiyacını öncelikle millî sanayie dayalı ola
rak karşılamanın başlangıcı bu yılın bütçe tatbikatı 
olacaktır. 

Muhterem milletvekilleri, taban fiyat politikasın
daki detaylara girmek istemiyorum. Ancak, bu yıl 
Orta Anadolu Bölgesinde çekirdekli kuru üzüm için 
taban fiyat verilmesi son derece memnuniyet verici 
bir başlangıçtır. Bunun daha iyi organize edilmesi 

ve gelecek yıllarda tatminkâr hedeflerin tespitinde 
zaruret görüyoruz. 

Şimdilik başlangıç olduğu için tenkitlerimizi geniş 
manada ifade etmeyi zait addediyoruz. 

Buraya kadarki izahatımı özetlemek istersem; 1975 
yılı, Hükümet Programında ifadesini bulan yoklarla 
mücadele, işsizlikte azalma, istikrar içinde büyüme, 
refahı yaygın hale getirme hususlarında başarılı bir 
yıl olmuştur. 

1975 yılının ekonomik güçlüklerinden biri, diğer 
arkadaşlarımızın da ifade ettikleri gibi, şüphesiz dış 
ticaret açığımızdır. 

Bilindiği gibi bu rakam 3 137 000 000 dolar 
civarındadır, yani 50 milyar lirayı aşan bir dış tica
ret açığı söz konusu olmaktadır. 1975 yılı için, 
«ithalâtta patlama yılı» denilmesi son derece nor
maldir. Ancak, ithalâtın ana kalemlerinde bir evvel
ki yıla nazaran % 40 - % 60 civarındaki artışları 
tetkik etmek lâzımdır. Bu dış ticaret açığı sebebiyle 
Türk ekonomisinin bugüne kadarki bünyesini tahay
yül etmenin zamanı gelmiştir sayın milletvekilleri. 

Geçen yıl Hükümetimiz ithalat rejiminde cesur 
davranmıştır. Bu cesur davranışı tenkit eden sayuı 
sözcülere, «şayet 1975'in cesaretli, atak ithalât re
jimi uygulanmasa idi ekonomik bünyede neler olurdu» 
sorusunun cevabını vermek düşmektedir. 

1975 yılında 1 milyar dolarlık petrol ithal edil
miştir; siz olsaydınız ne yapardınız? Bu petrolü it
hal etmez miydiniz? 2,5 milyar dolarlık makina it
hal edilmiştir; siz olsaydınız bu makinaları ithal et
mez mi idiniz? Yatırımları yarım mı bırakırdınız? 
Yine, 2,5 milyar dolarlık hammadde ithal edilmiş
tir; siz olsaydınız bu 2,5 milyar dolarlık ithalatı yap
maz mı idiniz? 6 milyar dolarlık ithalat zaruri itha
lattır ve ekonominin son derece, insandaki kan ka
dar kıymetli ihtiyaçlarının ithalatıdır. Onun için siz 
bu ithalatı zaruri bulduğunuzu, hiç olmazsa bu kür
süden ifade etmek suretiyle, ekonominin ana bünye
sine geçişin tartışmasını getirmeniz lâzımken; horoz 
dövüşü yapmak suretiyle bu kürsüyü polemik zev
kinizi tatmin için kullanıyorsunuz aziz arkadaşla
rım. 

Muhterem milletvekilleri, ekonimide hatalar bü
yük zelzeleye sebep olur. Onun için ithalâtta şu ra
kam, bu rekam yerine; ekonominin bünyesinden ge
len zaruretleri elbette kabul etmek zorundasınız. 
Şimdi, millet olarak hızla gelişmek zorundayız; o 
halde bu hızla gelişmenin gerekleri nelerdir, bunla-
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n elbirliği ile düşünmeye mecburuz. Hızla sanayi
leşmeye mecburuz, 

Nüfusun 2 milyonu açık işsiz, 6 milyonu gizli iş
siz olmak üzere 8 milyonluk işsiz bulunan bir Tür
kiye'de siz yatırımları hızlandırmazsanız, yatırım
lara ana kaynak olan ithalatı yapmazsınız, bundan 
doğacak tahribat ne olur aziz arkadaşlarım? Eğer 
ithalât yapmayalım derseniz, siz çok iptidaî olan eski 
otarşik ekonomi devirlerini mi getirmek istyorsunuz? 
1950 öncesi «kendi yağımızla kendimiz kavrulalım» 
diyen otarşik ekonomi, bilesiniz ki artık yamyamlar 
diyarında dahi ekonomi olarak kabul edilmeyen 
bir tarzdır. «Kendi yağınla kendin kavrulma» eko
nomi değildir aziz arkadaşlarım. İthalâtın bizce 
daha da büyümesi lâzımdır. Çünkü, yeniden bü
yük Türkiye ideali, hızla sanayileşen, büyüyen ve 
gelişen bir Türkiye ile mümkündür. tthalâtm büyük 
olması ne demektir? 

Muhterem arkadaşlarım, gayri safi millî hâsıla 
içinde, Belçika, gayri safî millî hâsılasının % 99'u 
miktarında ithalât yapmaktadır. Rusya, gayri safi 
millî hâsılasının % 24'ü; Yunanistan, gayri safî 
millî hâsılasının % 28'i civarında ithalât sapmak
tadır. Türkiye'nin bugün yaptığı ithalât, gayri safı 
millî hâsılasının % 12'si kadardır. O halde, ithalâ
tımız kifayetli değildir derken; biz, devletin gücü 
olan gayri safî millî hâsıla rakamlarıyla mukayese 
yapmak istiyoruz. 550 milyar liralık büyük gayrı 
safî millî hâsılaya malik dünyada 149 bağımsız ül
ke içinde - demirperde ülkeleri hariç - 21 nci bün
yeye sahip Türkiye'nin siz ithalâtını kısarsanız, bu 
gayri safî millî hâsıla atıl kalır ve bu ataletten do
layı büyük millî zararlar husule gelir. 

Sayın milletvekilleri, ithalâtın büyük olmasıyle, 
onun karşılığının temin edilmesi problemleri ayrı 
ayrı şeylerdir. Buraya gelen sözcüler bence bunu 
ele almalıydı. İthalât büyük; ama karşılığı nerede7 

Neden karşılığı için tedbir almıyorsunuz, sualini 
getirmeliydi. Bence muhalefet sözcüleri tartışmayı 
yanlış vazetti. 

Hatta hatta, ihracatın artırılması, ihracatın ithalâ
tı karşılaması da ayrı bir tartışma mevzuydu, bunu 
da getirmemiş bulunmaktadır sayın sözcüler. 

Sayın milletvekilleri, dış ticaret rejiminden bah
sederken, AET, yani Ortak Pazar Ülkeleriyle olan < 
ticaret rejimimize de kısaca bir göz atmak istiyorum, 

BAŞKAN — Sayın Battal, 5 dakikana var 
efendim. 
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ŞENER BATTAL (Devamla) — Ortak Pazara 
karşıyız diye, Ortak Pazarın kapitalist ve katolik 
bir pazar olduğunu söylenen Millî Selâmet Partisi 
bunu ta başlangıcından beri ifade etmiş, bugün bu 
vasıl olduğumuz, daha doğrusu buna düştüğümüz 
dereke demek lâzım, bizim tarafımızdan ta o za
man ifade edilmişti. Aklımızı başımıza almanın tam 
zamanıdır 

Bendeniz zamanın darlığını gözönüne alarak 
Ortak Pazarla ilgili görüşlerimi bu cümlelerle özet
lemiş olayım. Yalnız, 10 şubat'ta 7 kişilik bir AET 
komisyon heyeti geliyor ve birtakım kelâmı rüşvet
lerle bize şimdiye kadar yerine getirmedikleri ve 
Ortak Pazarca ödenmeyen kredilerin ödeneceğini, 
işçilere serbest dolaşma hakkının tanınacağını, ta
rım maddelerine Türkiye'ye ihracat imkânı tanıya
caklarını, Üçüncü Dünya ülkelerine Türkiye'nin mü
saadesiyle taviz vereceklerini ifade etmiştir. Bu ke
lâmı rüşvete kanacak olanların vay haline; Allah 
veballerini azaltsın aziz milletvekilleri. 

Türkiye'nin bugün en büyük problemlerinden 
birisi de; kredi dağıtımındaki yanlışlıktır. Krediyi 
Türkiye'de kaymak tabaka almaktadır. Bu kredi 
dağıtımındaki dengesizlik ifade edelim ki, kapitalist 
tatbikatın en kötü şekliyle Türkiye'de görülmekte
dir. Kredi dağıtımında bölgesel kalkınma şirketi 
yoluyle Anadoluya sanayiin kaydırılması ve hiç ol
mazsa kredi verilecekse, kredi isteyenlerin öz ser
mayesi azamî limit olarak düşünülüp ona göre kredi 
verilmelidir. 

Nasrettin Hoca'nın meşhur bir vecizesi vardır: 
Yaz günü ev sahibi büyük kaşıkla buzlu hoşafı içer
ken; «Öldüm be!.» diyormuş. Nasrettin Hoca, o 
yaz sıcağında dayanamamış ev sahibine; «Ey 
amca, ver şu kaşığı da biraz da biz ölelim» demiş. 

Türkiye'de İstanbul'daki, İzmir'deki üçbuçuk 
mutlu azınlık maalesef kredi dağıtımında hep bü
yük kepçe ile buzlu hoşafı içip «Of, öldüm be!.» 
demenin rahatlığı içindedir. Biraz da kredi Anadolu
ya gitmelidir aziz milletvekilleri. 

Köylüye faizsiz kredi verilmesinin yolları araş
tırılmalıdır. Bu nasıl olacaktır? Bu nasıl olacaktır, 
sorusunun küçük bir cevabını vereyim; «İşimiz iş, 
işimiz iş» 30 milyon ikramiye dağıtıyor şu banka 
diye televizyonlara kadar getirilen bu ikramiye ra
kamlarının, hiç olmazsa köylüye verilecek faizde 
oranlı olarak indirilmesi bile ihtiyacı kısmen olsa 
tatmin eder. 
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Onun için muhterem arkadaşlarım, köylüye 
faizsiz kredi verilmeli, Ziraat Bankası köylüye da
ha çok dönük çalışmalıdır. Köylünün şimdiye kadar-
ki borçları için biriken faizler alınmamalı, köylüye 
faizsiz kredi dağıtımının gerekli hukukî ve fiilî şart
lan hazırlanmalıdır. 

Bu sözümüzü iktisat ilmine aykırı bulanlar çıka
bilir. Ama geçen yıl Amerika'da gallbright diye bir 
profesör çıktı, «Faiz hadlerini düşürelim» dedi. 
Bu sene Kanada'da Kanada Başbakanı Tredau da
hi gallbright'in teorilerini benimsedi. 

Bizim enflasyonumuz, durgunluk içindeki enf
lasyondur, yani işsizlik vardır, yatırımlar Türkiye'de 
büyük şekilde arzu edilmektedir. O halde, siz faiz 
hadlerini yükseltirseniz yatırımları durdurursanız, iş
sizliği artırırsınız. Birinci Koalisyoada bu husus
taki görüşlerimizi maalesef ortağımıza anlatama
dık. Bu ortağımızla iyi anlaşıyoruz, inşallah Hu hu
sustaki görüşlerimiz tekabbül edilir. 

BAŞKAN — Sayın Battal, süreniz bitti efendim. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Efendim, bir 
sayfa ile temennilerimizi arzedeyim: Bunlardan biri 
İslâm ülkeleriyle ortak pazar ve işbirliği şartıdır. 
Bunu önemle ifade ediyorum. Kapitalist Eczacıbaşı 
bile bu görüşümüzü paylaşmaktadır. 

Osmanlı Bankası için geniş izahatta bulunacak
tım. Zamanım bitti, Osmanlı Bankası yabancı sö
mürünün Türkiye'deki temsilcisidir. Osmanlı Ban
kası, millî emlâkleri birtakım turizm şirketlerine 
kaçırmaktadır, Osmanlı Bankası'nın süresi dolmuş
tur, Osmanlı Bankası, tnigliz - Fransız sermayesi
dir. Bendeniz, Kıbrıs ihtilâfı sırasında, Fransa'nın 
tutumu karşısında, Osmanlı Bankasına derhal son 
verilmesi gerektiğini telgrafla ilgililere bildirmiştim. 
O zaman Hükümet baş sorumluları ve diğer orta
ğımız bu görüşümüze katılmadı. Bu hususta muh
terem milletvekilleri, daha geniş izahatı bir başka 
vesileyle, basın toplantısı veya makalelerimizle ar-
zetmek isteriz. 

Ticaret Bakanlığı Bütçesi üzerinde, biz büyük 
bir önemle izahat vermek istedik, çünkü millî ik
tisat bünyesi bunu gerektirmektedir. Zamanın dar
lığı sebebiyle sayın Başkanımızın sabrını ve ikazla
rını daha fazla istismar etmemek için sözlerimi kes
mek zorundayım. Cümlenize saygılar sunar, Tica
ret Bakanlığının 1976 Yılı Bütçesinin hayırlara ve
sile olasını temenni ederim. (A. P. ve M. S. P. sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Battaİ. 
Söz sırası Adalet Partisi Grupu adına sayın 

Hüsamettin Tiyanşan'ın. Buyurun sayın Tiyanşan. 
HÜSAMETTİN TİYANŞAN (İstanbul) — Sa

yın Başkan, muhterem milletvekilleri; 1976 Malî Yılı 
Ticaret Bakanlığı Bütçesi üzerinlde, Adalet Partisi 
Grupu adına görüş ve temennilerimizi arz etmek üze
rle huzurunuza gelmiş bulunuyorum, 

Büyük milletirriizin ekonomik hayatında ve kal
kınma politikasında ağır bir görev ve sorumluluğu 
ibulunan Ticaret Bakanlığını, bir yanldan Adalet 
Partisi programı, diğer yandan milliyetçi partiler 
topluluğu Hükümetinin Koalisyon Protokolü açısın
dan değerlendirmek istiyorum. 

Demokratik düzenin ayrılmaz bir parçası olan 
hür iktisat düzeni, karma ekonomi anlayışı içinde 
özel teşebbüsün yeri ve gelişmesi, memleket im
kânları ve kaynaklarının kullanılması, meşru kâr ve 
kazanç hakkı, küçük hür teşebbüsün des'teklenme-
si, sektörler arasında denge kurulması, Devlet te
şebbüslerinin boyutları, ithalât ve 'ihracat rejimleri, 
milletlerarası ticarî anlaşmalar, yoklarla mücadele, 
fiyat istikrarı, spekülatif ve enflâsyonist hareketle
rin önlenmesi gibi hayatî önem taşıyan hizmetleri; 
bir yandan milletJin devlete güvenini sağlayarak, di
ğer taraftan sıkmadan, zorluklara ve devletin ağır 
çarkına sokmadan icranın müessiriyetini sağlamak, 
Ticaret Bakanlığının en önemli görevidir. 

Bütün tenkit ve eleştirilere rağm'en, memnuniyet
le savunaıbiteceğimliz bir husus da, bu dönem için
de Ticaret Bakanlığımızın, yukarıda özetlemeye ça
lıştığımız analhedefilere pek çok tıkanıklıkları göğüs
leyerek sadık kalmış olması ve büyük bir yaklaşım 
sağlamasıdır. 

Sayın milletvekilleri, bilindiği gibi Hükümet 
Programımızda, temel hammadde ve zarurî ihtiyaç 
maddelerinin yeteri kadar piyasada bulundurulma
sı, darlıklar ve yokluklarla mücaldele edilmesi, her 
tüjlü spekülatif hareketin önlenmesi hedef alınmış
tır. 

«Ehemmiyetle belirtelim ki, Ticaret Bakanlığın
ca, temel mallarla zarurî ihtiyaç maddelerinin piya
sa durumu yakından izlenmekte, muhtemel bir dar
lığa sebebiyet verilmemesi için, darboğazların ön
ceden görülerek, gerekli tedbirlerin zamanında alın
ması yoluna gidilmektedir. Bu cümleden olarak; 
son yıllarda memleketimizde görülen likit nebati 
yağ ve margarin darlığı, alınan tedbirlerle tama
men giderilmiştir. Türkiye'nin yıllık yağ ihtiyacı 

— 207 — 
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olan 445 bin tonun 245 bin tonu yerli üretimden, 
talep açığı olan 205 bin ton da, verilen ithal müsaa
deleriyle, sıkıntıya düşülmeyecek ölçüde karşılan
mıştır.: Ayrıca TARİŞ'e ham yağ konusunda stok 
bulundurmak görevi verilmiş olmasını da isabetli 
ibir tedbir olarak görrrieteyiz, Öte yandan, mevcut 
margarin fabrikalarının toplam kapasitesinin ihtiya
cı karşılayacak ölçüde geliştirilmesini de memnuni
yetle belirtmek isteriz. 

Lâstik ihtiyacı konuşumda da zamanında alınan 
'tedbirler, geçen yılın sonbaharında görülen sıkıntıyı 
önemli oranda azaltmıştır. Ancak, yerli sanayiimiz 
talâbi tamamen karşılayacak kapasiteye fiilî olarak 
ulaşıncaya kadar tanzim ithalâtına devam edilmeli
dir.; Kanaatimizce, Türkiye'de lâstik ve yedek par
ça yokluğunun çaresi, motorlu araç çeşitlerini as
gariyle indirecek ciddî bir tipleşmeye gitmektir. 170'e 
yakın marka, model otomobil, kamyon, otobüs, mi-. 
nibüsün istikrarlı bir şeklide servisini yapmak ve ye
değini hazır bulundurmak, Türk ekonomisi için 
yıkım olmaktadır.. Bedelsiz ithal yolu da, akla gel
meyen marka taşıtları Türkiye'ye sokmaktadır. 

Montaj sanayiinin öngörülen hedeflerin üzerinde 
imalâtı, devlet ve bilhassa millî savunma alımlarının 
geçen yaz anormal artması, lastik sanayiini elinde 
'tutanların piyasayı aç tutma eğilimleri, fiyat poli
tikasındaki uyuşmazlık lastik darlığında en önemli 
etken olmuştur. Türkiye'nin ihtiyacı ile, yerli üre
tim arasında talep açığı 750 bin ilâ 1 mülyon adet
tir. Bu açığın gümrük indirimli ithalâtla kapatıl
masına devam edilmelidir. 

Sayın mileltvekilleri, son yıllarda traktör piya
sasında da darlık bulunmakta, talepler karşılanama-
tmaktadır, Yılda takriben 95 bin traktöre ihtiyaç 
olan memleketimizde, üretim 45 bin civarındadır. 
1975 yılında Bakanlıkça ithalâtçı firmalara 40 bin 
civarında traktör ithal müsaadesi verilerek, ihtiyaç 
karşılanmaya çalışılmıştır. Buna rağmen satışlarda, 
gayri meşru yollara tevessül olunduğu şikâyetleri 
devam etmektedir, Fabrikaların tevsii projelerinin 
biran evvel gerçekleşmesi ve traktörün hakikî ihtiyaç 
sahiplerinin eline, anormal kârlar alınmadan geçme
si için konunun titizlikle takibi şarttır. Kamyon ve 
otobüs imalâtında da durum buna yakındır. Mon
taj sanayiinin üretimi, ihtiyacı karşılayacak oranda 
olmasına rağmen, satışlarda fiyat kontrolü yeterin
ce yapılamamakta, müstehlikin mağduriyetine yol 
açılmaktadır. 

22 t 2 , 1976 O : 2 

Fiyat hareketleri üzerinde, Bakanlığın Konjonk-
Itür ve Yayın Müdürlüğü her ay toptan eşya fiyat
larını inceleyerek yayınlamakla kalmamalı, toptan 
eşya fiyatlarında tespit edilen istikrara rağmen, pe* 
rakende satışlardalki tütarisızlik ve oynamaların da 
sebeplerini araştırıp, tedbirler getirilımelidiir̂  

Ümit etmek isteriz ve rahatlıkla söyleyebiliriz ki, 
geçirime endekslerinde görülen perakende fiyatların 
yıllık ortalama artış gerilemeleri, bir başka deyim
le, 1975 yılında sağlanan fiyat istikrarı çalışmaları, 
1976 yılını olumlu yönde etkileyecektir. Böylelikle 
ülkemiz, enflasyonist baskıdan da kurtarılmış ola
caktır. 

Değerli arkadaşlarım, sözün burasında Tarım Sa
tış Kooperatifi Birliklerinden de bahsetmek isterim, 
Geçen dönemde kooperatiflere ürünlerini vermeye. 
gelen üreticilerin karşılaştığı zorluklar, çektikleri ıs
tıraplar bir bir ortadan kaldırılmış, maliyet iç ve 
dış piyasa fiyatları göz önünde bulundurularak 
tespit edilen taban fiyatlarının, üretici tarafından 
da olumlu karşılanması sonucu, pamuk, ayçiçeği, 
incir, tiftik, fındık, üzüm, zeytinyağı, antepfıstığı 
ve koza alımları önemli ölçüde yapılmıştır., Zeytin
yağı ve kuru üzüm destekleme alınılan halen devam 
etmektedir. Teşekkül eden olumlu piyasa şartları, 
ihracatçı ve tüccarı da rekabete sokmuş, serbest pi
yasa oluşması üreticiyi büyük ölçüde memnun et-
rriışt'ir. 

1975 yılında üreticinin malını ve alın terini de
ğerlendirmek amacıyle 900'e yakın yeni kooperatif 
ve 9 adat de Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Bir
liği kurulmuş bulunmaktadır. Bize göre, bu koo
peratifleşme hareketi, refahın tabana inmesinin en 
bariz örneğini teşkil etmektedir, 

. Ticaret Bakanlığımızın meslek kuruluşlarıyla da 
temas, işbirliği ve kendi konuları içinde müşterek, 
faydalı çalışmalarında büyük gelişmeler olmuştur. 
Bakanlığın özel sektör temsildiler! ve kamu niteli
ğindeki meslek kuruluşlarıyla koördone ettiği çalış
malar, ekonomik hayatımıza canlılık getirmekte, 
meseleler müştereken göğüslenerek, memleket men
faatleri açısından önemli adımlar atılmaktadır. An
cak, Bakanlığın bünyesini bu çalışmaların hızına 
uygun bir şekilde geliştirmek, gerekirse tasfiye et
mek şarttır kanısındayız. 

İç ticaretimizde Bakanlığın bölge müdürlerini, 
valilerimizin ekonomik müşavirleri olarak mütalâa 
ediyoruz. Halen Bakanlığın sadece 11 ilimizde böl
ge müdürlüğü mevcuttur. Trakya illerimizde, Kon-
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ya, Kayseri gibi büyük şehirlerimiz dahil 50'den faz
la ilimizde ticaret bölge müdürlüklerinin olmayışı, 
sözlerimizin başında saydığımız anagörevlerin ya-
pılnmsını zorlaştırdığı gibi, ekonomik hareketlerin ta
kibi, teşviki veya murakabesi yapılamamakta, meslekî 
(kumuluşîarın, kooperatiflerin çalışmalarında irtibatları 
'da. Bakanlık merkezî görevleri arasına sokularak, 
gecikme ve tıkanmalara sebep olmaktadır; 

ölçü ve tartı aletlerinin kontrolundan tutunuz da, 
fiyat dalgalanmaları, spekülatif hareketlerin mura
kabesi, ayrıca bütün ticarî faaliyetlerdekii ahenk 
ve çalbuk'iuğun gereği olarak Bakanlık vakit geçir-
medten yurt sabunda faal ve dinamik bir bölge teş
kilâtı geliştirmeye mecburdur, 

Temaslarımızdan edindiğimiz bilgilere göre, Ba
kanlıkça iç ticaretin düzenlenmesi için görevlerin 
daha müessir bir şekilde yapılmasına dair yürütülen 
çalışmalarda bu gerçeğin de göz önünde bulundu
rulması büyük faydalar sağlayacaktır. 

Dış ticaretimiz: 
/Bilindiği üzere, hükümetlerin ekonomik alanda

ki yıllık faaliyetleri muhtelif bakanlıklardan müteşek
kil Yüksek Ekonomik Kurul tarafından tespit edile
rek uygulamaya konulmaktadır. Geçmiş yıllara ba
kıldığında, gerek ithalâtımızın, gerek ihracatıımızın 
yıldan yıla artan değerlerle programlandınldığını 
gönüyoruzj Ancak, ithalâıtımızın ihracatımıza göre 
dalha yüksek artışlarla programlanması, dış ticaret 
açığımızın yıldan yıla daha artması sonucunu doğur
maktadır.; Bu tabiî sonuç, ekonomimizin yapısın
daki zaruretlerden ileri gelmektedir. Gelişmekte olan 
bir ülke olarak makine, teçhizat ve hammadde it
halâtı zorunluğu, yatırımların gerçekleşmesi, tevsi 
istülhdam. imkânları sağlanması gibi kalkınma hızımı
zı sağlayan hareketlerin sonucu bu hal, kaçınılmaz 
olmaktadır. 

ispanya, Yunanistan gibi kalkınma çabalarında 
olan pek çok ülkelerde de dış ticaret açığı tabloları 
aynı seyri takip etmektedir., 

Kanımızca,: 1975 yılında dış ticaret açığı itidali 
bir seviyede tutulalbilmiştir. 1973 yılında dış ticaret 
açığı program hedefi 750 milyon dolar, gerçekleşen 
açık ise 769 milyon dolardı. Yani program hedefine 
çok az bir fazlalıkla yaklaşılmış bulunuyordu. 1974 
yılmda dış ticaret açığı program hedefi, bir önceki 
yılın program hedefine ıgöre % 53 fazlasıyle 
1 15G 000 000 dolar alarak tespit edilmişken, ger
çekleştirilen dış ticaret açığımız, bir önceki yıl 
gerçekleşen açığın % 192'si gibi bir fazlalıkla 

2 245 000 000 dolar olmuş; açık, aynı yıl program 
hedefine göre de c/c 95'lik bir fazlalıkla gerçekleş
tirilmiştir. 

BAŞKAN — Efendim, beş dakikanız var. 
HÜSAMETTİN TİYANŞAN (Devamla) — İk

tidarda bulunduğumuz 1975 yılında ise, bizden ön
ceki Hükümetin iktidarda olduğu ilk aylardaki olum
suz duruma rağmen, dış ticaret açığı program he
defi, önceki yılın program hedefine göre % 74 
fazlasıyle 2 milyar dolar alarak tespit edilmişken, 
gerçekleşen açık, önceki yılın fiilî açığına göre sa
dece % 49'luk bir artış arz etmiştir. Açık, aynı yı
lın program hedefine göre de, bir önceki yılın 
% 95'lik gerçekleşme fazlalığına kıyasen, ancak % 
67 fazlalıkla gerçekleştirilmiştir.' 

Rakamlarla arz etmeye çalıştığım hususlardan 
açıkça görülüyor fci, dış ticaret açığımız artış hızı, 
iktidarı devraldığımız 1975 yılında, özellikle önceki 
iktidar dönemine kıyasen, büyük ölçüde müspet 
bir temayül göstermiştir. 

Yine bilindiği gibi, dış ticaret açığına karşı 
tedbirler düşünülürken sadece tüketim maddelerinin 
ithalâtın kısmak ve tüm olarak ihracatımızı artırmak 
çareleri aranmalıdır. Yoksa, ekonomimizin ihtiyacı 
olan yatırım maddeleri ve hammaddeler ithalâtım ki-. 
sıtlamaya yönelmenin bilimsel bir davranış olmaması 
gerekir. 

BAŞKAN — Sayın Tiyanşan, süreniz biraz da
ha fazla, affedersiniz,, 

Buyurun. 
HÜSAMETTİN TİYANŞAN (Devamla) — Sa

yın Başkan, sizi dinlerden de birkaç cümleyi kaçırı-
yorum. Umuyorum ki, şahsî görüşlerini belirten 
temsilcilere tanıdığınız müsamahayı bana da tanıya
caksınız ve 2 sayfa kalan konuşmamı tamamlayın
caya kadar müsamaha lütfedeceksiniz. 

BAŞKAN — Efendim, elimizden geleni yaparız, 
siz buyurun. 

HÜSAMETTİN TİYANŞAN (Devamla) — Sağ 
olunuz. 

Dış ticaret açığımız ve ithalâtımız hakkında söz
lerimi bağlarken şunu belirtmek isterim ki, yatırım 
maddeleri ve hammaddeler ithalâtına daha az iihtfiyaç 
duyacağımız gelişmiş bir ekonomi durumuna gelince
ye kadar dış ticaretimiz konusunda, istâhsaümizin 
ve ihracatımızın sürsrtle artırılmasına yönetik tedbir
ler alınması kaçınılmaz bir gerçek olarak karşımıza 
çıkmaktadır. 
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İhracatımızda 1975 yılının ilk beş ayında, önceki 
yılın atynı dönemine göre % 32 oranında bir gerife-
me olmuştur. Bunun en büyük sdbelbi, önceki hükü
metin, diğer önemli ihraç maddelerimiz yanında, 
bilhassa ham pamuk ihraeatımızdaki yanlış tutumu
dur. 1973 yılı ilk beş ayında 188 bin ton, 1974 yılı 
dik beş ayında 119 bin ton, 1975 yılı ilk beş ayında 
61 bin ton ham pamuk ihraç edilebilmiştir. Bundan 
evvelki hükümetin yanlış ihracat politikası sadece 
pamukta değil, ihracatımızın anaunsurları olan fın
dık, çekirdeksiz kuru üzüm ihracatını da büyük 
ölçüde engellemişittr. 

Görülüyor M, ihracatımızdaki bu gerileme, 
Hükümetimizin hatasından değil vte fakat iktidarı-
ımızdan önceki Cumhuriyet Halk Partisi Hükümeti -
rain- tedbirsizliği neticesi doğan bir durumdur. Hü
kümetimizin işbaşına gelişini takip eden 1975'in 7 
ayı içinde bütıün bu olumsuz durumlara rağmen ih
racatımız % 16 nispetinde bir gelişme göstermiştir. 
Homen ilâve etmek isterim ki, 1976 Ocak ayı sa
dece bir aylık fiilî ihracatımızın 302 milyon dolar
lık bir seviyeye ulaşması, içinde bulunduğumuz yıl 
için ümM bir devre getirmektedir. 

Sayın Başkan, zamanımın darlığı yüzünden, AET 
ilişkilerimizi atlamak suretiyle, mulhalefet sözcülerinin 
(bilhassa... 

BAŞKAN —Efendim, 7 - 8 dakika vaktiniz var 
Sayın Tiyanşan. Ben yanlış hesap ederek 5 dakika 
diye ifade etmişim. 

HÜSAMETTİN TİYANŞAN (Devamla) — Çok 
teşekkür ederim efendim. / 

'BAŞKAN — Buyurun efendim, rica ederim. 

HÜSAMETTİN TİYANŞAN (Devamla) — Ay
rıca vergi iadesinin kapsamı genişletilmi'Ş, vergi nis
petleri artırılarak, özellikle sanayi ürünleri ihracata 
nın teşviki yoluna gidilmiştir. Olumlu bulduğumuz 
Ibütiün bu çalışmalara daha büyük bir hızla devam 
edilmesi, dış temsilciliklerimizin müşavirlikler, ateşe-
likler giibi görevlilerin, dış pazarlar bulma, hatber-
leşme, yeni iş salhalan açma konusunda, daha di
namik, daha netice alıcı çalışmalar yapması, dünya 
ekonomik hareketlerini günü gününe takip eder 
ihale gelmemiz için büyük gayret gösterilmesi şarttır, 
İhracatı daha geniş sahalara yaymak, dar kalıp ve 
gruplardan çıkarmak için, Orta Anadolu İhracatçı
lar Birliğinin de kurulması büyük faydalar sağlaya
caktır. Alınan tedbirlerin faydakrı görüldükçe, 
genişletilmesi tabiîdir, Sanayi mamulleri ihracında 
vergi iadesi, finansman kolaylıkları, ihracat karşı

lığı ithalâtta döviz talhsisi uygulamalarına dikkatle 
devam edilmelidir. AET ile alış - verişimiz tek ta
raflı topluluk tavizlerine dayanan, Ankara Anlaş
masının yürürlüğe girdiği 1964 yılından bu yana, 
ülkemiz aleyhine bir gelişme göstermiştir. Bu ge
lişme, ilişkilerin karşılıklı taiviz ilkesine göre işle
meye başladığı 1972 yılından sonra, daiha ciddî bir 
maihiyet kazanmış bulunmaktadır. Bunun temel 
nedeni, topluluğa yönelik ihraeatımızdaki gelişme
nin, topluluk kaynaklı itıhalâtımı'zdaki artışın altın
da kalmasından doğmaktadır. Topluluğun son yıl
larda, Türkiye'ye tanımış olduğu tavizlerin işletil-
mesinlde çeşitli kısıtlayıcı ve fark gözetici uygula
malara başvurmakta olduğu da 'bir vakıadır. 

Görüldüğü gibi ülkemiz aleyhine bir seyir takip 
eden durumun, izalesinde, topluluk karşısında ta
kip edeceğimiz ekonomi politikasının hassasiyetle 
tanzimi şarttır. 

Dış ticarette olumlu gelişmelerin gerektirdiği ted
birlerin alınacağı inancı içinde, Bakanlığın Hükümet 
programına uygun olarak sürdürdüğü çalışmaları, 
ülke menfaatlerine uygun bulduğumuzu burada tes
cil etmek istiyorum. 

Sözlerimin sonunda bakanlığa bağlı 2 kuruluş 
olan, memleketimizin tarım ve esnaf sanatkâr gibi 
2 büyük toplumuna hizmet gören Ziraat Bankası ve 
Türkiye Halk Bankasına da kısaca değineceğim. 

Tarımsal bir ekonomik karakter taşıyan memle
ketimizde, faal nüfusun % 67'si tarımla uğraşmakta, 
tarım kesimi millî gelirin % 24,4'ünü, ihracat ge
lirinin de yaklaşık % 70'ini sağlamaktadır. Bu bü
yük topluluğa hizmet götüren Ziraat Bankasının, her 
yıl artan serbest kaynak ve imkânlarının tarım sek
törüne tesisinde gerek miktar, gerekse yüzde itibarı 
ile devamlı artış sağladığı görülmektedir. Nitekim 
1969 yılında 8 788 000 000 lira olan tarımsal plas
manlar, 1974 yılında 22 873 000 000 liraya, 1976 
yılında ise, 49 166 000 000 liraya çıkarılmıştır. Plas
manların genel kaynak ve imkânları içindeki yüzde 
oranı ise, 1976 yılında artarak, % 84,9'a çıkmış bu
lunmaktadır. Buna paralel, 1975 yılında çiftçi le
hine bankaca geniş değişiklikler de yapılmıştır. Bun^ 
lar doğrudan doğruya üreticiye açılan tarımsal kre
diler, uygulamada yapılan olumlu değişiklirier, ser
tifikalı tohumluk kredileri, ziraî mücadele ilâç kre
dileri, arıcılık kredileri, yem bitkileri kredileri, ziraî 
kalkınma kredileri, topraksu kredileri, köy hay
vancılığı, yaş meyve - sebze kredileri, entansif süt 
üretim projesi gibi hayatî önem taşıyan hizmet dal
larını ihtiva etmektedir. 
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Türkiye Halk Bankası, esnaf ve sanatkârın, 
küçük hür teşebbüsün tek finansman kuruluşudur. 
Son 10 yıl içinde büyük gelişmeler kaydeden banka
nın, kaynak toplamı 1975 yılında 8 milyar liraya 
ulaşmıştır. Bankanın 1 milyar liraya çıkartılan iti
barî sermayesi, 1976 yılı bütçesine konan 150 milyon 
ilâvesiyle 556 milyon liraya ulaşacaktır. Geniş şube-
leşme hareketi içinde kefalet kooperatifleri aracılığı 
ile esnaf ve sanatkâra 4 milyar liraya yaklaşan bir 
kredi sağlaması, bu camiaya son iki yıl içinde yüzde 
yüz oranında artan bir hizmeti ifade etmektedir. 
Bankanın geçen yıllara nazaran olumlu bir gelişmesi 
de bu yıl 37 milyon Türk lirası gibi bir kârte 1976 
yılına girmesidir. Temennimiz, Halk Bankasının-da
ha çök esnaf ve sanatkâra güçlü ve çok üyeli koo
peratiflerimiz eliyle hizmetlerini ulaştırması olacak
tır. 

Değerli milletvekilleri, ayrılan kısa zaman içinde 
Ticaret Bakanlığı ve ona bağlı kuruluşlar hakkında 
Adalet Partisi Meclis Grupumuzun görüşlerini arz 
etmeye çalıştım. 

Sayın Bakan ve bakanlık erkânı ile her iki ban
kayı liyakatla yöneten değerli temsilcileri kutlar, 
1976 yılı bütçesinin vatanımıza, milletimize hayırlı 
olmasını dilerim. 

Saygılarımla. (A. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim,̂  Sayın Ti yanşan. 
Sayın arkadaşlarım, bu suretle Ticaret Bakanlığı 

bütçesi üzerindeki gruplar adına yapılan görüşmeler 
tamamlanmıştır. Ancak bu arada bir hususu tekrar 
hatırlatmak istiyorum. Sayın Bakandan soru sormak 
isteyen arkadaşlarımın, bu arada yazılı olarak Baş
kanlığa sorularını göndermelerini rica ediyorum. 

Söz kişisel, açıklamalarda bulunmak üzere Sayın 
Ömer Kahraman'da .Buyurunuz Sayın Kahraman. 

ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; 1976 yılı Ticaret Bakanlığı 
bütçesi üzerinde kişisel görüşlerimi açıklamaya geç
meden evvel Yüce Heyetinizi saygı ile selâmlarım. 

tç ve dış ticaretimizi düzenlemek amaciyle kurulan 
Ticaret Bakanlığı Sayın Bakan Halil Başol'un saye
sinde düzenleme yerine, ne gibi düzensizliklere sahne 
olduğunun zamanın azlığı nedeniyle bir kısmını dile 
getireceğim. 

Sayın arkadaşlarım, Cephe Hükümeti kurulurken 
bu bakanlığı, Millî Selâmet Partisinin elinden almanın 
kolay olmadığını biliyoruz. Adalet Partisi bu bakan
lığa neden bu kadar sarılıyordu, onu açıklamakta 
fayda var. 

Bu bakanlığın vereceği ithalât ve ihracat izinlerin
de büyük vurgunlar yapıldığı bir gerçektir. Sömürü 
ve vurgunculuğa en müsait olan bu bakanlığın, ne 
pahasına olursa'olsun Adalet Partisinin elinde olması 
şarttı. Bugün eğer bu bakanlık. Millî Selâmet Partisi
nin elinde olsaydı, mobilya davası bugüne kadar gizli 
tutulamaz, çabuk hırsız ev sahibini şaşırttığı gibi, Sa
yın Demirel'de suçu insafsızca, hiçbir kirli işe adı 
karışmamış benim Sayın Genel Başkanım, dürüst 
insan Bülent Ecevit'e yüklemeye çalışmazdı. (A. P. 
sıralarından gürültüler). 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Bıktık. 
ARtF TOSYALIOĞLU (Çankırı) Sizin zamanı

nızda oldu. 
YÜCEL DİRİK (İzmir) — Ecevit devresindeki 

soygunlar. 
ÖMER KAHRAMAN (Devamla) — Sayın Baş

kan, sayın arkadaşlarım... Evet burada da göreceksiniz 
şimdi. 

BAŞKAN — Sayın Kahraman, devam buyurun 
efendim. 

ÖMER KAHRAMAN (Devamla) — Sayın ar
kadaşlarım, Ticaret Bakanlığının Millî Selâmet Parti
nin elinden niçin alındığını kısaca açıkladıktan son
ra, bugüne kadar Cumhuriyet hükümetlerinde gel
miş geçmiş Ticaret Bakanlarının hiç birisi çiftçimize 
yetiştirdiği ürünlerinin satışında bu kadar zorluk 
çıkaramamıştır. 

1973 seçimlerinde Sayın Başol, Sayın Jlgün ile 
gittikleri bir köyde, «Biz ikimiz de köylüyüz, ben 
Parmaksız Köyünden, Nihan Bey de Karaiğdemir 
Köyünden» dedikleri zaman... 

NİHAN İLGÜN (Tekirdağ) — Susturun şu 
adamı. 

ÖMER KAHRAMAN (Devamla) — Köylülerin 
inanmadığı gözlerle baktıklarını görünce de, «yakın
da harman var mı» diye sormuşlar. Köylülerle be
raber kalkıp harmana gitmişler; harmanda sayın 
Bakan yabayı eline alıp, tınaz savurmaya başlamış; 
Sayın İlgün'de traktöre atlayıp, harmanın yanındaki 
tarlayı sürmeye başlamış. (A. P. sıralarından «Ne 
alâkası var» sesleri, gürültüler). 

Dinleyin efendim, dinleyin, hakikatler bunlar... 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, Sayın Kah
raman, Genel Kurula bu şekilde hitabetmeye gerek 
yok. Siz buyurun, konuşmanıza devam edin. 

İBRAHİM GÖKTEPE (içel) — Sayın Başkan, 
demagoji yapıyor. 
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ÖMER KAHRAMAN (Devamla) — Köye za
manla giden bu çiftlik sahipleri köylüyü böylece al
datarak, oylarını almışlardır. Önümüzdeki seçimler
de aldattığınız köylünün karşısına hangi yüzle çı-' 
kaçaksınız? Bu defa nasıl aldatacaksınız? Bu defa 
Fiskobirlik Genel Müdürü olmak da kolay değil.. 

Şimdi sayın Bakana soruyorum: Bakan olduğu
nuzdan yana köylünün sütü, buğdayı, ayçiçeği piya
salarında sürdürülen vurgunlara dur diyebildiniz 
mi? (A. P. sıralarından gürültüler) 

28 . 5 . 1975 tarihinde Yüce Meclisin şu kür
süsünde süt ve süt mamulleri fiyatları üzerine gün
dem dışı bir konuşma yapmıştım. 

MÜFÎT BAYRAKTAR (Bolu) — Ne alâkası 
var burada? 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum efendim, fazla 
müdahale oluyor. 

ÖMER KAHRAMAN (Devamla) — Çayır ve 
mera bol, ot bol, süt bol onun için sütler üç lira 
dediler. Bugün çayır ve merada inekler otİuyorlar 
mı? Tekrar soruyorum sayın Bakana, Malkara'ya en 
yakın olan ve üç mandıra işletilen bir köyde sütün 
kilosu kaç kuruş? 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Bize ne bun
dan? 

ÖMER KAHRAMAN (Devamla) — Kendisi ce
vaplandıracak. 

Mandıra olmayan uzak yerlerde sütün kilosu kaç 
kuruş? Cevabını siz verirsiniz. Sütün kaç kuruş ol
duğunu söylemekle kurtulamayacaksınız. Bugün, tü-
tüketicilerin sütü kaça aldığını, sütten yapılan kaşarı 
ye peyniri kaça aldıklarını da söylemelisiniz. 

Sayın arkadaşlarım, gündem dışı konuşmam so
nunda bugün süt piyasasında oynanan oyunlar yarın 
buğday piyasasında da, ayçiçeği piyasasında da oy
nanacaktır demiştim. Zamen beni yalancı çıkarmadı 

, ve haklı olduğumu ortaya çıkardı. 
Sayın Bakanın tınazını savurduğu köylülerin buğ

dayını kaça verdiğini biliyor mu? 
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Sen de taban 

fiyatını biliyor musun? 

ÖMER KAHRAMAN (Devamla) — Ayçiçeği
nin taban fiyatını 550 kuruş olduğu halde köylünün 
elinden ayçiçeğinin vadeli olarak kaça alındığını da 
sayın Bakan biliyor mu? 

Şimdi size bir gerçeği daha açıklayacağım. Ece-
vit Hükümeti zamanında Toprak Mahsulleri Ofisi 
şu kadar ton mal almış, bu İktidar zamanında da şu 
kadar ton mal almış diye Sayın Demirci'de de aynı 
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şeyi söylettiler. Söylettiler ama, Türkiye Cumhuriyeti 
Başkakına yalan söyletmiş oldular. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Çayıra, çayıra. 
ÖMER KAHRAMAN (Devamla) — Dinle efen

dim. 
Köylü, Başbakanına da, köylü Ticaret Bakanına 

da yalan söylettiğini duydu. 
Sayın arkadaşlarım, siz şimdi gerçeği bir de ben

den dinleyiniz. Toprak Mahsulleri Ofisi, iki elden 
mal alır. Bir, hakikî müstahsil olan köylüden, bir de 
tüccardan mal alır. Adalet Parti'si iktidarlarında 
Toprak Mahsulleri Ofisi tüccarlardan aldığı mallara 
depolarını doldururlar. Bu gerçektir. Tüccara köylü
yü sömürterek, köylüye gözyaşı döktürerek köylü
nün malını elinden almak kolay. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Toprak Mahsul
leri Ofisi ile ne alâkası var anlamıyoruz? Burada 
Ticaret Bakanlığı bütçesi görüşülüyor. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz Sayın Ataöv, 
rica ediyorum. Müzakere usulünü biliyorsunuz, büt
çe görüşmelerinde her türlü konuşmalar yapılıyor 
efendim. Siz de tecrübeli bir parlamentersiniz. 

ÖMER KAHRAMAN (Devamla) — Toprak 
Mahsulleri Ofisi, Ticaret Bakanlığının içindedir, 
(A. P. sıralarından «Değildir, değildir» sesleri) 

Köylü malını Ofise getirdiği zaman görevliler 
malı, böcekli... 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Ayıp be ayıp. Sen 
ne konuştuğunun farkında değilsin. 

ÖMER KAHRAMAN (Devamla) — Sayın Baş
bakanın burada anlattıklarına cevap veriyorum. 

Köylü, malını Ofise getirdiği zaman görevliler 
tarafından «Bu mal nemlidir, böceklidir» diye -geri 
çevrilir; geriye götüremek, tüccarın kucağına düşer. 
Bizim tüccarlarımız, çoğunda da kanaat olmadığın
dan köylüyü ezebildiği kadar ezerek malı elinden 
alırlar. Aynı malı, aynı araba ile Toprak Mahsulleri 
Ofisine tüccar baş fiyatla teslim eder. 

Şimdi sayın Bakanla Yüce Heyetiniz huzurunda 
bu sözlerimin doğruluğunu ispata hazırım. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Tarım Bukanına 
söylersin, Tarım Bakanına. 

ÖMER KAHRAMAN (Devamla) — Benim ce
vaplandırmak istediğim Toprak Mahsulleri Ofisinin 
alış durumu idi, bunu izaha çalıştım. 

Şimdi de ayçiçeği piyasasına geliyorum. Ayçiçeği 
piyasasındaki rezalete, soygunculuğa, vurgunculuğa 
sayın Bakanın acaba söyleyecek ne sözü var? Bugün 
ayçiçeği Türkiyemizin her ilinde yetişmiyor. Ayçi-
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çeği yetiştiren illerin milletvekilleri arkadaşlarım da 
bir yağlı tohum olan bu ürün üzerinde köylünün 
nasıl sömürüldüğünü dinlerlerse Ticaret Bakanlığı
nın Millî Selâmet Partisinin elinden neden alındığını 
anlayacaklardır. Adalet Partisi iktidarlarında ayçi
çeği taban fiyatı konulmaya başlanılmıştır. Fakat 
hiçbir yetiştirici vatandaşımız ayçiçeğini taban fiya
tının üstüne satamamıştır. Taban fiyatının üstünde 
neden satamamıştır? Çünkü Adalet Partisi Ticaret 
Bakanları taban fiyatının tespit ederken bu ürünün 
ticaretini yapan tüccarlar ve fabrikatörleri Ankara' 
ya çağırarak, anlaşarak bu fiyatı koyarlar. 

ÖAŞKAN — Sayın Kahraman, süreniz bitiyor. 
ÖMER KAHRAMAN (Devamla) — Böyle yap

madığını sayın Bakan ispat edebilir mi? 
Sayın arkadaşlarım, fiyat taban fiyatıdır: yani 

en düşük fiyat demektir. Üstüne çıkılabilîr. Tavan 
olmadığından üstüne çıkılması köylünün alınterinin 
değerlendirmesi olur. Adalet Partisi iktidarında köy
lü hiçbir zaman malını taban fiyatının üstünde sa
tamamıştır. 

ADİL DEMİR (İzmir) — Sen yazmamışsın, elin
deki kâğıdı başkası yazmış, belli. 

ÖMER KAHRAMAN (Devamla) — Gelir gö
rürsün. 

Adalet Partisi bakanları tapu deldirmeyen Baş
bakanla beraber tabanı delerler. Altındaki karanlık 
izbelerde dalaverelerini yürütürler. Adalet Partisi 
daima karanlıktan hoşlanır. Çünkü bütün kötü iş
ler karanlıkta çevrilir. Meselâ, öğretmenlerden hoş
lanmazlar; öğretmen toplumu aydınlatır. Aydınlanan 
Türk halkı Adalet Partili çarçurcularm karşısına di
kilir yoksullukla mücadeleye başlar; piyasada taban 
'fiyatı üstüne çıkınca bir avuç soyguncu tüccar ve 
fabrikatör, taban altındaki karanlıkta üreticiyi sö-
müremez. 

BAŞKAN — Sayın Kahraman süreniz bitti. 
ÖMER KAHRAMAN (Devamla) — Onun için 

daima taban fiyatı konulduğu halde, taban fiyatının 
altında köylünün malları ellerinden alınmış. Ne za
man ki köylünün elinde mal bittikten sonra, piyasa 
taban fiyafanıh üstüne çıkmaya başlamıştır. 

Şimdi Son sözlerimle soruyorum: Bu sene ayçi
çeği fiyatlarını allak bullak eden yağ ithali durdu-
Fttldu mu? Durdurulduğu halde niçin halka açıklan
maz? Ayçiçeğini satamayan vatandaşlarımız tüccarın 
köeağtna Süremeyecekler. Şimdi tüccar; «Yağı ithal 
ediyoruz. Se&în ayçiçeğini almıyoruz; ama 4 liraya 
V&rîrSfen a&riffi» diye çiftçiye dikiliyor ve böylece 
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soygun düzeni devam ediyor. Bunu sayın Ticaret 
Bakanının burada cevaplandıracağını umuyorum. Bir 
de yazılı soru önergesi vermiştim; halen cevaplan
madı. 

Bir de, Çanakkale Milletvekili Sayın Hasan Se-
ver'le beraber seçim bölgemize gittiğimiz zaman, bu 
şikâyetleri aldıktan sonra dönüşümüzde gazetelerde 
beyanat verdik; bu beyanata de bir cevap alama
dım. 

BAŞKAN — Sayın Kahraman.. 
ÖMER KAHRAMAN (Devamla) — Ticaret Ba

kanlığının bütçesinin yüce milletimize, iyi çalışan Ba
kanlık mensuplarına hayırlı olmasını diler, saygılar 
sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kahraman. 
Sayın Bakan buyurun. 
NİHAN İLGÜN (Tekirdağ) — Sayın Başkan, 

sayın Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsünün şahsı: 
adına yapmış olduğu konuşmada, kürsüden ismim
den bahsetmek suretiyle, köylüyü ve vatandaşımızı 
aldattığımızı ifade ettiler, içtüzüğün 70 nci madde
sine göre sataşma vardır, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın İlgün, isminizden bahsettiği
ni gerçekten bende duydum; fakat muhteva hakkın
da şimdi kesin bir şey söyleyemeyeceğim beni bağış
larsanız, sayın Bakan konuşurken zaptı getireceğim 
efendim, teşekkür ederim. 

Buyurun sayın Bakan. (A. P. ve M. S. P. sırala-
. rından alkışlar) 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Tekirdağ) 
i — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 

Ticaret Bakanlığının 1976 bütçesinde değerli grup 
j sözcüleri ve kendi adına bir değerli arkadaşımız gö

rüşlerini açıkladırlar. Tenkitlerini ve temennilerini, 
bu konudaki düşüncelerini dile getirdiler. 

Sözlerime başlarken, hangi biçimde ortaya ko-
: nursa konsun, bütün tenkitleıden, görüşlerden ve 

serdedilen mütalaalardan Ticaret Bakanlığının isti
fade edeceğini ifade etmek istiyorum. 

i Genel olarak Ticaret Bakanlığının görevleri ve 
\ bu görevleri, Bakanlığımın nasıl yerine getirdiği me-
ı selesine geçmeden evvel, tenkitlerini serdeden arka-
i daşîarımın içerisinde bazılarının fevkalâde sinirli, fev-
I kalade asabı olduğu Yüce Meclisin gözünden kaç-
! mamıştır. 

Bunun sebeplerini düşündüm ve araştırdım; aca-
) ba Cumhuriyet Halk Partisinin sayın sözcüsü niye 
İ bu kadar sinirli idi, niye bu kadar asabî idi? HatariMis 
s 
j ne idi diye düşündüm, araştırdım, birçok noktalar 
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buldum. Ama, bu noktaların sinirlenmeye değer ta
raflarını göremedim, 

1974'lerdeki yağ buhranını ortadan kaldırdık, ka
raborsacıların elini 40 milyon insanın mutfağında 
kırdık, parçaladık. (A. P. sılalarından, «Bravo» ses
leri, alkışlar) Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsünü kız
dıran bu olay mıdır, bu karaborsanın orta yerden 
kaldırılması mıdır diye düşündüm, buna sinirlenecek 
bir durumun orta yerde olmadığına karar verdim. 
1974 yılında taban fiyatı politikalarının uygulanma
sında Ege'de, Güneydoğu Anadolu'da kilometrelerce 
pamuk üreticisinin yığıntılarını önledik. Pamuk üre
ticisinin, taban fiyatı 8 lira olmasına rağmen 5,5 li
radan, malından bıkkın olarak. başkasına satmasını 
önledik; bu yoldaki vurgunu, bu yoldaki soygunu ön
ledik. Acaba Sayın Cumhuriyet Halk Partisi söz
cüsünü kızdıran bu mudur? (A. P. sıralarından, «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

Düşündüm, soyguna, vurguna küfür etmenin tek 
sermayesi halinde ortaya koydukları Cumhuriyet 
Halk Partili arkadaşlarımızın bunlara kızmasının bir 
manası olamayacağına karar verdim. Öyle ise bu 
kızgınlığın, bu sinirliliğin, bu asabiyetin sebebi nedir? 

Düşündüm, 1974 yılında, artan bir ihracatı, eksi
len bir ihracatın şekline dönüştürüp bize teslim edil
dikten sonra yeniden ihracatı gelişen bir seviyeye ge
tirdik, bunları rakamları ile de açıklayacağım, aca
ba, Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsünü sinirlendiren, 
kızdıran bu konumudur? 

Düşündüm, Türkiye'nin dış ödemeler dengesi ba
kımından güç durumda kaldığını ifade ediyorlar ve 
bunu şiddetle tenkit ediyorlar; ama ihracatı geliş
tirmek bu güçlükten Türkiye'yi bir noktada kurtar
mak anlamına geleceği için Cumhuriyet Halk Par
tisi sözcüsünün buna da kızmaması gerektiğine ka
rar verdim. Öyle ise Cumhuriyet Halk Partisi söz
cüsünü kızdıran nedir? 

Değerli arkadaşlarım, 1974 yılında enflasyon en 
son sınırına geldikten sonra 1975 yılında büyük öl
çüde enflasyonu sınırlayan Hükümetimiz, Cumhu
riyet Halk Partisi sözcüsünü kızdırmış mıdır hu se
bepten mî acaba?.. Ama enflasyonu müdafaa ede
cek bir kafanın orta yerde bulunacağına hiç kimse 
inanmadığı için, Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü
nü asabiyete sevk eden meselenin bu da olmadığına 
karar verdim. Sonunda anladım ki, Cumhuriyet Halk 
Partisi sözcülerine, Batılı müdafaa görevi verilmiş
tir. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) îşte sözcüleri 
sinirlendiren, kızdıran budur. 

Değerli arkadaşlarım, nasıl Batılı müdafaa ettik
lerini... 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Gerçekleri söy
lediler. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Gerçeklerin ne olduğunu birer birer açıklayaca
ğım. Bu açıklamalarıma geçmeden evvel, şöyle bir 
sıra takip edeceğim : 

Ticaret Bakanlığı bilindiği gibi, iç ve dış ticare
tin düzenlenmesiyle görevli bir Bakanlıktır, tç ve dış 
ticaretin düzenlenmesiyle görevlendirilmiş olduğu 
halde, Ticaret Bakanlığı bu görevlerini yaparken, eko
nominin her kesiminde sözü ve hükmü geçen bakan
lıklarla da ilişkilidir. Bütün üretici bakanlıklarla iliş
kilidir, üretici sektörlerle ilişkilidir, iç pyasanın dü-
zenlenmes konusunda bu ilişki vardır, ihracat konu
sunda bu ilişki vardır, ithalât konusunda bu ilişki 
vardır. 

Şunu Yüce Meclisin huzurunda itiraf etmeye mec
burum ki, iç piyasanın düzenlenmesi konusunda Ba
kanlığım, ne gerektiği kadar yetkiye sahiptir, ne de 
gerektiği ölçüde teşkilâtlanmış bulunmaktadır. Ger
çekten büyük tüketim merkezlerinin teşekkül etme
diği dönemlerde, iç ticaretin görevleri, sadece ticarî 

• ve iktisadî kuruluşların kuruluş muamelelerini takip 
etmekten ibaret idi. Fakat Tüıkiye'de, 2 milyonluk, 
1,5 milyonluk, 500 binlik birtakım tüketim merkez
leri teşekkül ettikten sonra, gerçekten iç piyasa dü
zenlenmesi, dış ticaretin düzenlenmesi kadar büyük 
bir ağırlık kazanmıştır. 

Bu konuda gerekli teşkilâtlanma çalışmaları Ba
kanlığımda sürdürülmektedir. Buna rağmen, bu kı
sır yetkelere rağmen, bu çapraşık görevi 1975 yılın
da Ticaret Bakanlığı başarı ile yürütmenin yollarını 
bulmuştur. 

Değerli arkadaşlarım... 
NEDİM KORKMAZ (Yozgat) — Mobilyadan 

bahset, mobilyadan. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devam
la) — Sabırla beni dinleyecek olursanız, mobilya ih
racatından da bahsedeceğim, ihracatımızdan da bah
sedeceğim, 1974'te Ecevit Hükümetinin taban -fiyatı 
politikasıyle, Hükümetimizin taban fiyatı politikala
rını da mukayeseli olarak gözlerinizin önüne sere
ceğim. Bu konuda sadece sabır istiyorum. Görecek
siniz, bütün seçim meydanlarında vurguncuya ve soy
guncuya küfredenlerin, vurgunculuğu, soygunculuğu, 
nasıl te'şvik ettiklerini (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) göreceksiniz, bütün seçim sermayesi 
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olarak kullandığınız şeyleri, 1974'deki iktidarınız dö
neminde nasıl fiilen gerçekleştirdiğinizi... 

tç ticaret meselelerimizi bu şekilde anahatlarıylie 
orta yere koyduktan sonra, eğer izin verirseniz - ba
zı arkadaşlarımın da acelesi var - hemen taban fiyat
larına gelelim. Mukayeseli bir tablo ortaya koyalım... 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Köylünün cebine . 
giren paraya bak sen. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devam
la) — Köylünün cebine giren parayı hesaplayalım. 
1974'deki durumu hesaplayalım, 1975'teki durumu 
hesaplıyalım. Bu hesap içerisinde Cumhuriyet Halk 
Partisinin günahlarını orta yere koyalım. Ondan son
ra gerçekten sözcülerin bu günahlar içerisinde ne kadar 
sinirlendiğini Yüce Meclis daha iyi anlayabilecektir. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Yalan söy
lemeden yalnız. Ayçiçeğini kaça sattığınızı 1974'te 
kendiniz gösterdiniz. (A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN —• Sayın Kahraman, rica ediyorum, 
çok rica ediyorum Sayın Kahraman, rica ediyorum 
efendim. Çok rica ediyorum. İstirham ederim, zatı-
âliniz konuştunuz, şimdi de Sayın Bakan konuşuyor. 
Sükûnetle dinleyin lütfen rica ediyorum. (A. P. ve 
C. H. P. sıraları arasında karşılıklı lâf atmalar) 

HALİL KARAATLI (Bursa) — Nasıl öğretmen
lik yapmış... 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devam
la) — Sabırla dinleyin, payınızı alacaksınız. 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Bizim sözcüler 
hiç sinirlenmedi. Öğretmenliği eleştirmiyoruz, o ko
nuya geçersek yenik düşersiniz. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devam
la) — Çok sabırsız olduğu için, Cumhuriyet Halk 
Partisinden bir arkadaşımızın, kişisel görüşlerini açık
layan bir arkadaşımızın, çok sabırsız olduğunu dik
kate alarak, evvelâ ayçiçeğinden başlayacağım. 

Ayçiçeği : 
Ayçiçeğini, 1966 yılında mevsimlik konjonktür 

dalgalanmalarından kurtaran Demirel Hükümetidir. 
1966 yılından bu yana ayçiçeği ekicisinin, üreticisi
nin alınteri daima değerlendirilmiştir. Yalnız, en kö
tü uygulama 1974 yılında olmuştur. 

HASAN SEVER (Çanakkale) — Özdoyuranları 
kim yetiştirdi? 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devam
la) — Özdoyuranlarm hesabını da şimdi öğrenecek
siniz. 

HASAN SEVER (Çanakkale) — Ben biliyorum, 
sen öğren onu. I 

BAŞKAN — Sayın Sever, Sayın Sever; rica edi
yorum efendim. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devam
la) — Şimdi 1974 yılında, Taban Fiyat Kararname
sini açınız, 375 kuruş ayçiçeği. Türkiye'yi benimle 
beraber idare ettiğinizi iddia ediyorsanız, iktidar iken; 
o zaman iktidara gelmemenizi tavsiye ederim. (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri) 

Şimdi, Tarım Satış Kooperatifleri 3 100 000 kilo 
mal almış (3 bin ton). Üretim 240 bin ton. 

MEHMET DEDEOĞLU (Kırklareli) — Tarım 
satış mı efendim? 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devam
la) — Tarım Satış Kooperatifleri, 3 bin... 

ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Yağlı to
humlar... 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devam
la) — Yağlı tohumlar, Tarım Satış Kooperatifleridir 
ismi, Tarım Satış Kooperatifleri dediğimiz zaman, 
ayçiçeğinden bahsediyorsak, Yağlı Tohumlar Tarım 
Satış Kooperatifidir. 

3 bin tonunu almış 240 bin tonunun. 240 bin ton
dan 3 bin tonu çıkarırsanız 237 bin ton kalır. İşte 
sizin zamanınızda, biraz evvel sorduğunuz kimsele
rin nereden ayçiçeği aldığını sorarsanız, Devlet ola
rak sizin almadığınız, sizin fiyat vermediğiniz ayçi
çeğini almıştır. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

MEHMET DEDEOĞLU (Kırklareli) — Koope
ratifler dışındaki satışın ortalama fiyatı nedir? 

ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Siz kaça 
sattınız? 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devam
la) — Şimdi oraya geleceğiz. 

BAŞKAN — Sayın Kahraman, zaten soru sorma 
imkânlarınız var efendim, rica ediyorum, lütfen. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devam
la) — Şimdi oraya geleceğiz. Sual sorarsanız güzel 
yakalanıyorsunuz. 

Kooperatifler dışındaki satışın ortalama fiyatını 
anlatacağım : 

375 kuruşluk taban fiyatı konulduktan sonra, 
a.ynı tarihlerde borsada ayçiçeği 480 kuruş. 

MEHMET DEDEOĞLU (Kırklareli) — Köylü
nün cebine o girdi. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devam
la) — Köylünün cebine 480 kuruş girdi. 

MEHMET DEDEOĞLU (Kırklareli) — Tabiî. 
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TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devam
la) — Girdi; ama üç ay sonra 675 kuruş ayçiçeği. 
480 kuruş ile 675 kuruş arasında 195 kuruş fark 
var. 195 kuruş kimin cebine girdi? Sizin zamanınız
da, küfrettiğiniz aracıların cebine girdi. (A. P. sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) Hem küfredeceksi
niz, hem getirdiğiniz tatbikatla onların cebine para 
koyacaksınız ve ondan sonra da bunu samimiyet di
ye ilân edeceksiniz. Türk Milleti hiç bir zaman yut
mayacaktır. 

Şimdi, iş bu kadarla kalsa bitmez, daha büyük fa
cia geliyor; ayçiçeği, bir faciadır, devrî iktidarınız
da... 

MEHMET DEDEOĞLU (Kırklareli) — Şimdi 
facia. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devam
la) — Fındık bir faciadır, pamuk bir faciadır. Bu iki 
facianın anahatlarını Yüce Meclîsin önüne sermeye 
mecburum. 

CEVAT ATILGAN (Tokat) — Köylü çocuğusun, 
yapma. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devam
la) — Şimdi, ayçiçeğinin üretici yönünden faciası bu
dur : 480 kuruşa malını satan fakir fukara çiftçidir... 

CEVAT ATILGAN (Tokat) — Ondan bir sene 
sonra kaça satıyordunuz? 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devam
la) — 675'e malını satan, malı fakir fukara çiftçinin 
elinden alan aracılardır. İşte o. 195 kuruşu onların 
kesesine indiren sizsiniz. 

Değerli arkadaşlarım, bunun bir başka cephesi ; 
daha var; sadece ayçiçeği üreticisini etkileyen bir 
cephe değil; tüm yurttaşlarımızı, 40 milyon insanı et
kileyen bir cephe. Türkiye'de ayçiçeği var, Türkiye' 
de ayçiçeğine Devlet fiyat vermemiş. Ayçiçeğini Dev
let yerine, o zaman Devleti elinde bulunduranların 
küfrettiği aracılar korumuş ayçiçeği üreticisini; bir 
ölçüde, koruyabildikleri ölçüde. Ama, ayçiçeğinden 
çıkan yağın bir de tüketicisi var, 40 milyon insan. 
Yağ bulamamış piyasada, yağ kuyrukları artmış, va
tandaş Ramazan gününde çorbasının üzerine bir 
gram yağ almak için soğuklarda beklemiş. 

Bu kürsüye gelip de son olarak fevkalâde sinirli ; 
bir konuşma yapan arkadaşımız da o zaman «Ne ya
palım, İşte bu aracılar milleti sömürüyor, biz de bun
larla baş edemiyoruz» demekten başka bir şey yap
mamıştır, Hükümet de. yapmamıştır ve 40 milyon in
sanın mutfağı, yağ karaborsacısının ellerinden, Ece-
vit Hükümeti gittikten sonra kurtulmuştur. (A. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

İLHAMI ÇETİN (Yozgat) — Yeni fabrikalar mı 
açarak? 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devam
la) — Ha, onu da söyleyeyim. Evet, güzel soruyorsu
nuz; yeni fabrikalar açıyoruz, eğer giderseniz, Yağlı 
Totumlar Satış Kooperatifinin 500 dönümlük arsası 
üzerinde yeni tesislerin kurulduğuna şahit olacaksı
nız. 

HASAN SEVER (Çanakkale) — Onların hepsi
ni Ok hazırladı, bu kadar yalan olmaz. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Sever, Sayın Sever rica edi
yorum. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, bu 
şekilde müzakere mi olur? 

BAŞKAN — Sayın Battal rica ediyorum, görü
yoruz biz de, müdahale ediyoruz; çok rica ederim, çok 
hassassınız, 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devam
la) — Sayın Ok'un hazırladıklarını biraz evvel ifade 
ettim, işte onlar onun eseriydi. Ama öyle zannediyo
rum ki, kendi iktidarlarının eserini, bizim şahsımız
da tenkit etmeyen arkadaşlarımız da var Cumhuriyet 
Halk Partisi sıralarında. 

Şimdi pamuk faciasına gelelim. 
MEHMET DEDEOĞLU (Kırklareli) — Ayçiçeği 

bitti mi? 
HASAN SEVER (Çanakkale) — İşine gelmedi, 

bu kadar konuşur. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devam
la) — Pamuk faciasını izah ederken, eğer isterseniz 
Cumhuriyet Halk Partisi adına konuşan sayın söz
cünün bazı beyanlarını, vermiş olduğu yanlış rakam
ları da tashih edelim. 

Sayın sözcü, 1973 yılına nazaran pamuğu zam 
verdiklerini ifade ettiler, üzüme % 50 zam yerdikle
rini ifade ettiler; ikisi de yanlıştır. 1973 yılında üzüm 
17 liraya kadar satılmıştır. Siz geldiniz 10 liralık ta
ban fiyatı verdiniz. 1973 yılında pamuk, kütlü olarak 
10,5 liraya kadar satılmıştır; siz geldiniz 8 lira ver
diniz. 

HASAN SEVER (Çanakkale) — Dünya kon
jonktürleri ne oluyor Sayın Bakan? 

BAŞKAN — Sayın Sever, çok rica ediyorum. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devam
la) — Şimdi arkadaşlarımız diyorlar ki : «1973'te gö
rev başında bulunan Hükümetin verdiği taban fiya
tına nazaran biz bu kadar verdik. Ama, ne yapalım, 
gerçeklere nazaran artış değil de eksiliş varmış» 
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Değerli arkadaşlarım, bir şeyi veriyorsanız, o ve
rilen şey üreticinin cebine girmelidir. % 50 zam ve
riyorsunuz, üreticinin cebine % 50 zamlı fiyat girmi
yor da, % 50 noksan fiyat giriyor; öyle ise % 50 nok
san vermelisiniz. Bunun öteki tarafı yok. 

Bu, millet kürsüsüdür; eğer, bu kürsüden 1973'te 
pamuk üreticisine % 30 zam verdik, üzüm üreticisine 
% 50 zam verdik diye haykırıı sanız, millet sizi du
yacaktır ve yanlış beyanda bulunduğunuzu da tespit 
edecektir. (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

Şimdi şu 8 liralık pamuk hikâyesine devam ede
lim : 

Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi 
1974 yılında iktidara gelinceye kadar pamuk taban 
fiyatlarıyle pamuğun dış fiyatları arasında büyük bir 
dengesizlik olmadığı için pamuğun bir kısmı, pamuk 
birlikleri tarafından satın alınır, bir kısmı da ihra
catçı tüccar tarafından satın alınır ihraç edilir, sana
yiciler tarafından satın alınır dahilde işlenir idi. 1974 
yılında 8 liralık taban fiyatı ilân edildiği zaman, dün
yada pamuk fiyatları, kütlüde 6 lira civarında idi. 
Değerli arkadaşlarımın bir kısmı, tabiî dünya fiyat
larının üstünde fiyat verdik diye övünecekler. Övün
melerine hak verirdim ve bu kürsüden alkışlardım; 
ama bütün pamuk üreticisini dövündürecek kararlar 
almamış olsalardı. 

Cumhuriyet Halk Partisinin birtakım saplantıları 
var; bu saplantılardan kendilerini kurtaramıyorlar. 

Hedef olarak aldığı bir kesimi suçluyor, kara
lıyor, onu orta yerden kaldırmak için çalışıyor. Bu 
çaba kimlere zarar veriyor, nereye zarar veriyor onu 
hesap etmiyor. Şimdi, bu hesapsızlığın içerisinde, pa
muk taban fiyatları politikasının bir veçhesi yatmak
tadır. İhracatçı vurguncudur, soyguncudur; ihra
catçıyı devreye sokmamak lâzımdır; sokmayalım. Ne 
yapalım? Çukurova'da kaç tane ihracatçı var? _. Sa
yısını bilmiyorum. Ama her halde pamuk üreticileri 
kadar çok değil, ihracatçıyı cezalandırmak amacıyle 
birliklere mubayaa görevini veriyor, tek başına bir
liklere. Neden? Zaten ihracatçı alıp ihraç edemez ki; 
8 liraya alınan bir mal 6 liraya ihraç edilemez de on
dan edemez. Birlikler alıma başlıyor, kuyruklar yı
ğılıyor, bir hafta, iki hafta vatandaş pamuğu ile trak
törü ile kamyonu ile alım merkezlerinde sırada bek
liyor; gökten yağmur yağıyor, insafsız; vatandaş, mal 
ürettiğine pişman olmuş. Bir süre daha bekler ise ki
ra ile tuttuğu kamyonun her gün aldığı beşer yüz 
liraları ödemek için kamyonun üzerindeki pamuk ye
tişmeyecektir. Tabloyu çiziyorum, tablo bu. Ne ya

pıyor vatandaş? Gidiyor, sabrının tükendiği bir nok
tada 4,5 liraya, 5 liraya pamuğunu elinden çıkarıyor; 
«lanet olsun» diyor. 4,5 liraya 5 liraya pamuğu alan 
yeni bir aracı kesimi türüyor, zamanını bularak bir
liklere bu malı getiriyor, birliklere gene 8 liradan 
satıyor. Ama vatandaşın cebine giren 4,5 - 5 lira, 
Devletin kasasından çıkan 8 lira. Devletin kasasından 
8 lira çıkarıyorsunuz, üreticinin cebine beş lira ko
yuyorsunuz, üç lirayı da kimlerin aldığına bakmıyor
sunuz. Çünkü, o zamanki iktidar, sarhoştur, bir za
fer sarhoşluğu içerisindedir. Kıbrıs kazanılmıştır, 
yeni seçimlerin sevdasına düşmüştür. Pamuk üre
ticisi kahroluyor, onun umurunda değildir. 

Değerli arkadaşlarım, pamuk faciasının bir baş
ka yönü daha var : 1975 yılının 31 Martında iktida
ra geldiğimiz zaman 400 bin ton pamuk elde stok 
vardı. Üreticilerin malını alırken, birlikler ihraç gö
revini yapamamışlar. Aslında üreticiden alım göre
vini de yapamamışlar; ama bunlar birliklerin kusuru 
değil. Bir teşkilât lâzım. Belli bir yükü çekmek için, 
belli bir gövde lâzımdır. O gövdeyi vermemişsiniz 
birliklere. O yükü yüklemişsiniz, o yükü birlikler çe-
kememiş, bunun acısını üretici çekmiştir. 400 bin ton 
pamuk elde; iktidara geldik. 

Türkiye'de 2 milyon iğ civarında tekstil sanayii 
var. Tekstil sanayiinde büyük ölçüde fabrikalar ka
panmış; sebep? Hammadde yokluğu. Birliklerden bu 
pamuğun fabrikalara nasıl verileceği kararlaştırılma-
mış. Maliyet fiyatıyle mi verilecek, ihracat fiyatıyle 
mi verilecek, nasıl verilecek? Bu yükün altına kimse 
girmemiş; ama tekstil sanayiinin bir kısmı kapanmış, 
işçisini sokak ortasında bırakmış; bir kısmı yavaş 
yavaş, sezdirmeden işçi çıkarıyor. Böylesine bir fa
cia bir başka ülkede daha cereyan etmemiştir. Eli
nizde 400 bin ton pamuk stoku var, bu pamuğu ham
madde olarak kullanacak sanayiimiz perişan. 

ÎLTER ÇUBUKÇU (Adana) — Piyasadan niye 
almamış? 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Piyasada pamuk kalmamış da onun için almamış. 

BAŞKAN — Sayın Çubukçu... 
ÎLTER ÇUBUKÇU (Adana) — Hani 4,5 - 5 li

radan sattı diyordun? 
TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 

— Evet. 
Değerli arkadaşlarım, pamuk ipliği ihracatı bir 

sene evvele nazaran ayda 5 bin tondan 2 bin tona 
düşmüş. Büyük ölçüde bir istihdam sorunu meydana 
gelmiş pamuk yüzünden, faaliyetlerini tatil eden fa'b-
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rikalar yüzünden veyahut üretimini sınırlayan fabri
kalar yüzünden. Cumhuriyet Halk Partisi buna da se
yirci kalmıştır. 

Şimdi, 1975 yılında biz de pamuğa taban fiyatı 
olarak sekiz lira verdik. «Onlar taban fiyatı olarak 
ne getirdiler, biz ne getirdik» diye biraz evvelki ger
çek dışı karşılaşmanın yanında gerçeklerin içerisinde 
bir karşılaştırma yapalım : 

Biz, pamuk ihracatında vergi iadesi getirdik. Ver
gi iadesi, pamuk alımını vatandaşa ıstırap olmaktan 
kurtarmak için getirilmiştir. Dış ve iç fiyatları denge
leyen bu vergi iadesi sayesinde üreticinin cebine vergi 
iadesinden daha fazla para girmiştir. 

1975 yılında 4,5 - 5 liraya, 5,5 liraya pamuğunu 
satan üretici, 7 ilâ 8 liranın altında pamuğunu satma-
mıştır. tşte 5 lira ile 7 lira arasındaki 2 liralık fark, 
vergi iadesi uygulaması nedeniyle doğrudan doğruya 
üreticinin cebine girmiştir, üretici bu uygulama sonun
da bize teşekkür etmiştir. Görevimizdi, görevimizi yap
tık. 

Görevin iyi yapılmasını, iyi yapılmasının tenkit 
edilmesini bu kürsüde gördüm; fakat üzülmedim. Üzül
medim, şunun için üzülmedim : Eğer değerli arkadaş
larım, kendi partimizin iktidara gelmesini mutlaka 
başka partilerin kötülüğünde, kötülenmesinde arıyor
sanız, o partilerin veyahut o iktidarların ortaya koy
duğu iyi uygulamaları karalamak suretiyle iktidara 
gelmek için savaşıyorsnız, çok yanlış bir yol. Ege'nin 
pamuk üreticisi 1974 yılını da 1975 yılını da hafıza
larında hatırlayacaktır. Birisini hatırladığı zaman di
zini dövecektir, ötekini hatırladığı zaman bizi öve-
cektir. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, taban fiyatş politikalarından 
bir başkasına değinmek istiyorum : 

Fındık : Vergi iadesini oraya da getirdik. Ne için 
'getirdik ve bu vergi iadesi de kimin cebine giriyor onu 
da açıklamak istiyorum.. Rakamlarla açıklayacağım. 

Biraz evvel söylediğim rakamlar bölgelerdeki mil
letvekili arkadaşlarım tarafından, hatta o bölgeleri zi
yaret eden kimseler tarafından bilinen rakamlardır. 

Fındık, zaman zaman Türkiye ihracatının % 15' 
ne kadar döviz getiren bir maddedir. Bu madde ihra
catımız içerisinde çok büyük bir yer tutmaktadır. Ay
nı zamanda bu maddenin yetiştiricileri, sadece eko
nomilerini, geçimlerini bu maddeye bağlamış insanlar
dır. Özellikle standart bölgelerde bu yüzde yüz böy
ledir. 

Üretimimiz son yıllarda fevkalâde süratli bir şe
kilde artmaktadır. 1970 yılında rekor seviyede sayılan 

250 bin tonluk rekolte, 1975 yılında 340 bin ton ola
rak gerçekleşmiştir. Bu söylediğim rakamlar, kabuklu 
fındık tonajıdır. Bunların iç karşılıkları % 50 seviye
sindedir. Yani, iç olarak 170 bin ton iç fındık üreti
minde bulunduk 1975 yılında. 

Bunu şunun için söylüyorum : İhracat rakamları, 
iç fındık üzerinden konuşulur. Rekolte rakamları ka
buklu fındık üzerinden konuşulur. Onun için kabuk
lu ve iç fındık karşılaştırmasını yaptım. 

1970'lerden 1973'1 ere kadar uygulanan bir fındık 
ihracat politikası vardı. Bu politika fındık fiyatları
nın dünya borsalarında hafifçe yükselen bir trendi ta
kip etmesi istikametindeydi. 1968 yılında, 1970 yılın
da 68 bin ton fındık ihraç edilmiştir. 1973 yılında, 
bu ihracat politikaları sebebiyle ihracatımız 124 bin 
tona ulaştı. 1974 yılı geldi, Sayın Ecevit Hükümeti 
kuruldu, fındık taban fiyatları 930 kuruştan 13,5 lira
ya çıkarıldı. 13,5 liranın o zamanki fiyat karşılığı 203 
dolar idi. Sonradan dolar üzerinde yapılan değişik
likler ve ayarlamalar ve sonunda 197 dolar civarına 
tekabül etti. 197 dolarlık asgarî tescil fiyatı üzerinden 
fındık ihracatı devam ettirildi. Bir sene evvel fındı
ğın dış piyasalardaki fiyatı 135 dolardan başlamış, 150 
- 160 dolara kadar çıkmıştı. Daha az fındık ihraç et
mek suretiyle daha çok döviz getirme politikasının so
nuçlarını inceleyelim şimdi : 

1974 mahsulünün mevsim itibariyle fiilî ihracatı 
tespit ediyoruz : 79 bin ton. Bir sene evvelki dönem
de 124 bin tonluk ihracat, bir senelik uygulama ile 
79 bin tona inmiştir. 79 bin tona inen ihracat sebebiy
le orta yerde 44 bin tonluk pazar kaybedilmiştir. Bü
tün ihracatımız 124 bin ton civarında seyretmiş ol
saydı bile, 170 bin tonluk rekolteye karşılık 50 bin 
tonluk fındığın satışı imkân dahilinde olmayacaktı. 
Buna rağmen, 170 bin ton fındık üretiyorsunuz, 79 bin 
ton fındık satıyorsunuz ve 100 bin ton fındığı da çü
rütmeye terkediyorsunuz. Fındık çürüdüğü zaman, 
ekonomik değeri 2,5 lira. Siz Hazineden buna 14 lira, 
12,5 lira fiyat veriyorsunuz. Eğer, Sayın Ok'un poli
tikasını takip etseydim... 

iMEHMET DEDEOĞLU (Kırklareli) — Köylü ih
ya olacaktı... 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— «iîhya olacaktı» diyorlar, nasıl ihya olacağımızı 
söyleyim şimdi : 79 bin tonluk fiilî ihracat, 79 bin to
nun içerisinde benim aldığım tedbirlerle ihraç edilen
ler de var, mevsimden mevsime - fiilî ihracat, seksiz ve 
şüphesiz 50 bin tona düşecekti; çürüteceğiniz fındık 
miktarı da 120 bin tona çıkacaktı, 120 bin tonluk fın-
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dığın bedeli 4,5 milyar liranın üzerinde bir paradır, j 
4,5 milyar lirayı perişan edeceksiniz. Öyle bir an ge
lecek ki, bir malı üreteceksiniz, ekonomik değeri sı
fıra yakın bir bedel olacak ve siz o mala 14-15 lira 
ödemeye devam edeceksiniz; bunun adına da iyi bir 
ekonomik politika diyeceksiniz. 

FUAT UYSAL (Samsun) — Köylünün eline ne ge
çecek, ona bakın siz. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Hah, ona da bakalım, hayhay. 

13,5 lira fiyat verildiği zaman pazarlarda dolaşma
yı itiyat eden Karadenizli milletvekili arkadaşlarım var 
ise; göreceklerdir ki, pazarlarda 10 liraya 10,5 liraya 
fındık satılmıştır. 13,5.. 

ÂDİL ALÎ CİNEL (Trabzon) — Tüccara satılmış. 
TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 

— Tamam tüccara satılmıştır, elhak doğru. 
MEHMET DBDEOĞLU (Kırklareli) — Onu da 

Fiskobirliğe satıyor. 
TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 

— Tamam, sizin zamanınızda. 
MEHMET DBDEOĞLU (Kırklareli) — Bugün de. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Bu sene 50 kuruşluk fiyat farkı getirilmiştir, ama I 
pazarlardaki fiyat 11,5 liranın üstünde seyretmiştir da
ima. I 

ÂDİL ALİ CİNEL (Trabzon) — Onu siz Senai Ya- fi 
zıcıoğlu'na sorun, 1 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Evet, siz de sorar öğrenirsiniz, sanıyorum pazar- I 
lan dolaşmıyorsunuz. 

(MUSTAFA OK (Manisa) — Siz ihracatçılara ka
zandırıyorsunuz, biz köylüye kazandırıyoruz, fark bu. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Değerli arkadaşlarım, ihracatçı düşmanlığı yapmak, 
aracı düşmanlığı yapmak... Bir konuda anlarım; bu- I 
nun düşmanlığını yaparsınız, bu kürsüye gelirsiniz, 
«Ben ihracatı devletleştireceğim, ben ithalâtı da dev- I 
letleştireceğim» dersiniz, ondan sonra bu adamlara I 
küfür edersiniz. «Ben bütün ekonomik faaliyetleri 
devlet eline alacağım» dersiniz. I 

ORHAN BİRÖİT (İstanbul) — Halklaştırıyoruz. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Bu bir metottur. Ondan sonra da hangi ekonomik 
faaliyetleri devlet eline almak istiyorsanız o ekono- I 
mik faaliyetlerin sürdürücülerine küfür edersiniz. I 

Hem o ekonomik faaliyetlerin sürdürücülerine kü
für edeceksiniz, hem de sıkıştığınız zaman «biz özel 
sektöre karşı değiliz» diyeceksiniz. Böylesine samimi- I 

i yetsizlik olmaz muhterem arkadaşlarım. (A. P. sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

MEHMET DBDEOĞLU (Kırklareli) — Özel sek
tör demek soygunculuk demek midir? 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Çekirdeksiz kuru üzüme de bir fiske vuralım da 
taban fiyatları konusunu bitirelim, 

Değerli arkadaşlarım, çekirdeksiz kuru üzüme 10 
lira taban fiyatı verilmiştir. Çekirdeksiz kuru üzüm, 
tamamıyle Üzüm Birliği tarafından satın alınmıştır. 
Geçen sene de öyle olmuştu, bu sene de öyle olmuş
tur; fakat dışarıda, nasıl 1973'de dışarıda piyasa 17,5 
lira ise; 1974 ve 1975'de dışarıda piyasa 630 dolar 
civarında idi, şimdi bunun da altına düştü. 630 dolar
dan bütün rakip ülkeler mallarını satarken; bizim bir
liklerin elinde bulunan malların satışını önleyen as
garî tescil fiyatı 750 dolar idi Bakanlığa geldiğim za
man, kooperatifleri devraldığım zaman. 

7 Mayısta dünya fiyatları muvacehesinde «Bu 
üzümün ihraç edilmesi lâzımdır» kararını verdim. 60 
bin ton stok var elde. Eğer ihraç edemezseniz, o mev
sim geçinceye kadar, o kuru üzüm 670 kuruşluk ihra
cat fiyatından 2 liralık fiyata inecek, sanayi üzümü 
olacak. Ve 750 dolara satılması için Köy İşleri Ba
kanlığı diretiyor. Dışarıda Yunanistan ve diğer rakip 

I ülkeler, kuru üzümünü 630 dolardan satıyorlar. Bina-
»l enaleyh, sizin satmanıza imkân yok. Dünya arz ve ta-
| lep dengesinde de arz fazlalığı var. Kuru üzümü de 
| böyle teslim aldık. 
I Hafızam beni yanıltmıyorsa, 7 Mayıs 1975'te al

dığımız bir kararla 60 bin tonluk bu stoktan 40 bin 
ton civarında kuru üzümü ihraç etmek imkânını bul
duk. Kuru üzümü ihracatımız da... 

HASAN SEVER (Çanakkale) — Hangi ülkelere 
Sayın Bakan? 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
I — Çeşitli ülkelere, 

Değerli arkadaşlarım, taban fiyatları politikasında 
«ben köylüye fazla fiyat verdim» diye övünmenin 
icabettirdiği bir tabloyu gözlerinizin önüne serdim. Bu 

I tablo içerisinde 1974 tatbikatı karanlık bir tatbikat
tır, 1974 tatbikatı üzücü bir tatbikattır, 1974 tatbika
tı vatandaşı zora düşürücü bir tatbikattır, vatandaşa 

I ıstırap getiren bir tatbikattır. Bu tatbikatı bu sene gö-
I rem ediğiniz için... 

MEHMET DBDEOĞLU (Kırklareli) — İhracat 
fazlası. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
I — Sinirlenmenize gerek olduğu kanısında değilim. 
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Bu tatbikat bu sene durdurulmuştur ve meyvele
rini vermeye de başlamıştır. Bakınız, şurada önümde 
rakam var; 1974 yılının 19 bin tonluk ihracatına kar
şılık daha ihracat mevsiminin bitimine 5 - 6 ay zaman 
olmasına rağmen, 114 bin tonluk tescil yapılmıştır 
sadece fındıkta. Fındığı mutlaka satmamız lâzım. Sat
madığımız takdirde... Yüksek fiyat; değerli arkadaş
larım, fındıkta yüksek fiyat politikası findik tüccarı 
tarafından müdafaa edilen bir politikadır. Yüksek fi
yat koyunuz, nasıl olsa Avrupa, fındığı alacak demek
tedir tüccar. Tüccarın getirdiği politikayı Cumhuri
yet Halk Partisi motamo uygulamıştır. Hem bir kim
seye küfredeceksiniz, hem onun istediği politikayı uy
gulayacaksınız; buna samimiyetle bağdaşır bir davra
nış demek mümkün değildir, 

Değerli arkadaşlarımı, şimdi eğer izin verirseniz, 
gerçekten Türkiye'nin ekonomisinde fevkalâde hassas 
bir noktada bulunan dış ticaret dengesine temas et
mek istiyorum. 

Şimdi ihracat rakamlarını, ithalât rakamlarını, ger
çek rakamları ifade edeceğim ve bunları bir de ben 
konuşturacağım. Şimdi bu rakamlar konuşurken bazı 
arkadaşlarımızın sıkıntıya düşeceklerini biliyorum. 
Abesi müdafaa edemediklerini hissedeceklerini de bi
liyorum. Ama, gerçeği ortaya koymak için de bunu 
yapmaya mecburum, 

TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — Ev
velâ bir Bakansın, bir bakan gibi bir üslup içinde ko
nuşman gerekir. Bir bakan gibi hareket etmiyorsun. 

(MEHMET ÖZKAYA (Gaziantep) — Sen Bakan
dan ne istiyorsun; bir Bakan konuşuyor insan gibi din
lemen lâzım. Niye müdahale ediyorsun? 

TİCARET BAKANI HALÎL BAŞOL (Devamla) 
— Değerli arkadaşlarım... 

TUFAN DOĞAN AVŞARGlL(Kayseri) — Ev
velâ Sayın Bakan, bakan gibi konuşsun. Evvelâ Ba
kanın, kendisi kaşınıyor. 

BAŞKAN — Sayın Avşargil, Sayın özkaya, lüt
fen, lütfen efendim. 

CEMAL KÜLÂHLI (Bursa) — Sen kaşınıyorsun, 
ayıptır. 

TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — Ba
kan kaşınmasın, ben de demeyeyim. 

BAŞKAN — Sayın Avşargil, Sayın Avşargil, rica 
ediyorum efendim lütfen. 

Sayın Özkaya siz de, lütfen buyurunuz yerinize 
oturunuz. Sakin olun< 

MEHMET ÖZKAYA (Gaziantep) — Tahrik edi
yor Sayın Başkan, 

BAŞKAN — Sakin olun efendim, 
CEMAL KÜLÂHLI (Bursa) — Pis herif, Bakana 

«kaşınıyor» diyor, utanmadan. 
TUFAN DOĞAN AVŞARGlL (Kayseri) — «Pis», 

senin babandır. 
BAŞKAN — Sayın Avşargil, rica ediyorum efen

dim. 
İLHAM* ERTEM (Edirne) — Sayın Başkan, böy

le müdahele edilmesine müsaade etmeyin efendim. 

BAŞKAN — Efendim, ihtar ediyorum, ihtar edi
yorum Sayın Ertem. Görüyorsunuz ihtar ediyorum. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 

— Değerli arkadaşlarım, ihracat bir memleketin en 
önemli konularından bir tanesidir. Bir çok memleket
lerin ihracatta güçlükleri vardır. Türkiye'nin de büyük 
güçlükleri vardır. Bu güçlükleri yenmek için elimiz
den geîen bütün gayreti gösteriyoruz. Gayretlerimizin 
iyi sonuçları da vardır. İyi sonuçları hiç görmeden, sa
dece kötü sonuçları orta yere koyar ve kamuoyuna bu 
meseleleri böylece yansıtır isek, iş hayatımızda, eko
nomik hayatımızda büyük bir ruhî çöküntünün mey
dana gelmesine sebep oluruz. Eğer Türkiye'nin ekono
misini Batılı ekonomilerle mukayese ederseniz, Batılı 
ekonomilerden diğer sahada ne kadar geride kaldığı
mızı düşünürseniz, karamsar olmamanız için bir sebep 
yoktur; ama Türkiye'nin ekonomisini kendi içindeki 
değerlerle mukayese ederseniz, hangi noktadan başla
yıp hangi noktaya geldiğinizi düşünür iseniz, o zaman 
karamsarlığınız orta yerden kalkar. Belki almış ol
duğumuz mesafenin gönlümüzce uzun olmadığını tes
pit ederiz; ama gönlümüzce daha süratli mesafeler al
mak için moralimizin yüksek olmasını temin ederiz. 

İhracatta bir meseleyi hatırlatmak istiyorum. Sene 
1964, ihracatımız 410 milyon dolara çıkmış. O seneye 
kadar ihracat hiçbir zaman 400 milyon doların üzerine 
çıkmamış. Devrin iktidarı, devrin Başbakanı merhum 
İnönü; İnönü radyoya çıkıyor diyor ki : «Sayın vatan
daşlarım; ihracatımız fevkalâde ümit verici bir geliş
me içerisine girmiştir. Ses duvarını aştık, 410 milyon 
dolara ulaştık». 11 sene geride kaldı bu ses. Aradan 
11 sene geçti; isterseniz 10 sene için diyelim. 1974'de 
ihracatımız 1 532 000 000 dolar. 1975'de ihracatımız 
1 401 000 000 dolar. 10 sene evveline nazaran ihra
catta 4 misli bir gelişme var. 

MEHMET DEDEOĞLU (Kırklareli) — Fiyat 
farkları. 

TİCARET BAKANİ HALİL BAŞOL (Devamla) 
— 10 sene evveline nazaran.., 
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DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Onun nasıl so
rulacağını bilemezsin. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Dolar olarak konuşuyoruz. . 

10 sene evvel 410 milyon dolar olan tüm ihracat 
yerine 1975'lerde, 1974lerde 550 milyon doların üs
tünde sınaî mamul ihraç ediyoruz. Geliniz bu oluşu
ma hep beraber sevinelim. Yeterli görmeyelim; ama 
sevinelim... Yeterli görmeyelim; ama sevinelim. 

(HASAN SEVER (Çanakkale) — Doğru söyledin, 
çok heyecanlı bir sahne oldu. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Şimdi gelelim 1974 ihracatının bünyesine ve 1975 
ihracatının bünyesine. «Biz 1 532 000 000 dolar ihra
cat yaptık, siz geldiniz ihracat 130 küsur milyon dolar 
düştü» diyor Sayın Cumhuriyet Halk Partisinin Söz
cüsü. Şimdi küçük bir mukayese şu föyün üzerinde Ti
caret Bakanlığı tarafından tanzim edilir, genel bilgi
ler, temel bilgilerin hemen hemen hepsi İstatistik Ens
titüsünden alınır, Değerlendirme Genel Müdürlüğü
müzce tanzim edilir. İhracatımız ve ithalâtımızın böy
le fö'yler halinde gelişmeleri izlenir. Şimdi bu föye ba
kıyoruz : ' 

1974 yılının ilk beş ayında yani 1974'ün mayıs ayı 
sonuna kadar olan ihracatımız, bir sene evvelinin ay
nı dönemine göre % 49 artış göstermiştir^ 

1974 yılının son yedi ayma bakıyoruz : Bir sene 
evvelin aynı dönemine göre 1974 yılının yedi ayın
da ihracat % 5,5 düşme göstermiş. 

Şimdi burada Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü 
sayın arkadaşımın bir fikrini uygulamak istiyorum. 
Diyor ki : «Bir iktidar gelince hemen bir şey ol der, 
olmaz; birtakım tedbirler alınır, bu tedbirlerin sonu
cunda ne olursa olur; bu tedbirler de hemen sonuç 
vermez». Fiyat endekslerini eleştirirken söylediler. Ge
lin bakalım 1974 ihracatını eleştirirken aynı metoda 
müracaat edelim. 

İlk beş ayda % 49 ihracat artışı, 1974 yılında; 
Ecevit Hükümeti baştayken. Ondan sonra gelen yedi 
ayda ihracat azalmaya başlamış ve yedi ayda ihracat 
% 5,5 azalmış. (Arkadaşlarıma bu mukayeseyi vere
bilirim, bunu da verebilirim. Mukayese kesin rakam 
üzerinedir), 

Şimdi 1975'e bakıyoruz : 1975'de ilk beş aylık ih
racat % 31,9; % 39 nispetinde ihracat gerilemiş. Ya
ni % 5,5 nispetinde ihracat gerilemesi, giderek hızı
nı artırmış, 1975'in ilk beşinci ayında ihracatın geri
lemesi % 31,9 seviyesine çıkmış. 

Şimdi ondan sonraki yedi aylık duruma bakalım, 
1975 yılında : 1975 yılında, haziran ayından itibaren 
artmaya başlayan ihracat, aralık ayı sonuna kadar ye
di aylık dönem itibariyle, bir evvelki yılın aynı döne
mine göre % 15,7 oranında artmış. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi bir meseleyi ortaya 
koymak istiyorum. Hiç kimsenin neyle övüneceği, ney
le dövüneceği beni ilgilendirmez, ama övünmek mi 
dövünmek mi lâzım geldiğini birtakım olaylar karşı
sında ortaya koymaya mecburuz. Ecevit İktidarı 
% 49 oranında gelişen bir ihracatı almış, % 5,5 ora
nında gerileyen bir ihracat olarak kendisinden sonra 
gelen hükümetlere teslim etmiştir. Bizim Hükümetimiz 
% 31,9 oranında gerileyen bir ihracatı almış, % 15,8 
oranında gelişen bir ihracat haline getirmişiz. Geliniz 
bu sonuca da hep beraber sevinelim. 

MEHMET DEDEOĞLU (Kırklareli) — Olur mü 
yani, rakam bu; rakamlar bunlar. 

NECATİ CEBE (Balıkesir) — Hayalî rakamlar 
bunlar Sayın Bakan. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Ah, rakamlarıma hayalî demeyin değerli arkadaş
larım, hepinize vereyim, istediğiniz kadar çoğalta
yım. Yaptığım mukayese tıpa tıp rakamlara dayalı 
bir mukayesedir ve bu yönde de gerçekten enteresan
dır, hem de sizin metodunuzla sonucu çok enteresan
dır. Alıyorsunuz gelişen bir ihracatı, getirdiğiniz ted
birlerle gerileyen bir ihracat haline getirip teslim edi
yorsunuz. Biz alıyoruz gerileyen bir ihracatı gelişen 
bir ihracat haline getiriyoruz ve dış ticaret dengesin
deki bozukluğun sorumlusu biz oluyoruz; siz bu so
rumluluğun hesabını soruyorsunuz. Eğer, hesap sorul
mak gerekiyorsa, bu sorumluluğun çok büyük bir pa
yı; ama çok büyük bir payı Ecevit İktidarındadır. 

ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Dövizleri de 
söyleyiniz, 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Onları da söyleyeceğim; hiç merak etme. 

NECATİ CEBE (Balıkesir) — Yüce Divana bera
ber gidelim. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 

— Değerli arkadaşlarım, ithalât meselesine gelince... 
Ha, ihracatı bitirmeden bir şeyi daha söyleyeyim; be
raber sevineceğimiz bir şey; ümit ediyorum ki, hep 
beraber seviniriz. Ocak 1976 ihracatının geçici so
nuçlarını aldık. Geçici sonuç 302 milyon dolar. 1975 
yılında ocak ayı ihracatı 112 milyon dolar. 1974 yı
lında ocak ayı ihracatı 156 milyon dolar. 156 milyon 
dolara karşılık 1974'ün, 1975'in 112 milyon dolarına 
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karşılık 1976'nın ihracatı 302 milyon dolar. Bir sene 
evveline göre % 169 fazla. 

MEMET DEDEOĞLU (Kırklareli) — 1976 so
nunda hesap edeceğiz onu. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Gayet tabiî. 

Bunun % 169 seviyesinde bir ihracat fazlasının 
gerçekleştirilmesi müırtkün değildir arkadaşlarım; 
ama ihracat gelişme seyrini takibediyor ye ihracat 
önemli bir yüzde ile gelişmesini sürdürüyor, bunun 
bir anlamı var. ihracat konusunda öteden beri kul
lanılan bir araç var. Vergi iadesi aracı. İhracat ko
nusunu bitirmeden evvel şu vergi iadesi aracını da bir 
dile getirmek istiyorum. 

Sayın Cumhuriyet Halk Partisinin sözcüleri, ih
racatta vergi iadesinin Hazineden ihracatçıya verilen 
bir bedel olduğunu ifadeyle, bunun gereksizliğini 
iddia ettiler. Bir parti sözcüsü, partisinin görüşünü 
buradan dile getirir, kendi kişisel görüşünü dile getir
mez. Eğer, bir parti görüşü ise bir sene evvel tenkit 
ettiğiniz bu hususta ı«sizin partiniz iktidarda iken ne 
yapılmıştı» diye sorarlar sonra. Ben soruyorum şim
di. Vergi iadesi konusunda devamlı olarak istismar 
edilen hayalî ihracattan bahsederken, vergi iadesinin 
fevkalâde kötü bir araç olduğundan bahsederken, bir
takım vergi iadelerini % 75 olarak İktidarınızda sür
düreceksiniz ve % 75 vergi iadelerini iktidardan git
meden tıkır tıkır ödeyeceksiniz; sonrada bu vergi 
iadeleri ödeyişinin hesabını sizden sonra gelen hükü
metlerden soracaksınız. Şimdi onun hesabını verece
ğim. (A. P. sıralarından «Bravo»ı sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, orman ürünlerine ihraç gü
cü kazandırma amacıyle 1973 yılında bir kararname 
çıkarılıyor. Bu kararname ile orman ürünlerinin cins
leri sıralanarak, bunlardan en fazla işlenmiş olanlara 
en çok vergi iadesi oranı uygulanmak suretiyle bir lis
te yapılıyor. Bu listede en çok işlenerek ihraç edilen 
mobilyaya '<% 25 vergi iadesi, % 10'da Orman Ba
kanlığı Orman Genel 'Müdürlüğü Bütçesindeki fon
dan fon iadesi getiriliyor. Tümünü vergi iadesi nite
liğinde düşünürsek, %" 75 vergi iadesi. 

Şimdi, bu vergi iadesi... 
VECDİ İLHAN (Kastamonu) — .% 45 olur. 
TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 

—'% 25,:% 50, •% 75. 
NEDİM KORKMAZ (Yozgat) — «% 10» de

diniz. 
TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 

Yanlış söylemiş olabilirim, özür dilerim. 
Değerli arkadaşlarım, şimdi, bu vergi iadesi konu

su olan mallar ihraç edilmiş. 14 firma ihracat yap
mış. 14 firmanın yaptığı ihracat 39 partide olmuş ve 
bu ihracatın yekûnu da 31 milyon doların üzerinde. 
Bu firmaların arzu ettiğiniz takdirde size isimlerini 
de verebilirim. 

İsimlerinden ziyade, ihracatın cereyan ettiği ta
rihler çok enteresan... 

CEVAT ATILGAN (Tokat) — Miktarlarını da 
Sayın Bakan, miktarlarını da. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Almasri Müessesesi 5 parti ihracat yapmış... 

SELÇUK ER VERDİ (Erzurum) — Miktar? 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Bu ihracatının miktarı 1,1 milyon lira. 

İhracat, 15 . 2 . 1974'te başlamış, en son parti 
ihracat da 18 . 11' . 1974'te bitmiş. Bu tarihler ara
sında bakıyoruz, devrin Başbakanı kim? Sayın Ece-
vit. Devrin Maliye Bakanı Kim? Sayın Baykal. 

NEDİM KORKMAZ (Yozgat) — Ticaret Baka
nı? 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
Devrin Tekel Bakanı Kim? Sayın Türkmenoğlu... 

NEDİM KORKMAZ (Yozgat) — Evvelâ Tica
ret Bakanından başla. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Devrin Ticaret Bakanı kim? Sayın Adak... (CHP. 
sıralarından gürültüler) Ortaya koyalım hepsini. 

Şimdi bu 14 firmanın içerisinde sanıyorum hepini
zi daha fazla ilgilendiren Yahya Demirel adına yapı
lan ihracat. Onun da tarihlerine bir bakalım L 

Şimdi onun hesabını görelim : Bir arkadaşımız, 
kendi Genel Başkanlarına bu konuda sorumluluk dü
şeceğini ifade ettiği için, sayın Başbakan Demirel'e 
ta'nda bulundu. 

Şu vergi iadesi meselesini bir orta yere koyalım, 
masaya yatıralım. «Bitirelim» demiyorum, bu mese
leyi Cumhuriyet Halk Partisi bitirmek istemez. Bu 
bir sermayedir onun için. Sermayesi olmayanların bir
takım yalancı sermayelerden medet ummaları önem
lidir. 

VECDİ İLHAN (Kastamonu) — Meclisten kaçtı
nız. 

İLHAMt ÇETİN (Yozgat) — Kaçmadaydınız 
Meclisten. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Bunun hesabı görülecek. Yalnız şöyle bir gazete 
bilgilerinizin dışında size bazı bilgiler vermek istiyo
rum. Bu bilgileri öğrenmenizde fayda var. 

_ 222 — 



M. Meclisi B : 63 22 ? 2 . 1976 O : 2 

MEHMET DEDEOĞLU (Kırklareli) — İhracat 
yapılmış mı? 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Hele bir tarihlerine bakalım da, ihracatın yapılıp 
yapılmadığını da ifade edeceğim. 

Yahya Demirel Firması 5 parti halinde ihracat 
yapmış. Bu ihracatın ilk partisinin tescil tarihi 
23 . 2 . 1974; ilk partisinin vergi iadesinin tahsil ta
rihi 23 . 3 . 1974 ile 27 . 3 . 1974. Şimdi bu birin
ci partinin ihracatından vergi iadesinin ödenmesine 
kadar, düşünüyorum devrin Başbakanı kim?.. Sayın 
Eçevit. 

HASAN SEVER (Çanakkale) — Kabul ediyoruz 
bunları. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Devrin Maliye Bakanı Kim?.. Sayın Baykal.. Dev
rin Gümrük ve Tekel Bakanı kim?.. Sayın Türkmen
oğlu.. (C. H. P. sıralarından «Ticaret Bakanını söy
le» sesleri) Devrin Ticaret Bakanı kim?.. Sayın Adak. 
(A. P. sıralarından «Asıl sorumlu Ecevit» sesleri) 

Devam ediyoruz. Bilgi veriyorum arkadaşlar. 
Şimdi ikinci parti ihracatı söylüyorum. İkinci parti 
ihracat 30 . 4 . 1974 tarihinde tescil edilmiş; vergi 
iadesi 22 . 5 , 1974; fon iadesi İd , 5 . 1974 tari
hinde yapılmış. Bu tarihler arasında bakıyoruz devrin 
Başbakanı kim?.. Sayın Ecevit.. Devrin Maliye Ba
kanı Sayın Baykal, devrin Gümrük Bakanı Türkmen
oğlu ve Sayın Adak da Ticaret Bakanı. 

- MEHMET DEDEOĞLU (Kırklareli) — Bu hır
sızlığı meydana çıkaran Hükümet kim?.. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— En son partiye kadar bu böyle. En son parti öde
me tarihi, onu vereyim; 10 . î , 1975 3Cl.12.1974, 
en son partinin ödeme tarihinde Sayın Ecevit iktidarı 
yeni bırakmış. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, mesele nasıl olmuş? 
Benim Bakan olduğum sırada 6 ncı partinin ihracı 
için talepte bulunulmuş. Mesele benim önüme getiril
di ve bizim Hükümet kurulmadan 20 gün evvel de, 
«dış ülkelerden bu ihracatın yapıldığı firmayı adre
sinde arayınız, bulabilecek misiniz?»' diye bir yazı ya
zılmış. Aramışlar, adreste o firmayı bulamamışlar. 

HASAN SEVER (Çanakkale) — Siz mi yazdınız, 
yoksa sayın müsteşar mı yazdı? 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Benden evvel yazılmış. 

HASAN SEVER (Çanakkale) — Ama imza sizin 
olabilir. 

TİCARET BAKANI HAUİL BAŞOL (Devamla) 
— Biz iktidar olmadan yazılmış. Açıklıyorum, şimdi... 

YÜCEL DİRİK (İzmir) — Ara iktidarda değil mi 
efendim? 

TİCARET 'BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Evet, ara iktidar zamanında yazılmış. Ondan son
ra mesele benim önüme geldi. Durum böyle; ne yapa
lım? Bu meseleyi olduğu gibi anlatmama maalesef im
kân yok. Ama size yine olduğu gibi anlatmaya çalışa
cağım. Bana getirildiği zaman mesele, bu ihracattan 
vazgeçilmezse sizin iktidarınızın zararı olur dediler. 
«IBunun altında bir şey var mı?» dedim. «Bir şüphe 
var» dediler. «Bir şüphe varsa nereye zararı olursa 
olsun, bunu sonuna kadar tahkik etmemiz lâzım» de
dim. Hem de sadece tahkik etmek yetmez, % 75'e 
kadar varan bir. vergi iadesi uygulaması yaptığınız 
takdirde, böylesine birtakım hayalî ihracat vehimlerin
den kurtulmak da mümkün değildir. Derhal % 70 
verigi iadesini makul seviyelere indirmek için çalış
malarınıza başlayın» dedim. Benim talimatım bu. 

Bu talimat içerisinde çalışmalar sürdürülmüş, ver
gi iadesi makul seviyelere indirilmiştir ve üzerinde en
dişe duyulan vergi iadesinin de araştırılması yapılma
ya başlanmıştır. 

'İhracat hayalî midir, değil midir? Evvelâ birta-; 
kim mevhum firmaların bulunduğu iddiası araştırıl
mış, bu firmaların kendi tescil belgelerinde gösterilen 
adreslerde bulunmadığı; ama birtakım bunların dışın
daki adreslerde bulunduğu tespit edilmiştir. 

Gümrük çıkış beyannamesi, tescil beyannamesi, 
gümrük çıkış 'beyannamesinden evvel tanzim edilen 
ekspertiz raporu, dövizin satın alındığına dair döviz 
alım belgesi tespit edilmiş ve bu belgeler ibraz edilmek 
suretiyle vergi iadesi alınmış. 

Vergi iadesinin gümrük çıkış beyannamesinin bu
lunduğu bir noktada; hayalî bulunup bulunmadığım 
saptamak için benim Bakanlık müfettişlerinin yetki
sinin ötesine geçmek lâzım. Saptanır mı, saptanmaz 
mı, o ayrı bir mesele. 

Bu noktada bizim teftişimiz bitmiş ve Maliye Ba
kanlığının teftişi, diğer ilgili bakanlıkların teftişi he
nüz bitmemiş, devam ediyor. Aynça meseleye yargı 
organları da el koymuş, raporlarımızı oraya da gön
dermişiz, orada da devam ediyor, 

Deniliyor ki; «Bu olayla Demirel Hükümeti, ya
kınlarına 20 milyon lirayı peşkeş çekti». 

'Evvelâ bir tespit edelim : Peşkeş çeken bir kimse 
varsa orta yerde o Demirel Hükümeti değil, Ecevit 
Hükümetidir. Bir tespit yapmak istiyorum. Eğer bu 

223 -

http://3Cl.12.1974


M. Meclisi B : 63 22 ? 2 . 1976 O : 2 

peşkeş çekilmede usulsüz, kanunsuz birtakım muame
leler varsa, yolsuzluklar varsa Türkiye'nin adalet me
kanizması ve kontrol mekanizması bu işi orta yere 
çıkaracaktır ve suçluları mutlaka ceza görecektir, o 
suçluların içerisinde sizin aranızda bulunanlar olsa 
bile. (A. P. sıralarından; «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, açık rejimin güzelliği bura
dadır; açık rejimin iyiliği buradadır. Bunlar görüle
cek; ama tabiî bu meseleyi bir seçim metaı olarak or
ta yere sürer, devam ederseniz; belki kısa vadeli bir
takım kazançlarınız olur, ama uzun vadede bunlara 
kazanç dememenizi bilhassa istirham edeceğim. 

Benim meseleyi savsakladığım iddia ediliyor, araş
tırmada. Bakınız size bir misal vereyim : 

1973 yılında 50 milyonluk usulsüz vergi iadesi alı-
mıyle ilgili bir tahkikat açılmış Maliye Bakanlığında. 
Maliye Bakanlığı ile, Gümrük ve Tekel Bakanlığı ta
rafından bu tahkikat sürdürülmüş, Ticaret Bakanlığı 
olarak, bize bir sual üzerine bu tahkikattan haber
dar olduk. Bu tahkikatın sonucunu sordum, hâlâ orta 
yerde sonuç yok. İyi ama 1973'te başlamış tahkikat. 
1974te bütün yolsuzlukları süratle bitirme iddiasında 
bulunan bir Hükümet varmış, ama hâlâ bitmemiş 
araştırma devam ediyor. Binaenaleyh, savsaklamak di
ye bir mesele de orta yerde yoktur; savsaklamak için 
bir sebep de yoktur, savsaklamak mümkün de değil
dir. Bu, açık rejime inançsızlığın bir sonucudur. 

Vergi iadesi meselesiyle ilgili müsteşarımı değiştir
mişim; sureti kafiyede yanlış. Müsteşarımı değiştir
dim, vergi iadesiyle ilgili bir tarafı vardır ama, sizin 
bildiğiniz gibi değil. 

HASAN SEVER (Çanakkale) — Meclise açıklayın 
bir sakıncası yoksa. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Çok ufak bir tarafı vardır. 

Değerli arkadaşlarım, burada bulunmayan kimse
ler hakkında daha fazla konuşmak istemem. 

Şunu size ifade etmek istiyorum : Ben değiştirdik
ten sonra, Sayın Müsteşar birtakım beyanlarda bulun
muştur. Sayın Müsteşar Ticaret Bakanı Müsteşarıdır. 
Kendi döneminde olan bütün hikâyelerdir bunlar. 
Bunları basına açıkladığı sabit mi? Sabit. Öyleyse 
elinde belgeler var. Öyleyse bu işten haberi var. Niye 
vaktiyle açıklamadığını kendisine sorar mısınız? Eğer 
sizin politikanıza, devletin temel kaidelerini sarsarak 
yardımcı olacak memura iyi memur diyorsanız, yarın 
öbür gün cezasını siz de çekersiniz. 

Değerli arkadaşlarım, yaptığımız bütün tasarrufla
rı, daha iyi sonuç elde etmek için yapmışızdır. Yok

sa, eğer tasarruflarımızın içerisinde bir kamu yararı 
görmüyorsak, hiç tasarruf yapmamayı yeğ tutardık. 
Bu konuyu da böylece özetledikten sonra, ithalâtta 
bizim üzerimize yüklenmek istenen sorumluluklara 
fevkalâde kısa hatlarıyle devam etmek istiyorum. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Altıncı talebin so
nucu ne oldu? 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Değerli arkadaşlarım ifade etmediysem ifade ede
yim, altıncı talebi olanı da ben reddettim. İhracat ta
lebini o anda reddettim, inceleme sonucunda henüz 
durum aydınlanmadığı için, o talebin reddi devam et
mektedir. Arz ettiğim kuruluşlarda sonuç nasıl olur, 
nereye varır, onu bilmiyorum. Ona göre yeni talep ge
lir veya gelmez, onu da bilmiyorum. Vergi iadesi ora
nı da tarafımdan yüzde 40'a indirilmiştir, 

SAİT SAYLAM (Kırşehir) — Tahkikat devam edi
yor mu Sayın Bakan? 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Tahkikat, ilgili bakanlıklarda devam ediyor. 

BAŞKAN — Efendim, bu şekilde bir görüşme 
usulümüz yok. Yani yerinden sual sormak ve karşı
lığında Bakandan cevap almak. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Değerli arkadaşlarım, ithalâtta bir çok ithalâtçı
lara, bir çok ihracatçılara çıkar sağladığımızdan bah
sedildi. Böyle bir şey yoktur, ama var olan bir şey 
vardır; ithalâtçı ve ihracatçıyı belli bir objektif içeri
sinden gören bir göz vardır. İthalât artışına baktığı
mız zaman, ithalât artış yüzdesi, petrol fiyatlarını! 
hesaba katmasanız bile, 1976'da, 1975te 1974'e na
zaran daha azdır. Vergi iadesi getirmek suretiyle, de
mir ihracatçısına para kazandırdığımız iddiası mual
laktadır. Gümrük Vergisini getiriyorsunuz, ithalâtı 
pâhalılaşt.ırıyorsunuz, elimizde kamu sektöründe stok 
var, benim kamu sektöründe satış fiyatımın üstünde 
piyasada satış fiyatı yok. Parayı kim kazanıyor? Böy
le bir mekanizma yok; ama yuvarlak olarak «Filâna 
filân yaptınız, para kazandırdınız» diyerek, bunları iyi 
'bilmeyen birtakım çevrelerde yankı uyandırmak ise 
amacınız, siz söylemeye deVam edin. Aslında, çok da
ha fazla ithalât yapmamız lâzım. Millî Selâmet Parti
sinin sayın sözcüsü, anahatlarıyle, gerçekten dış tica
ret dengesi üzerinde değerli fikirler beyan ettiler. Dış 
ticaret dengesini küçümsemiyorum. Bu önemli bir hu
sustur. Bunu, üretimi artırmak, ihracatı en uygun usul
lerle desteklemek, geliştirmek suretiyle dış ticaret ko
nusundaki darboğazlardan kurtulmaya mecburuz. 
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Türk ekonomisi, bir çok darboğazlardan geçip de 
gelmiştir. Devlet Hazinesinde 40 - 50 milyon dolara 
kadar rezervlerin indiği günleri hep beraber yaşa
dık. Bu rezervlerin iki milyar doların üstüne çıktığı 
günleri de yaşadık. îki milyar doların üstündeki re
zervleri teslim alan Sayın Ecevit Hükümetinin, yarım 
milyar dolarlık rezervi orta yerden yitirdiğini de gör
dük. 

NEDÎM KORKMAZ (Yozgat) — Nasıl gitti? 
TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 

— İhracat, ithalât farkıyle gitti, 

SAİT SAYLAM (Kırşehir) — Tahkikat devam 
ediyor mu Sayın Bakan? Bitirmeyi düşünüyor musu
nuz? 

SELÇUK ER VERDİ (Erzurum) — Siz ne kadar 
yitirdiniz? 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Sizin zamanınızda da gitti, bizim zamanımızda 
da gitti, 

Değerli arkadaşlarım, bunu elbette bir döVüş hali
ne getirmeyelim. Şimdi, meseleyi bir başka konuya 
getirmek istiyorum ve «Türk ekonomisi enflasyondan 
ne derece kurtulmuştur? Türkiye'deki fiyat hareket
leri ne yoldadır?» bu konuda kısa bir maruzatta bu
lunmak; istiyorum. 

Bir hususa dikkatinizi çekmek isterim. Tüketici en
deksleriyle, toptan eşya fiyatları endeksleri, bu sene-
ki kadar hiçbir zaman çetin bir tartışma konusu ol
mamıştır. Genellikle, bu sene tüketici endeksleri üze
rinden muhalefet partileri fikirlerini beyan etmişler
dir ve toptan eşya fiyat endekslerini büyük ölçüde in
kâr edecek bir duruma girmişlerdir. Fakat, bazı nok
talarda sözcüler toptan eşya fiyatları endeksinin gös
terdiği birtakım göstergeleri kendi lehlerine kullan
maktan da çekinmezler, 

1974 yılında toptan eşya fiyatları endeksleri sene
nin birinci altı ayında, ikinci altı ayından daha hızlı 
gelişmiştir ve Cumhuriyet Halk Partisinin sayın söz
cüleri bu gelişmeyi dikkate alarak, «Biz, fiyat hızını, 
enflasyon hızını yavaşlatmaya başlattık; size yavaş 
olarak teslim ettik» demek suretiyle, bizim devrimiz-
deki yavaşlamaya Cumhuriyet Halk Partisi sahip çık
mak istedi, 

Gerçekten 1974 yılında birinci altı aya nazaran 
ikinci altı ayda endekslerde bir yavaşlama vardır top
tan eşya fiyatları endeksinde ama, inkâr ediyorsunuz 
toptan eşya fiyatları endeksini... 

Esas endeks, esas gösterge tüketici endeksleridir. 
tzin verirseniz bir de oraya bakalım; bizi doğruluyor 
mu, yoksa yalanlıyor mu? 

Ankara 1974 geçinme endeksi : Ocak ayında 262 
puan, haziran ayında 273 puan. Tüketici endeksi altı 
ayda 11 puan artmış. İkinci altı ayda, Cumhuriyet 
Halk Partisinin, iktidarında aldığı tedbirlerin etkile
rini göstermesi gerek. Bu düşünce tarzı tamamıyle 
Sayın Cumhuriyet Halk Partisi süzcülerinin düşünce 
tarzı. 

Değerli arkadaşlarım, 1974'te ikinci altı ayda en- • 
deks 273 puandan başlamış, 300 puana gelmiş. Artış 
27 puan. Halk Partisinin tedbir almadığı dönemde, bi
rinci altı ayda artış 11 puan; Halk Partisi tedbir getir
miş (!) ikinci atlı ayda artış 27 puana çıkmış. Demek 
ki, Cumhuriyet Halk Partisi Hükümetinin tedbiri, en
deksleri 3 misli hızlandırmış. Nerede?.. Tüketici en
dekslerinde, Ankara geçinme endekslerinde. 

Yine sizin düşünce tarzınızla, sizin yaptığınız bi
çimde bir suçlamayı yapmak benim hakkım mı?.. Siz, 
tüketici endekslerindeki artışa bakınız, tüketici endeks
lerindeki artış çok olursa, toptan eşya fiyatlarındaki 
artış az olursa o zaman toptan eşya fiyatlarıyle tüke
tici fiyatları arasındaki aracılar, vurguncular daha çok 
kazanıyor demektir. Sayın Ecevit'in bu kürsüye koy
duğu düşünce tarzı... 

Şimdi aynı düşünce tarzından gidiyorum : Tüke
tici endeksleri birinci altı ayda % 11 gelişiyor; 1974' 
te Ecevit Hükümeti, birinci altı ayda derhal tedbir 
alıp karşılayamaz; ikinci altı ayda tedbiri önemli. 
Tedbir aldı ne oldu?.. 27 puana çıktı. 27 puan artış 
nerede? Tüketici endekslerinde. 

Şimdi bakıyorum, toptan eşya endekslerindeki ar
tış kaç; 16 puan... O zaman aracıları doyuran sizsi
niz, biz değiliz. Yani, toptan eşya fiyatları endeksi 
yavaşlamış, buna rağmen geçinme endeksleri hızlan
mış. Sizin yargınıza göre, karar sonucu sizi suçlu bu
luyor. Şimdi gelelim, her zaman için kullandığımız 
endekslerin durumuna. 

MEHMET DEDEOĞLU (Kırklareli) — Mızrak 
çuvala sığmıyor. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Geçen sene bu endeksleri nasıl kullanmışsak, öyle 
kullanalım. Aralık - aralık mukayeseleri. 1973, 1972' 
nin aralığına % 29,2 artış. 1974... 1973'ün aralığına 
% 19,1. 1975.,. 1974'ün aralığına % 10,4. Hafızala
rınızı lütfen tazeleyiniz. Geçen yılın bütçesi konuşu
lurken, ortalamalar üzerinden 1974'deki fiyat artışı
nı !% 29,9 olarak bizim grupumuz ifade etmiştir ve 
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o devrede Maliye Bakanı olan Sayın Baykal bu kür- ı 
süye gelmiş, «Hayır, aralıktan aralığa mukayese ede
lim, esas doğru rakam budur, % 19,1'dir, aralık -
aralık mukayesesi. Binaenaleyh, aralık - aralık mu
kayesesini yaptığımız zaman 1973'e nazaran biz enf
lasyonu önledik» diye iddia etmiştir. Çünkü endeks
ler öyle sonuçlar veriyor ki, aralık - aralık mukayese
sinde 1973 yılı 29, 1974 yılı 19. Yıllık ortalamalara 
göre, 1973'te 20,5 fiyat artışı, ,1974'te 29,9. Şimdi, or
talamaları alırsanız, 1973'e nazaran % 50 daha faz
la fiyatlar artmıştır 1974 yılında. Eğer aralık - aralık 
mukayeselerini alırsanız, o zaman % 29'u ,c/c 19,1'e 
indirmiş olursunuz; % 30 seviyesinde fiyatları yavaş
lattığınızı iddia edersiniz. Bir sene evvel % 19,1 ra
kamını kullanacaksınız, 1973'e nazaran biz fiyatları 
yavaşlattık diyeceksiniz. Bu sene 19,1'e karşı, aralık -
aralık mukayesesinde 1975'te 10,4 rakamını gördü
ğünüz zaman, hayır ben bunu kullanmıyacağım diye
ceksiniz, olmaz. Bıçak elinizi kesse de kullanınız, kes-
mese de kullanınız. Mesele bıçağı kullanırken kendi 
elinizi kestirmemektedir. Bu bıçağı geçen sene kullan
dınız, bu sene elinizi kesiyor. Niye kullanmıyorsu
nuz? 

Şimdi gelelim ortalama mukayesesine: Ortalama
da 1974'te % 29,9 fiyat artışı var. Peki 1975'te ne 
kadar? ,% 10,7. 

Değerli arkadaşlarım, bu Türkiye'de yaşayanları 
sevindirecek bir konudur. Gerçekte toptan eşya fiyat
ları, enflasyonun en inandırıcı göstergesidir. Zaman 
zaman, bu mukayeseler yapılırken, bir model seçil
miş, zaman zaman başka model seçilmiştir. Ama hiç 
bir zaman toptan eşya fiyatları endeksi inkâr edilme
miştir ve inkâr edildiği noktada da bir iktidara fay
da sağlıyorsa, hemen toptan eşya fiyatları endeksi de 
kullanılmamıştır. Hem «bizim zamanımızda fiyatlar 
yavaşladı, çünkü toptan eşya fiyatları endeksinin 1974 
ikinci altı ayında yavaşladığını görüyorsunuz» diye
ceksiniz, hem de toptan eşya fiyatları endeksine iti
bar etmeyeceksiniz. Aslında durum şudur : Türkiye' 
de enflasyon hızı yavaşlatılmıştır. Türkiye'de enflas
yon hızı OECD ülkeleri seviyesine getirilmiştir. Ama 
enflasyon hızını daha da yavaşlatmak gereklidir. Hü
kümet olarak bunun üzerinde ısrarla duruyoruz. Önü
müzdeki aylarda iyi bir uygulama sonucunda enflas
yon hızının daha da yavaşlayacağını ve giderek daha 
fazla miktarda tüketiciye aksedeceğini göreceksiniz. 

Değerli arkadaşlarım, enflasyonun müdafaasını 
hiç kimse yapamaz. Enflasyon ekonominin en büyük 
tahrip aracıdır. Bu tahrip vasıtasını, daha doğrusu 

tahrip belâsı ile mücadele etmeyi her hükümet şiar 
edinmelidir. Enflasyon içinde bir kalkınmayı gerçek
leştirmek mümkün olmadığı gibi, enflasyon içerisin
de bir demokrasiyi bile sürdürmek bazan mümkün 
olmamaktadır. Enflasyon konusunda, fiyat artışları 
konusunda hangi biçimde olursa olsun yapılan bü
tün eleştirileri iyi niyetle karşılıyorum ve bu konuda 
enflasyonu durdurmak, Türk ekonomisini yeniden is
tikrara kavuşturmak konusunda fevkalâde titiz dav
ranacağımızı Yüce Meclise beyan etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, zamanınızı çok aldım, yal
nız bir iki meseleye daha kısaca temas edip sözlerimi 
bağlayacağım. 

Arkadaşlarımın fevkalâde olumlu temennileri ol
du. Bu temenniler iç ticaretin daha iyi düzenlenmesi 
için getirilen temennilerdir. Üzerinde dikkatle duru
yoruz. Dış ticaret konusundaki temenniler üzerinde 
yine dikkatle duracağız. Taban fiyatları konusunda 
uyguladığımız politikaları daha da ıslâh ederek, ge
liştirerek uygulamaya devam edeceğiz. Bu politikala
rın uygulanmasında büyük araçlardan biri olan 
TARÎŞ'in durumu ile ilgili birtakım beyanlara cevap 
vermeden inmek istemiyorum. 

«TARİŞ kötü yönetilmiştir; TARİŞ çetecilere tes
lim edilmiştir; TARİŞ bölünüyor, parçalanıyor» şek
linde sayın Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsünün be
yanları oldu. 

Değerli arkadaşlarım, TARİŞ çok büyük bir mü
essesedir. Bünyesinde dört tane birliği toplamakta
dır, dört birlik müstakil birliklerdir. Dört birlik bir 
genel müdürlüğe bağlıdır. Bunun Genel Müdürünü 
ben tayin ettim, bir eski Adalet Partili milletvekilidir. 
Siz milletvek i Herinizin kardeşlerini, akrabalarını ta
yin ediyorsunuz, ben bir milletvekili tayin ettim. İyi 
bir tahsil görmüştür, yönetimi de iyidir. 

Şimdi, iyi olmayan nedir? TARİŞ'te iyi olmayan 
bir husus vardır; artık TARİŞ'in fabrikalarına giren
ler Cumhuriyet Halk Partisinin vizesini almadan giri
yorlar, bütün vatandaşlar giriyor. Artık TARİŞ'in 
fabrikalarında 700 milyonluk yatırımı durdurarak, 
parçalayarak eylem yapmak isteyen kimseler o fab
rikanın yanına yanaşamıyor. Birtakım kimseler atıl
mıştır, fabrikayı çalıştırmayanlar atılmıştır. Bir üre
tim ünitesini çalıştırmayan insan, Türkiye'ye daha 
büyük bir kötülük yapamaz değerli arkadaşlarım. 
Üretim, üretimi arttıralım diye yalvarıyoruz, sonra 
yeni kurulan fabrikaya işçi olarak girenler, üretimi 
kösteklemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Biz on
lara mâni olduğumuz zaman kötü kişi oluyoruz. 
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Ne olmuştur TARİŞ'te, kuyruklar mı olmuş, va
tandaşlar kuyrukta mı beklemiş, ne olmuş? Vatandaş 
1970'de kuyrukta bekleyip kendi malından, canından 
bezdiği halde hiç sesiniz çımkaz, bir fabrikanın iyi 
çalıştırılması için dört tane, sekiz tane işçiyi atarsı
nız o zaman «Çeteler bastı fabrikayı» dersiniz. Hayır 
arkadaşlar, böyle bir şeyi kabul etmek mümkün de
ğildir. 

Gelelim, TARİŞ'in parçalanması meselesine : TA
RİŞ parçalanmıyor, TARİŞ kabuğunu yırtıyor, TA
RİŞ kabuğuna sığamıyor, TARİŞ büyüdü. 1972 yı
lından beri TARİŞ yeniden organizasyon yapılması 
ihtiyacı içine girmiştir. Bu çalışmalar devam etmek
tedir. TARİŞ parçalanmayacak, TARİŞ daha büyü
yecek, TARİŞ kendi üzerine sığmayan elbisenin için
den çıkarak kendi üzerine sığan, günün şartlarına uy
gun dev bir müessese olma hüviyetini kazanacaktır. 
TARİŞ'in içindeki canlanma, kıpırdanma TARİŞ'in 
parçalanması için yapılan kıpırdanma değildir. TA
RİŞ'in reorganizasyonu için yapılan kıpırdanmadır. 
Allah kısmet ederse o reorganizasyon da yapılacak 
ve bu büyük müessese Türk milletine ve Türk üreti
cisine çok daha büyük şeyler kazandıracaktır. 

Değerli arkadaşlarım, nedense bütün yapılan ta
sarruflarda birtakım oyunlar bulunduğunu iddia et
mek âdet haline gelmiştir. Türk tüketicisini büyük 
bir sıkıntıdan kurtarırsınız, yağı karaborsadan kaldı
rırsınız, üreticinin malını destekleme fiyatı ölçülerin
de almaya devam edersiniz; ama «Niye yağ ithal et
tiniz? Bu sefer de ithalatçıyı zengin ettiniz» diye va
veyla kopar orta yerde. Aslında bunun altında yatan 
önemli bir şey var. 

Benim bölgemin milletvekili Sayın Ömer Kahra
man söyledi: «Bu fazla ithal etmenin altında yatan 
bir gerçek var.» Niye yoklukları, darlıkları 1974 yı
lında Cumhuriyet Halk Partisi önleyemedi de, 1975 
yılında Demirel Hükümeti önledi? Öfke buradadır. 
Öfke buradadır. 

ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Köylü ceva
bını verecek. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Köylü de cevabını verecek, seçmen de cevabını 
verecek. Köylünün ve seçmenin hafızasını birçok kim
seler tazeleyerek gideceklerdir. Bir sene evvelini köy
lü unutmamıştır; hatta evinde mutfağında çalışan 
Türk kadını hiç unutmamıştır, 1974'ü de hiç unutma
yacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, tekrar Bütçe müzakereleri 
huşunda fikirlerini söyleyen değerli arkadaşlarıma te-

I şekkür eder ve Yüce Meclisi saygıyîe selâmlarım. 
(A. P., M. S. P. ve C. G. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. Ya
zılı ve sözlü soru sormak isteyen sayın arkadaşları
mız var Sayın Bakan. 

Yazılı sorulan zapta geçirmek için, siz yerinize 
buyurun Sayın Bakan, ben bilâhara zatıâlinizi davet 

I edeceğim efendim. 
MUSTAFA OK (Manisa) — Sayın Başkan, Sa-

I yın Bakan ismimi de söylemek suretiyle; «Pamuk, 
fındık ve üzüm taban fiyatlarını zikrettikten sonra 
1974 yılı karanlık yıl, üzüntülü yıl olmuştur»' dediler. 
Buna dayanarak İçtüzüğün 70 nci maddesi gereğince 
sataşma olduğu için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ok, gerçekten isminiz zikredil
di. Ve Sayın Bakan hatırımda kaldığına göre «Sayın 
Ok'un uyguladığı politika devam etseydi acaba ne 
olurdu?» şeklinde bir beyanda bulundular. Sadece is
minizin zikredilmiş olması tabiî bir sataşma değil ve 
«Bir siyasî değerlendirme olarak da ne olurdu aca
ba» beyanında bulundular. Bunun dışında bir iddia
nız varsa sizi dinleyeyim ve zaptı getirteyim. 

MUSTAFA OK (Manisa) — Sayın Başkan, ko
nuşmalarına devam ettiler : Pamukta hilafı hakikat 
birçok şeyler söylediler. Üzümden söylemedikleri bir
çok hususlar var. Fındıkta hilafı hakikat birçok şey 
söylediler ve sonunda ismim de zikredilerek «1974 yı
lında taban fiyatlar bir paket halinde verildikten son
ra 1974 yılı karanlık yıl olmuştur; üreticiler için 
üzüntülü yıl olmuştur», dediler. (A. P. sıralarından 
«Doğru» sesleri). Bu ismimle birleştirildiğinde, bunun 
ne derece yanlış olduğunu ispat etmem gerekir. Bu 
bir sataşmadır; bu benim yaptığım, benim izlediğim 
politika hilâfına bana bir atıfda bulunmadır. Bu se
beple söz istiyorum. 

BAŞKAN — İddianızı aldım efendim, tetkik ede
ceğim Sayın Ok. 

MUSTAFA OK (Manisa) — Sayın Başkanım, ben 
aşağı yukarı söylenenleri aynen arz ettim; zannedi
yorum önemli kabul edersiniz. 

BAŞKAN — Efendim ben hafızamda kalan ka
darını zatıâlinize arz ettim, Başkanınız olarak. Si
zin ifade buyurduğunuz hususları da zabıttan tetkik 
edip sonucu arz edeceğim. 

Buyurun Sayın Uysal. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş

kanım, Sayın Ticaret Bakanı, bir bakan sorumlulu
ğu dışında, Cumhuriyet Halk Partisinin sözcülerine, 

I «bâtılı müdafaa görevi verilmiştir») diye bir cümle 
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kullandılar. Bir başka cümle, «Cumhuriyet Halk Par
tisinin birçok saplantıları vardır, bundan kendisini 
kurtaramıyor» dediler. Bir başka cümle, «Cumhuri
yet Halk Partisi iktidarı zamanında, iktidar sarhoşu 
halinde görülmüştür Cumhuriyet Halk Partisi» diye 
bir cümle kullandılar. 

içtüzüğün 70 nci maddesine göre, Cumhuriyet 
Halk Partisinin Meclisteki sözcülerini, grup başkan
ları ve grup başkanvekilleri takdir eder. O bakım
dan; «bâtılı müdafaa görevi» olarak mı onları gö
revlendirdik, yoksa hakları ve doğrulan savunsun 
diye mi görevlendirdik.. 

BAŞKAN — Evet, «bâtılı müdafaa» beyanı, «ik
tidar sarhoşluğu»! beyanı, bir beyan daha bulunduğu
nu söylediniz Sayın Uysal?. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — «Cumhuriyet 
Halk Partisinin saplantıları vardır, bundan kendisini 
kurtaramıyor» dediler... 

BAŞKAN — Efendim, bunları da tetkik edece
ğim Sayın Uysal. 

ÎLHAMİ ERTEM (Edirne) — Sayın Başkan, usul 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Neyin usulü Sayın Ertem?.. 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Efendim, Sayın 
Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsünün sataşma diye 
ileri sürdüğü meseleleri eğer sataşma kabul edip, kar
şılıklı söz düellosuna gidersek, ne zaman yeter, ne de 
bu Mecliste tenkit yapılır. 

BAŞKAN — Şimdi bu husus usul mü Sayın Er
tem?. 

ÎLHAMİ ERTEM (Edirne) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim öyle ise. • 
ÎLHAMİ ERTEM (Edirne) — Her grup, her par

tinin sözcüsü diğer partiler hakkında bunun çok da
ha ilerisinde tenkitler ve eleştirmeler yapmaktadır.. 

BAŞKAN — Ben daha kararımı beyan etmedim 
ki Sayın Ertem. 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Sayın Başkan, ben 
beyan ettiniz demedim zaten, Sayın Uysal'ın görüş
mesine göre ben de bunun dikkate alınmasını istiyo
rum. Bunların bir eleştiri olduğunun dikkate alınma
sını arz edeceğim, o kadar efendim.. 

BAŞKAN — Efendim, uyarınıza teşekkür ederim 
Başkanınız olarak, orası benim bileceğim bir iş. 

ÎLHAMİ ERTEM (Edirne) — Ama hepimiz bu
nun yürütülmesi ile vazifeliyiz. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, Sayın Bakan 
genel izahatını, vermiş bulunmaktadır. 

? ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Sorum var
dı efendim. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Kahraman. Yazılı 
olarak bazı sayın arkadaşlarımız Başkanlığa soru in
tikal ettirmiş durumdadırlar. Yazılı soruların dışında 
sözlü soru sormak isteyen sayın arkadaşlarımın isim
lerini alacağım. 

Sayın Ömer Lûtfi Zararsız, Sayın Şener Battal, 
Sayın Zeki Tekiner, Sayın Ömer Kahraman, Sayın 

I Mehmet Dedeoğlu, Saym Hüseyin Deniz, Sayın Mus
tafa Kemal Çilesiz, Sayın Necati Cebe, Sayın Fahri 
Özçelik, Sayın Yücel Dirik, Sayın Mustafa Ok, Sa-

I ym Turan Güneş, Sayın Halil Dere, Sayın Memduh 
Erdemir. 

Başka sözlü olarak soru sormak isteyen sayın 
üye?.. Yok. Soru sorma işleminin soru sorma sırası
nın tespiti bitmiştir. 

Yazılı soruları zabta geçirtip bilâhara sayın Ba
kandan cevabım rica edeceğim efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
I Aşağıdaki sorularımın Sayın Ticaret Bakanı ta

rafından cevaplandırılmasını arz ve talep ederim. 
Saygılarımla. 

I Bolu Milletvekili 
Müfit Bayraktar 

1. ihracatı teşvik unsurlarından birisi olan ve 
ihracaatçılara ait bulunan vergi iadesi Kararnamesi 
hangi yıl çıkarılmıştır? 

2. Vergi iadesi Kararnamesi çıktığı günde Baş
bakan ve Ticaret Bakanı kimdir? 

I 3. Vergi iadesi Kararnamesinde Sayın Bülent 
1 Ecevit'in imzası olduğu söylenmektedir. Doğru mu

dur? 
4. Mobilya ihracatı hangi hükümetin devrinde 

I yapılmıştır? 
5. Mobilya ihracatı yapıldığı zamanda ve vergi 

I iadesinin tahakkuk ettiği ortamda Maliye Bakanı De
niz Balkal, Başbakan da Sayın Ecevit miydi? 

6. Mobilya ihracatında yolsuzluk mevcut ise, 
vergi iadesi neden yapılmıştır? 

I 7. Möble yolsuzluğunun tahkikatı kaç bakanlık 
ça yapılmaktadır. Hangi hükümet devresinde tetkik 
edilmektedir? 

I "BAŞKAN — ikinci soruyu okutuyorum : 
Sayın Meclis Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Ticaret Bakanı tara
fından cevaplandırılmasına aracılığınızı arz ederim. 

Saygılarımla. 
Ordu Milletvekili 

j Memduh Ekşi 
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1. Fiskobirlik depolarında bulunan çeşitli yıllara • 
ait fındık tutarı nedir? 

2. 1975 - 1976 yıllarında ihraç edilen fındık tu
tarı ne kadardır? 

3. Fındık ihracatçısına ödenen ihraç priminin 
miktarı nedir? Kimlere ödenmiştir? 

4. Fındık dikim sahalarının sınırlandırılması ko
nusunda Bakanlığınız ne düşünmektedir? 

BAŞKAN — Diğer soruyu okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki suallerimin Sayın Ticaret Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasında tavassutla
rınızı arz ederim. 

Gaziantep Milletvekili 
Mehmet Bozgeyik 

1. Hükümetimizce taban fiyat verilen çekirdekli 
kuru üzüm alımı, Gaziantep Güneydoğu Tarım Satış 
Kooperatifleri Birliklerince yapıldığına göre, bugüne 
kadar alman miktar ne kadardır. Ve bu sene alınacak 
yekûn miktar ne olacaktır? 

2. Çekirdekli kuru üzümü müstahsilden alabil
mek ve aracıya fırsat vermemek için Bakanlıkça ne 
düşünüyorsunuz? 

3. 1969 yılında kurulan FRlNTAŞ şirketinin al
mış olduğu 130 TIR kamyonunun, kömür deposu 
yanındaki garajda çürümeye terk edildiği, 72 milyon 
liraya yakın Ziraat Bankasına borçlu olan bu şirke
tin kamyonlarına el koydurup satışına Ticaret Bakan
lığının mani olduğu doğru mudur? 

4. Bu şirketi iflasa götüren sebepleri Ticaret Ba
kanlığı tespit etmiş midir? 

5. Bu şirkete Bakanlığınıza bağlı hangi birlikler 
ortaktır? 

BAŞKAN — Diğer soruyu okutuyorum : 

Sayın Meclis Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Ticaret Bakanı tara

fından yazılı olarak yanıtlanmasına müsaadelerinizi 
saygılarımla rica ederim. 

Çanakkale Milletvekili 
Hasan Sever 

1. 1976, 1974 ve 1975 yıllarında devlet ve özel 
bankalardan, emtia - mal karşılığı olarak kullanılan 
krediler yıllarına göre nedir? 

2. Ziraat Bankasının köylüye dönük, ziraî her 
türlü ve kontrollü kredilerinde yetirince kullanılma
sı konusunda ne gibi çalışmalarınız vardır? 

3. KÖY - KOOP'un ithâl etmek istediği traktör
lerin üreticiye daha ucuza mal olacağı açık bir ger
çekken, Bakanlık olarak; ithalâta karşı direnmenizi 

hangi büyük özel çıkarcılar, baskılar devam ettirdi? 
4. Yağlı tohumlu bitkiler ve bitkisel yağ ithalâ

tında kamu kuruluşları, Et - Balık ve Kooperatifler 
Birliğinin dışındaki özel kesime 1975 yılında ithalât 
izni vermekle, Trakyalı dostlarınız ve yandaşlarınız 
Özdoyuranlar - Salamon Ortaklığına ve Hasan Tah
sin gibi büyük firmalara ne kadar kâr sağlamışlar
dır? 

5. (4) maddede sözü geçen yağlı tohumlar ve bit
kisel yağlar hangi ülkelerden, ne miktar ve kimler 
tarafından ve kaç liradan ithâl edilmiştir? 

6. Mandıracıların sizleri ziyaretleri sonucu; üre
tici ve tüketici aleyhine ne gibi ödünler aldılar? 

7. Avrupa Ortak Pazarına girmemiz sonucu mon
taj endüstrisinin yere serileceği görüşündemisiniz? 

8. Ortak Pazarın Türkiye üzerindeki emellerini 
yeni bir ticarî kapitülasyon kabul ediyor musunuz? 
Ediyorsanız bundan kurtulmanın çareleri olarak ne
leri öneriyorsunuz? 

BAŞKAN — Diğer bir soruyu okutuyorum : 

Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularımın Ticaret Bakanı tarafından 

cevaplandırılmasına emirlerinizi saygıyle arz ederim. 
Trabzon Milletvekili 

Âdil Ali Cinel 

1. FRÎNTAŞ ve TARGO'ya ortak olarak. FİS-
KOBlRLÎK'e milyonlarca lira zarar veren yönetici
ler hakkında ne gibi tedbirler alınmıştır? 

2. Halen FİSKOBİRLİK Yönetim Kuruluna ta
rafınızdan atanan kimseler bir siyasî partinin yöneti
ci veya başkanlıklarında bulunmuşlardır? 

3. Fındık ihracaatında komisyonculuk yaparak, 
Türk fındık üreticisinin sırtından milyonları cebine 
indiren Alman seepiş ve pisoni gibi firmaların yeri
ne, milliyetçi olduğunu iddia eden Cephe Hüküme
tinizin almayı düşündüğü tedbirler var mıdır, varsa 
nelerdir? 

4. Genel Müdürlüğünü yaptığınız ve çoğunu ta
nıdığınız personel arasında yapılan partizanca atama
ları uygun buluyor musunuz? 

5İ 1975 yılında Fisko Birlik'in ihraç ettiği fın
dık miktarı ile tüccarın ihraç ettiği fındık miktarları 
nelerdir? Halen Fisko Birlik'in elinde kaç ton, tüc
carın elinde kaç ton fındık stoku vardır? 

6. Sizin de katkılarınızla kurulan Fındık İşleme 
Fabrikasının genişletilmesini düşünüyor musunuz? 

7. Her ilçede bir fındık kırma atelyesi kurarak 
bazı yolsuzlukların önleneceği açıktır. Bu konuda al
mayı düşündüğünüz tedbirler var mıdır, nelerdir? 
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8. Fındık ihracatında tüccarın aldığı vergi iade
si miktarı nedir? 

BAŞKAN — Diğer soruyu okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 

Aşağıda sıralamış olduğum soruların sayın Tica
ret Bakanlığı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını arz ve talep ederim. 

Gaziantep Milletvekili 
Mehmet Özkaya 

1. Gaziantep'te üretilen çekirdekli kuru üzüme 
şimdiye kadar devlet, destekleme alımına almamış, 
Cumhuriyet Hükümetimiz desteklemeye almış, şük
ran borçluyuz. Yalnız bu sene kaç ton üzüm alacak 
Güney Doğu Kooperatifler Birliği? 

2. Geçen sene gündem dışı konuşmamda belirtti
ğim halde Hükümet kırmızı mercimeği devlet destek
lemesine almamış, bu sene destekleme alımına alma
yı düşünüyor musunuz? 

3. 1750 kuruş taban fiyatı olan 5 asit zeytinya
ğını Güney Doğu Birlikleri kaç ton zeytinyağı ala
caktır,? 

4. Gaziantep'te bulunan Güney Doğu Birlikleri 
Kooperatifleri Birlikleri ile Nizip'teki Ülfet Gıda Sa
bun Sanayii için kredi yükseltmesi düşünüyor musu
nuz? 

1976 ithalât kotasında ilân edilen sanayi hammad
desinden kısıntı yapacak mısınız? 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Diğer soruyu okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 

Aşağıdaki sorumun aracılığınızla sayın Ticaret Ba
kanından sorulmasını istirham ederim. 

Saygılarımla. 
Kocaeli Milletvekili 

Şevket Kazan 

Kocaeli'nin Kandıra ve merkez ilçesinde üretilen 
fındık mahsulü yıllardan beri Akyazı'ya kadar bü
yük sıkıntılarla taşınmakta veyahut taşınma zahme
tinden sarfı nazarla değer pahasından çok düşük fi
yatla tüccara satılmaktadır. 

Bunu bertaraf edebilmek için Kandıra'da bir fın
dık alım istasyonunun kurulması mümkün değil mi
dir? 

BAŞKAN — Diğer soruyu okutuyorum : 

22 . 2 . 1976 O : 2 

Yüksek Başkanlığa 

Sayın Ticaret Bakanı konuşması sırasında C. H. P. 
- M. S. P. Koalisyon Hükümetinden bahisle, «O za
manki iktidar sarhoştur, zafer sarhoşudur»! buyurdu
lar. 

Bu politik ithamı, o günkü hükümetin ortağı ol
duğumuza göre, M. S. P.'ne de teşmil ediyorlar mı? 

Grupum adına tavzihinde zaruret görüyorum. Ara
cılığınızla Sayın Bakandan sorulmasını istirham eder, 
saygılar sunarım. 

M. S. P. Grup Başkanvekili 
Şevket Kazan 

BAŞKAN — Diğer soruyu okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 

Aşağıdaki yazılı sorularımın Sayın Ticaret Bakanı 
tarafından cevaplandırılmasını saygılarımla arz ede
rim. 

Edirne Milletvekili 
İlhan Işık 

1. Bu yıl içinde şu ana kadar ne kadar likit yağ 
ithal edilmiştir? 

2. ithal edilen bu yağların ne kadarı soya yağı
dır, ne kadarı ayçiçeği veya pamukyağıdır? 

3. İthal edilen bu yağlar soya ve ayçiçeği olarak 
kaç liradan ithal edilmiştir? Rafineri fabrikalarına 
kaç liradan verilmiştir? 

4. Bu soya ve ayçiçeği rafineri satış fiyatları ne 
kadardır? 

5. Bugün piyasada satılan rafine edilmiş ayçiçeği 
yağlarının tenekelerinin 4 parmak altındaki yağın han
gi cins yağ olduğunu tespit ettirdiniz mi? 

6. Halka ayçiçeği yağı diye soya yağı yedirmek 
Türkiye'den başka hangi devlette mevcuttur? 

7. Halkın sırtından ve devlet eliyle fert zengin 
etmek politikasından ne zaman vazgeçeceksiniz? 

BAŞKAN — Diğer soruyu okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 

Ekteki sualimizin cevaplandırılması hususunda de
lâletlerinizi saygılarımla rica edermi. 

Yozgat 
Ömer Lütfi Zararsız 

Sayın Bakan, konuşmalarında 1974 yılının ilk 5 
ayından sonraki 7 aylık dönemde ihracat hacminin 
% 5 gerilediğinden bahsetmişlerdir. Bu gerilemede 
Kıbrıs Barış Harekâtının müessir bir faktör olarak 
nazarı itibara alınması gereğine inanıyorlar mı? 
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BAŞKAN — Diğer bir soruyu okutuyorum : 

Sayın Başkan 

Aşağıdaki sorularımın Sayın. Bakan tarafından ce
vaplandırılmasını rica ederim. 

1. Hayalî möble ihracı ile ilgili olarak sözü ge
çen miktardaki milyonlarca lirayı vergi iadesi olarak 
devletten, Yahya Demirel fiilen almış mıdır, alma
mış mıdır? 

2. Bu ihracat fiilen yapılmış mıdır, yapılmamış 
mıdır? 

İsparta deposunda kaç bin yatakodası vesaire ta
kımı depo edilmiştir, kalitesi nedir? İsparta'dan han
gi limana gönderilerek hangi yabancı ülke limanına 
sevk edilmiştir? 

3. İhracat fiilen yapılmışsa hangi memleketlere 
ve hangi miktarda yapılmıştır, hangi limandan hangi 
gemi ile gönderilmiştir? j 

4. 14 firmanın 39 partide yaptığı ihracatın ye
kûnu 31 milyon liranın üzerinde olduğu söylenmekte
dir. Yahya Demire-l'e isabet eden miktar ne kadar
dır? Aldığı vergi iadesi ne kadardır? 

Trabzon Milletvekili 
Ekrem Dikmen 

BAŞKAN — Diğer bir soruyu okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Ticaret Bakanı tarafından 
cevaplandırılmasını dilerim. Saygılarımla. 

Balıkesir Milletvekili 
Necati Cebe 

1. Döviz tahsis belgesi vermemek sufetiyle KÖY-
KOOP'un traktör ithalini uzunca bir süre engelleme
nizin neden, ya da nedenlerini açıklar mısınız? 

2. Yağ piyasasının halen büyük soya yağı rafina-
törlerinin tekeli altında bulunduğundan ve bunların 
rafine soya yağını, ayçiçeği yağı ile karıştırıp, ayçiçe
ği yağı adı altında satarak halkın sırtından haksız 
kazançlar sağladıklarından ve yerli ürün ile yerli kü
çük sanayii baltaladıklarından haberdar mısınız? Ha
berdar iseniz, aldığınız ya da almayı düşündüğünüz 
tedbirler nelerdir? 

3. 1975 yılında hangi firmalar, kaçar ton yağ it
hâl etmişlerdir? ithâl fiyatı, ya da fiyatları nelerdir? 

4. Yahya Kemal Demirel'in beş partide yaptığı 
mobilya ihracatı toplamının, tüm öteki firmalarca 
yapılan toplam ihracatın 14 katına ulaştığı doğru mu
dur? 

5. 1975 yılında Türkiye'ye giren yabancı serma
ye ne kadardır? Aynı yıl içerisinde yabancı sermaye
nin yaptığı toplam kâr transferi nedir? 

6. Son bir yıl içerisinde, üreticinin satın almak 
zorunda olduğu her şeyin fiyatı, en azından % 20 
dolayında arttığı halde, zeytinyağı taban fiyatını 1974 
noktasında dondurmanızı nasıl açıklarsınız? 

BAŞKAN — Sayın Tosyalıoğlu, zatiâlinizin de 
bir yazılı sorusu var: ancak, bu yazılı soruyu Baş
kanlık, mevcut Hükümetin değerlendirme imkânın 
dışında gördüğü için tevcih etmiyor, teşekkür ede
rim. 

Sözlü sorulara ilk defa Sayın Atagün müracaat et
miştir. 

Sayın Mehmet Atagün?.. Yok. 
Sayın Ömer Lütfi Zararsız, buyurun. 
Sayın Bakan teşrif eder misiniz kürsüye, lütfen? 
EKREM DİKMEN (Trabzon) — Sayın Başkan, 

af edersiniz, bizim verdiklerimizin cevabı yazılı mı 
verilecek? 

BAŞKAN — Onu soracağım efendim, teşrif ettik
leri zaman soracağım Sayın Dikmen. 

Efendim, yazılı olarak tevcih ettiğimiz soruları 
şimdi cevaplama olanağınız var mı Sayın Bakan? 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Bir tanesini cevaplandırabilirim; diğerlerine yazı
lı olarak cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Sayın Şevket Kazan'ın bir suali var; «1974 yılın
da Cumhuriyet Halk Partisi veyahut Ecevit iktidarı 
zafer sarhoşluğu içerisinde idi, milletin ıstırabını gör
müyordu» şeklinde, bir beyanım oldu. «O zaman 
Cumhuriyet Halk Partisi ile Millî Selâmet Partisi ko
alisyon şeklinde iktidarda bulunuyordu. Millî Selâ
met Partisi sarhoşluğun içerisinde değildi, biz de da
hil miyiz, değil miyiz?», diye bir suali var. Dahil de
ğildi; çünki, o sarhoşluk içerisinde seçim isteyen 
Cumhuriyet Halk Partisi idi; bunu tavzih etmek 
için... 

ORHAN BlRGİT (istanbul) — Acaba Sayın Ba
kan, «Millî Selâmet Partisinin, zaferde payı yok» 
mu demek istiyorsunuz? 

BAŞKAN — Soru cevaplandı mı Sayın Bakan? 

TİCARET BAKANI HALÎL BAŞOL (Devamla) 
— Soruya cevap verdim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Zararsız, buyurun efendim. 
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ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Yani Sayın Ba
kan «Millî Selâmet Partisinin Kıbrıs zaferinde payı 
yok» mu demek istiyor? 

MUSTAFA OK (Manisa) — Millî Selâmet Par
tisinin payı yo>k mu? 

BAŞKAN — Efendim, soru Bakan tarafından 
cevaplandırılır, benim tarafımdan değil. 

Buyurun Sayın Zararsız, 
NEDİM KORKMAZ (Yozgat) — Dinî müslü-

man olanlar sarhoş olur mu? (Gürültüler). 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Zararsız; biraz öne 

gelir misiniz lütfedip? İşitemiyoruz. 

MEHMET DEDEOĞLU (Kırklareli) — Hırsız
lıkta payı olur. (Gürültüler, A. P. sıralarından «ayıp, 
ayıp» sesleri). 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum, müzakerelere 
devam etme imkânı verin bize. 

Buyurun Sayın Zararsız (Gürültüler). 
Sayın arkadaşlarım, lütfen efendim, mesele ka

panmıştır. 
ARİF TOSYALIOĞLU (Çankırı) — Mesele ka

panmadı Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Ne yapalım Sayın Tosyalıoğlu? De

vam etmeyelim mi müzakerelere, diyorsunuz efen
dim? 

ARİF TOSYALIOĞLU (Çankırı) — Sayın Ba
kan mı cevaplandıracak, Sayın Orhan Birgit mi? 

BAŞKAN — Sayın Tosyalıoğlu, Başkanlık ola
rak biz kanaatimizi söyledik, rica ederim lütfen otu
run. (C. H. P. sıralarından «hırsız» sesi). 

ARİF TOSYALIOĞLU (Çankırı) — Utanmaz 
herif, sözünü geri al... 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — (A. P. sıralarına 
doğru yürüyerek). «Hırsız» lafını ben söylemedim. 

ARİF TOSYALIOĞLU (Çankırı) — Hırsız se
nin baban. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — «Hırsız»: lafını 
ben söylemedim; ama «hırsız» sensin. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalıoğlu, Sayın Tosyalı
oğlu... 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Hırsız lâfını ben 
söylemedim, onu söyleyene söyle. Hırsız sensin; de
min söylememiştim, şimdi söylüyorum işte. 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum efendim lütfen 
oturun. 

Sayın Birgit ... 
ARİF TOSYALIOĞLU (Çankırı) — Kim söyle-

mişse ona söylüyorum, hırsız odur, 

BAŞKAN — Sayın Tosyalıoğlu, çok rica ediyo
rum efendim. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Söylemediğim lâ
fı söylemedim derim, söylediğim lâfı da sonuna ka
dar savunurum... 

BAŞKAN — Sayın Zararsız, buyurun efendim. 
Zahmet edip biraz daha öne buyurursanız işitilmesi 
yönünden daha iyi olacak her halde, yahut yeriniz
den işittirme imkânınız varsa bize yardımcı olun. 

Buyurunuz. 
Sayın Bakan, lütfen siz de dinleyiniz efendim. 
ÖMER LÜTFİ ZARARSIZ (Yozgat) — Sayın 

Başkan, motorlu ziraat yapan geniş çaptaki çiftçi kit
lesini ilgilendiren traktör mevzuunda muhterem Ba
kanımızın cevaplandırması kaydıyle birkaç sual sor
mak istiyorum. Suallerimi gerekçesiz arz etmeye gay
ret edeceğim. 

1. Uzel Limited Şirketi, ürettiği Massey Fergus-
son traktörlerini, zam almak için vaktinde dağıtıma 
aktarmadığı iddia ve ithamiyle karşı karşıyadır. 

Eğer bu doğru ise; 
a) Pek çok çiftçimizi mağdur ettiği, 
b) Mahallî acente ve bayileri ile sıradaki çiftçi

lere; şu tarihte traktörlerinin teslim edileceği beyanı 
ile % 20 peşinatlarının ve banka kredi, yani borç
lanma muamelelerini yaptırmaları için yazı yazılarak 
geniş ölçüde çiftçilerimizin borç altına girmesine se
bep olduğu, 

c) Peşinatını yatırıp ve banka borçlanmalarını 
yaparak 100 bin liranın üstünde çiftçilerimiz borç al
tına sokularak bir sene kadar beklediği, bu arada 
banka faizlerini ve günü gelen taksitlerini ödemeye 
devam ettikleri halde, bu çiftçilerimizden büyük bir 
kısmı, hâlâ traktörlerini teslim alamamışlardır. 

BAŞKAN — Soru biçiminde mi oluyor efendim? 
ÖMER LÜTFİ ZARARSIZ (Yozgat) — Evet, 

sorunun şıkları oluyor efendim. 
BAŞKAN — Mümkün olduğu kadar soru biçimi

ne dönüştürürseniz Sayın Zararsız, hem vakitten ka
zanırız, hem içtüzüğe uygun hareket etmiş oluruz; 
rica ediyorum. 

Buyurun efendim. 
ÖMER LÜTFİ ZARARSIZ (Yozgat) — Bu yol

larla Uzel ticaret ve baş dağıtıcısı Tamel ticaretin, 
çiftçilerimizin 3 milyar Türk lirası kadar parasını, 
karşılığında traktörlerini teslim etmediği halde çalış
tırdığı ve daha önceden bir sene kadar evvel peşina
tını ve kredi borçlanmasını yaparak parasını ödeyen 
çiftçilerimize bile zamlı tarifeden traktörlerinin teslim 
edilmekte oldukları söylenmektedir, 
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Bütün çiftçilerimizi yakından ilgilendiren bu söy
lentiler doğru ise, bir ticarî suiistimal olan bu konu
da, Bakanlığınızca ne muamele yapılmıştır, bir. 

2. Bakanlığınızın, Resmî Gazetede neşredilen bir 
kararı üzerine, bundan sonra banka kredisi, yani borç
lanmak suretiyle çiftçilerimizin traktör almaları ön
lenmiş. Ancak, traktör bedelinin tamamının peşin ola
rak ödenmesi esası getirildiği söylenmektedir. Bu doğ
ru ise; büyük çiftçiler dahil, hemen hiç bir çiftçinin 
peşin para ile traktör alamayacağına göre, bu pren
sip, çiftçilerimizi tefecilerin kucağına itmez mi? Bu 
konuda aldığınız tedbirler var mıdır, varsa nelerdir? 

3. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü ile Banko -
Birlik arasında çıkan bir ihtilâftan dolayı, pancar eki
cilerine Ziraat Bankasının traktör kredisi vermediği 
söylenmektedir. Doğru mudur? 

4. Pancar ekicisi çiftçilerimizi büyük çapta des
tekleyen Banko - Birlik'in traktör bayiliğinin Bakan
lığınızca iptali düşünüldüğü şayiası vardır. 

-Satışların peşin yapılacağı söylenmektedir. Doğru 
mudur? 

BAŞKAN — Bu bir konuşma mahiyetinde oluyor 
Sayın Zararsız, yardımcı olun rica ediyorum. Soru 
değil ki, bunlar birer konuşma efendim; rica ediyo
rum. 

İLHAMİ ERTEM (Edirne) — Sorusunu biraz 
açıklıyor. 

BAŞKAN — İçtüzük, «soru gerekçesiz olur» di
yor ama Sayın Ertem... 

ÖMER LÜFTİ ZARARSIZ (Yozgat) — Bitiri
yorum Sayın Başkan. 

Pancar ekicisi köylülerimizin traktör ihtiyaçları 
hangi kaynaktan karşılanacaktır? 

Sorularımın sayın Bakanımız tarafından cevaplan
dırılmasını arz ediyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Zararsız. 
Cevaplama imkânınız var mı Sayın Bakan? 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
Sayın Başkanım, bir konu çok naziktir, ona derhal 
cevap vermek istiyorum. 

Sayın Zararsız, beyanlarında, «Artık, peşin paray
la traktör alınacaktır, krediyle traktör alınmayacak
tır; bu şekilde bir tedbir getirilmiştir» buyurdular. 
Bunu cevapsız bırakamam. Çünkü, fevkalâde önemli 
bir şeydir. Kredili traktör alımına Türk köylüsü de
vam edecektir. Böyle bir tedbir getirilmemiştir. Bu 
sözün nereden neşet ettiğini de şu anda bilmiyorum. 

Sayın Zararsız'ın, bunun dışındaki suallerine ya
zılı olarak cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Şener Battal, buyurun efendim, 

ŞENER BATTAL (Konya) — Yüksek delâletleri
nizle Sayın Bakandan aşağıdaki hususların sorulma
sını arz ediyorum : 

1. Fransız - İngiliz sermayeli Osmanlı Bankası
nın, yılda, sermayesinin takriben % 117 kadarının 
harice transfer edildiği hususu doğru mudur? 

2. Türkiye'de, yerli sermaye ile geniş çapta yü
rütülebilen bankacılığın normal hizmetleri dışında, 
Osmanlı Bankasının ne gibi faaliyetleri vardır? 

3. Osmanlı Bankasının, yerli ortak namı altında 
bir çok turizm teşekküllerine girmekte olduğu hususu 
varit midir? 

4. Eğer bu üçüncü sualim doğru ise, bu husus, 
yabancı sermayenin müessiriyetinin devamı değil mi
dir? 

5. Osmanlı Bankasının maliki bulunduğu gayri 
menkullerin rayiç değeri 6 - 7 milyar • olduğu halde, 
200 - 300 milyon olarak tescil edildiği hususu doğru 
mudur? 

6. Balkan Harbinde, Osmanlı Devletinin en sıkı
şık anında, banknot 'basma imtiyazına sahip olan Os
manlı Bankasının, yardım etmediği hususu doğru mu
dur? 

7. 1973 yılında iki yıllık feshi ihbar müddetinin 
dolmasına rağmen, bugün Devletimizce feshi ihbar 
yapılması mümkün müdür, düşünülmekte midir? 

Saygılar sunar, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Battal. 
Buyurun Sayın Bakan. 

TİCARET BAKANI HALİL BA§OL (Devamla) 
— Sayın Başkan, Sayın Battal'ın suallerine izniniz 
olursa yazılı olacak cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, takdir sizin efen
dim. 

Sayın Dedeoğlu, buyurun efendim. 

MEHMET DEDEOĞLU (Kırklareli) — Efen
dim, destekleme alımı yapan yağlı tohumlar koopera
tifleri, 1975 yılı üretim alımlarını neden durdurmuş
lardır? 

2. Şu anda üreticinin elinde bulunan 1975 yılı 
ayçiçeği ürününün tahminî miktarı nedir? 

3. — Üreticinin elinde bulunan ayçiçeğinin fiya
tının, taban fiyatından çok aşağı düşürülmesini he
def tutan soya yağı itha'âtma devam edilecek midir? 
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4. — Üreticinin elinde bulunan ayçiçeğinin piya
sa fiyatı nedir? 

Taban fiyatının 75 kuruş altında fiyat teşekkülü
ne zemin hazırlayan Hükümetin tutumunda, yağ sa
nayicilerini himaye kastı mı mevcuttur? 

5. — Trakya Yağlı Tohumlar Kooperatifleri Bir
liğine bağlı kooperatifler, 1975 ürünleri stoklarından 
ne miktar satmışlardır? 

6. — Özel sektöre bağlı yağ fabrikalarının, ithal 
malı yağ rafine ederek ayçiçeği rafine yağı etiketi ve 
fiyatı ile piyasaya sürdüğü Bakanlıkça bilinmekte mi
dir? Bilinmekte ise, ne gibi tedbirler alınmıştır? 

7. — Trakya Yağlı Tohumlar Kooperatifleri Bir
liği tarafından yaptırılmakta olan yağ extraksyon te
sisinin yeri tespit edilmiş mildir? YapıMirliik rapo
runda yer konusu, su temini bakımından bazı ince
lemelerin yapılmasını gerektiriyor mu? Sayın Ok za
manında teknik bir heyetin yaptığı incelemede, Bir
liğin Tekirdağ'daki mevcut arazisinde su bulunmadı
ğı, bu bakımdan fabrikanın bu yerde kurulmasının 
mahzurlu olduğu belirtilerek, Babaeski - Havza ara
sındaki bir yerde yapılması uygun görülmüştür. 

Bu teknik zorunluluk ve yapılabilirlik raporuna 
rağmen, bu fabrikanın, seçim bölgesi olan Tekirdağ' 
da yapılmasına emir verilmesi düşünülmekte midir? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dedeoğlu. 
Sayın Bakan cevaplayacak mısınız? 
TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devam

la) — Sayın Başkan, bir kesimine yine derhal cevap 
vermeye mecburum. 

Sayın Dedeoğlu, «1975 yılı ayçiçeği üretiminin 
kooperatifler tarafından alımına niçin son verilmiş
tir?» şeklinde sualine başladı. 

1975 yılı ayçiçeği ürünü, kooperatifler tarafından, 
taban fiyatları seviyesinde satın alınmaya devam et
mektedir ve üreticinin elinde ayçiçeği kalmayıncaya 
kadar da bu alım devam edecektir. 

Piyasa ayçiçeği fiyatları ortak dışı fiyatıyle eşittir. 
Ayçiçeği fiyatlarının düşük olduğunu iddia etmek 

mümkün değildir. Yalnız, birtakım kimselerin ayçiçe
ğini çok daha yüksek fiyatlarla satma eğilimleri var
dır .Bu suretle, bekletmektedirler. Kooperatifler, ge
tirilen malı almaya devam edeceklerdir. Bölgesinde 
eğer depo bulunamaz veyahut buna benzer bir arıza 
çıkarsa, uzak bölgelere, depo bulunabilen yerlere gö
türülmek kaydı yle ayçiçeği alımına mevsim sonuna 
kadar devam edeceklerdir. Bu hususu bilhassa tes
pit etmek istiyorum. Bunun dışındaki sualleri yazılı 
olarak cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Zeki Tekiner, buyurunuz. 
MEHMET ZEKİ TEKİNER (Nevşehir) — Sa

yın Başkanım, arz edeceğim sorularımın Bakanca ce-
veplandırılmasını dilemekteyim. 

1) Anadolu patates üreticisinin mahsulü, de
ğer pahası ile satınalamamaktadır. Hatta birçok yıl
lar bu mahsulünün büyük bir kısmı, binlerce tonu, 
çürüyüp heder edilmektedir. 

Buna mukabil, bazı yıllar buğday üretimimiz, 
yurdumuzun ihtiyacına yetmemektedir. Patates unu 
ile buğday unu karıştırılıp ekmek yapılması müm
kündür. Bu takdirde, hem çiftçinin patates mahsulü 
değerlendirilecektir, hem de buğday ithalâtı zorunlu
luğu ortadan kalkacaktır. 

Bu konuda Bakanlıkça bir çalışma yapılmakta mı
dır? 

2) Köy - Koop. traktör ithali müsaadesi talep 
etmiştir. Çiftçiye daha ucuz traktör iletilmesi müm
kün olacaktı bu imkân verilseydi. Sayın Bakanlıkça 
bu talep olumsuz karşılanmıştır; nedenini öğrenmek 
istiyorum. 

3) Sayın Bakan, vergi iadesi konusunda, «Bu 
müessese kötü müdür?» diye bir soru yöneltti, arka
sından da bu müessesenin döviz temini yönünden 
faydalı olduğunu savundu. 

Sayın Başbakan Yardımcısı Erbakan, bir konuş
masında - sanıyorum Parlamentoda geçmiştir - «İade 
edeceğin vergiyi niye alıyorsun be adam?» şeklinde, 
hatta tezyifkâr şekilde bir ifadede bulundu. Hükü
mette bu konuda bir fikir ayrılığı mı vardır? Onu öğ
renmek istiyorum. 

4) Yine Sayın Bakan, mobilya yolsuzluğu, mo
bilya ihracatı yolsuzluğu, vergi iadesi yolsuzluğu ko
nusunda Yahya Kemal Demirel'in yaptığı müracaa
tının birincisinin 23 . 2 . 1974'te tescil edildiğini ve 
bunu takiben beş partide ihracat yapıldığını, vergi 
iadesi olduğunu; altıncı talebini reddettiğini ifade bu
yurdular. 

Altıncı talebi ret gerekçesi nedir? Onu öğrenmek 
isteriz. 

Bu hareketleriyle, daha önceki işlemlerde de bir 
suç bulunduğu izlenimine mi varmıştır Sayın Bakan? 
Bunu öğrenmek istiyoruz. 

İlâveten, o zamanki Ticaret Bakanı Fehim Adak, 
Bülent Ecevit Hükümeti zamanında Ticaret Bakanı 
olan Fehim Adak, sanıyorum ki, Başbakandan önce 
sorumludur birinci planda; filvaki Bakanlar Kuru
lunun toplakûn sorumluluğu vardır ama, en önde Ti-
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caret Bakanı sorumludur bu işlemde. Bir suç izleni
mine vardığı kanaatini mi taşıyor Sayın Bakan bu 
altıncı işlemi durdurduğuna göre? 

Fehim Adak'ın ve diğer sorumluların Yüce Diva
na şevki yönünden Ticaret Bakanlığınca bir hazır
lık yapılmakta mıdır? Öğrenmek istiyoruz. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, bu konuya ilişkin be

yanınız olacak mı? 

TİCARET BAKANI HALlL BAŞOL (Devam
la) — Bir noktayı cevaplayım iki satırla. 

Köy - Koop. traötör tahsisi yapılmıştır. Arkada
şımız bunu bilmiyorlar. Onu tasrih edeyim, diğerle
rine yazılı cevap vereyim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Ömer Kahraman, buyurun. 

ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Sayın Baş
kanım, soru 1. — 1974 yılında, Ecevit Hükümeti za
manında Sayın Bakanın öz kardeşleri ayçiçeğini ka
ça sattılar? Bunu açıklayabilir misiniz? 

•2. — Bu yıl ayçiçek taban fiyatı 550 kuruş oldu
ğu halde, Ekim 1975, Kasım 1975, Aralık 1975, Ocak 
1976, Şubat... bugün ayçiçeği fiyatı kaça gidiyor? 

3. — 1 Ekim 1974, Ecevit Hükümeti zamanında 
likit yağın kilosu kaç kuruştur, vinterize yağın ko-
logramı kaç kuruştur? 

4. — Siz hükümeti kurduktan sonra likit yağ fi
yatları kaç liraya çıktı, vinterize yağ fiyatları kaç 
liraya çıktı? 

5. — 1975 - 1976 yıllarında bitkisel sıvı ham yağ 
ithalâtı için kaç firmaya izin verdiniz? 

a) Firmaların isimleri, 
b) Kaçar ton bitkisel sıvı yağ getirdikleri veya 

getirecekleri? 
c) ithal edilen yağları kendileri vinterize ederek 

mi satıyorlar, yoksa ham olarak başka fabrikalara 
mı devrediyorlar? 

6. — Türkiye'de ham bitkisel sıvı yağın kilogra
mı bugün kaç kuruş? 

7. — İthal edilen ham bitkisel sıvı yağ hangi mem
leketlerden ve kilogramı kaça alınmaktadır? 

8. — Yağlı tohum olarak hangi memleketlerden 
hangi cins ürünlere ithalât izni verdiniz? 

a) Yağlı tohum ithalât izni alan firmaların isim
leri? 

b) Bu firmaların ithal ettikleri veya edecekleri 
yağlı tohumların cinsi, miktarı ve her birinin kilog
ramlarının fiyatları? 

c) Yağlı tohum ithal eden firmalar, bu malları 
kendi fabrikalarında mı işletiyorlar, yoksa başka fab
rikalara satış mı yapıyorlar? 

Adalet Partisi Hayrabolu İlçe Başkanı, ayçiçekle-
rinin çürüdüğünden bahsediyor; Trakya Hürriyet 
Gazetesi baskısında var. 

Bakan mı yalan söylüyor, başkan mı yalan söy
lüyor. 

9. — Ayçiçeğine taban fiyatı konduktan sonra, 
tüccarları toplayıp «550 kuruştan fazla çiçek alma
yacaksınız» dediniz mi, demediniz mi? 

10. — Ayçiçeğine 550 kuruş taban fiyatı koyar
ken, ayçiçeği 630 kuruş idi, yağ da bugünkü fiyatta 
idi. Şimdi, ayçiçeği 450 kuruş, vadeli satılıyor, yağ 
fiyatları aynı. Buna ne dersiniz? 

11. — Köylünün ayçiçeği harmanda iken, ayçiçe
ği ve Hindistan cevizi ile likit yağına ithal iznini ve
rip, köylünün ayçiçeğini taban fiyatının altında sat
tırmadınız mı? 

12. — 1974 Bütçesi görüşülürken, sözlü olarak 
«Traktör fiyatlarına 8 ilâ 10 bin lira zam yapıldığını» 
söylemiştiniz,. 

a) Çok yakında, kendiniz traktöre ne kadar zam 
yaptınız? 

b) Adapazarı, Ziraî Donatım Fabrikasında imal 
edilen traktör arabası, pulluk, dis'karo vs. araçlara 
% 10 zam yapıldığını biliyor musunuz? 

13. — Kısmî Senato seçimlerinde fabrika fiyatı 
19 lira 75 kuruş olan çimentonun torbasını 40 ilâ 45 
liraya satıldığını gördünüz mü; satanlara cezaî taki
bat yaptınız mı? 

14. — Yağ ithalâtını durdurdunuz mu? 
a) Durdurdunuzsa, bunu neden üreticiden sak

lıyorsunuz? 
b) Ne zaman açıklayacaksınız? 
c) Açıklamadığınız müddetçe, fabrikatörlerin 

köylüden ayçiçeğini «Dışarıdan yağ geliyor» deyip 
taban fiyatının altında, hem de vadeli olarak alma
ya devam etmelerine daha ne kadar göz yumacaksı
nız? 

15. — Yağlı tohumlar satış kooperatiflerinin kong
releri zamanında yapılıyor mu? 

16. — 32 binden fazla ortağı olan Yağlı Tohum
lar Satış Kooperatifleri Birliğinin, Çorlu'da Tekir
dağ yolu üzerinde 1969 yılında kurulmasına karar 
verilen ekstraksyon yağ sanayii fabrikasının ne za
man temelleri atılacaktır? 

17. — Likit yağ ithalini kooperatiflerin yapması
na karar verdikten sonra, bu arada depolarda ha-
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zırlanıyorken, sonradan neden vazgeçilip tüccara it
halât izni verdiniz? 

18. — Ziraat Bankası, adından da anlaşıldığı üze
re, çiftçiye verdiği kredi miktarı nedir? Çiftçiden 
başka nerelere kredi vermektedir? 

19. — Tarım kredi kooperatiflerinin çiftçiye ver
diği krediyi, tarım araçlarına yapılan zam karşılığın
da çoğaltmayı düşünüyor musunuz? 

20. — Tarım kredi kooperatifleri aracılığıyle çift
çiye verilen Fiat marka traktörü kooperatif başına 
5 adetten fazla verilmiyor mu? Bunu çoğaltmayı dü
şünüyor musunuz? 

Saygılarımla 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kahraman. 
Sayın Bakan, buyurun efendim. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devam
la) — Sayın Başkan; yine ayçiçeği konusu hassas bir 
konudur. Bazı noktalarda bir iki dakika içerisinde, 
ortaya konulan iddiaların bir kısmına cevap verece
ğim. 

Bir defa, tespit etmek istiyorum : «Yağ ithalini 
durdurdunuz mu?» sualiyle çok karşılaştım. Bu sual 
bana yine, ne yapayım, Cumhuriyet Halk Partili de
ğerli arkadaşlarım tarafından tevcih edildi. Ellerinde 
ne kadar ay çiçeği var acaba? 

Şimdi, ayçiçeği fiyatları piyasada ucuz değil. Bir 
defa, düşününüz, bir kooperatif var, ortak olsun ol
masın, bütün üreticiden getirdiği ayçiçeğinin tamamı
nı ortakdışı fiyatlar üzerinden alıyor. Böylecesine bir 
piyasada ayçiçeği fiyatlarının düşmesi mümkün mü
dür? Bir defa fiilen mümkün değildir. 

ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Gelin, be
raber gidelim, tespit edelim. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devam
la) — Ha, bir şey söyleyeceğini. Eğer üreticinin elin
den daha ileriki zamanlarda çok yüksek fiyata sat
ma ümidiyle alan birtakım kimseler varsa, koopera
tifler de onların malını almadığı için, onların malı 
sokakta kalır. (A. P. sıralarından alkışlar) Sayın Kah
raman arkadaşımın hangisini kastettiğini bilmek is
tiyorum. 

Bir defa, ayçiçeği konusunda sıkıntı yoktur. 
Yağ ithali konusunda rakamla sorulan birtakım 

sualleri var. O meseleleri öğrenmek isteyen arkada
şıma cevaplarımı yazılı olarak arz edeceğim. 

Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Ben teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Hüseyin Deniz, buyurun efendim. 

I HÜSEYİN DENİZ (Malatya) — Sayın Başka-
I nım, yılda 50 milyon lira değerinde ihracatı yapılan 
I kuru kayısının, destekleme alımı politikası içerisine 
I dahil edilip edilmeyeceğini Sayın Bakana sordum. 
I Cevabını inceletiyorlarmış, bilâhara vereceklermiş 
I efendim. 
I Teşekkür ederim efendim. 
I BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Deniz. 

Sayın Mustafa Kemal Çilesiz, buyurun efendim. 
MUSTAFA KEMAL ÇİLESİZ (Giresun) — Sa-

I yın Başkan, Sayın Bakan Fiskobirlik Genel Müdür
lüğü yaptı ve 4 milyon insanın tek geçim kaynağının 

I fındık üreticilerinin dertlerini bildiği kanısındayım. 
I Buradaki beyanatından, üzüldüm ve bu sualleri soru-
I yorum : 
I 1. — 1975 yılı fındık taban fiyatları ilân edilme-
I den evvel bazı kuruluşlardan ranseymanlar alınır. 
I Bakanlığı etkisi altında bırakan kuruluşlar; Türkiye 

Fındık İhracatçılar Birliği, Karadeniz Tüccarları Fın-
I dik İhracatçılar Birliği... 
I BAŞKAN — Sayın Çilesiz, soru olsun, rica edi-
I yorum. 

MUSTAFA KEMAL ÇİLESİZ (Giresun) — Efen-
I dim, sual soruyorum, gerekçesiz sual olur mu? 
I BAŞKAN — Efendim, gerekçeli sual olmuyor İç-
I tüzüğümüze göre. İşin garip tarafı o işte. 

MUSTAFA KEMAL ÇİLESİZ (Giresun) — Bir 
I tarım kuruluşu olan Ziraat Odaları Birliği, bunlar 
I uzmanlarıyle beraber bölgeye giderler ve bölgede tet-
I kikler yaparlar ve bazı donelere dayanarak Ticaret 
I Bakanlığına bunları arz ederler. 
I 1975 yılında Ticaret Bakanlığı, özel sektörün te-
I siri altında kalarak, Türkiye Fındık İhracatçıları Bir-
I ligi ve Karadeniz İhracatçılar Birliğine mensup tüc-
I carların tesiri altında kalarak, tüccarların kabul et-
I miş olduğu 14 liralık taban fi> atını vermiştir. 
I Şimdi soruyorum : Tarım kuruluşu olan ziraat 
I odaları, Türkiye Ziraat Odaları Birliği hangi fiyatı 
I önermiştir? Bu, son derece önemlidir. 
I 1975'te 50 kuruş fındığın taban fiyatına zam ol-
I muş, yan ödemelerle köylünün eline 13 lira 50 kuruş 
I geçebilmiştir. Bu doğru mudur, yanlış mıdır? 
I 3. — «Fındık çürüktür» diye bazı satışlara geçil-
I mistir. 

I Bu satışlar ihale ile mi yapılmıştır? Haber aldığı-
I miza göre, Bakırköy'de bir yağ fabrikasına önemli 
I şekilde fındık verilmiştir. Bu yağ fabrikasının sahibi-
I nin de, mensup olanların da Bakanın yakını olduğu 
I söylenmektedir. Karadeniz bölgesinden geldim, mert-
[ çe, açıkça konuşuyorum. Bu söylenmektedir. 

236 — 



M. Meclisi B : 63 22 v 2 . 1976 O : 2 

Bu ne derece doğrudur? 
Saygılar sunarım.. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çilesiz. 
Sayın Bakan. 
TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devam

la) — Bir konuya kesinlikle cevap vermek zorunda
yım. Fındık, zaman zaman, pazarlanamamak dola-
yısıyle kalitesini kaybetmektedir. Kalitesini kaybeden 
fındıklar, tağşiş yolu ile ihracatı kötü biçimde etki
lemesin diye yağ yapılmaya tahsis edildiler. Yağ ya
pılması için fındığın tahsis kararını ilgili Bakanlık 
verir. 

Hafızam ben yanıltmıyorsa, 1974 yılında birta
kım fındığın yağlığa tahsis edilmesi kararı verilmiş
tir. Bunlar da çeşitli müesseselerde, fiyat almak sure
tiyle yağ haline getirilmiş, yağ da satılmıştır. 

Bu müesseselerin kimler olduğunu şu anda bilmi
yorum. 

Benim, yağ sanayiinde hiç/bir akrabam da yok. 
Binaenaleyh, bu söylenti, belki tutar diye orta 
yere atfonış bir söylentiidiir.; Bunu tespit etmek isti
yorum. 

«Yağ taiban fiyatlarımın, fındık taban fiyatları
nın tespiti konusunda, tüccarın tesirinde kalınmış
tır, veyahut da, «ziraatçinin tesirinde kalınmışitır» 
gibi iddiaları kanıtlamak amacı ile, «Üretici ne ka
dar istedi; tüccar ne kadar fiyat verilmesini istedi?» 
diye soracaksınız. Gayet taıbiî, üretici daha fazla 
fiyat isteyecektir. Çünkü, en fazla " terleyen insan 
odur, Sonra, o seviyede bir fiyat verilmediği za
man da, «Tüccarın tesiri altında kaldınız, tüccarın 
fiyatına yakın bir fiyat» diyeceksiniz. Bu düşünce, 
tarzı temelinden hatalı bir düşünce tarzıdır. 

MUSTAFA KEMAL ÇİLESİZ (Giresun) — Te
melinden doğrudur, tanelimden. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devam
la) — Bakanlığımda bütün kuruluşlar, fındıkla il
gili olan bütün kuruluşlar dMenilmişıtir. Fıridık 
taban fiyatı konusunda her yıl hazırlanan rapor
lar vardır. Bu yıl da hazırlanan raporda da rakam
lar açıkça orta yere konmuştur. 

Tüccar her sene 40 bin ton fındık ihraç eder; 
1976 yılında da 40 bin ton fındık ihraç etmiştir, 1975 
yılında da 40 bin ton fındık ihraç etmiştir. Tücca
ra ben ma fayda sağlamiişım, siz mî fayda sağla-
mışsınız? Tüm ihracatımız azalmış. 

Binaenaleyh, bu konuda tüccardan yana olmak 
önemli bir şey ise, tüccara çok yaklaşan bizim ik-
tidarımız değil, bizden evvelki politikaları yürüten 
iktidardır. 

Teşekikür ederim Sayın Başkan^ 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Necati Cebe^ 
NECATİ CEBE (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

yazılı olarak sunduğum suallere ek olarak Sayın 
Bakana bir tek soru yöneltmek işitiyorum. 

Sayın Bakan, konuşmalarnda, TARİŞ'in büyü
düğünden, daha da büyüyeceğinden söz ettiler. İyi, 
güzel, hoş... TARİŞ'in büyümesini biz de isteriz. 
Ancak, bu konuda Sayın Bakan kadar iyimser ola
mıyoruz.' Sayın Bakana soruyorum, dinleme Mit-
funda bulunurlarsa: TARİŞ'i partizanlık mı büyüte-
çektir? Ege Üniversitesine karşı düzenledikleri si
lâhlı saldın sırasında, suç aletleriyle birlikte boğma 
telleri, ve Çek yapısı otomatik silâhlarla birlikte 
suçüstü yakalanan saldırganlar arasında TARİŞ'li 
isçiler de vardır. TARİŞ'i bu işçi kılıklı saldır
gan, faşist çeteler mi büyütecektir? Bu konunun 
açıklığa kavuşturulmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Cebe. 
Sayın Bakan, J 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devam
la) — TARİŞ büyüyecektir; TARİŞ iyi ve doğru 
dürüst bir idare sayesinde, üreticiye hizmet sayesin
de büyüyecektir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Fahri Özçelik, 

FAHRİ ÖZÇELİK (Antalya) — Sayn Başkan, 
aşağıdaki sorularımın Sayın Bakan tarafından cevap-
landırıılmasını rioa ediyorum:1 

1. Antalya Aksu İplik Fabrikasından 200 işçi 
işinden çıkartılarak, Adalet Parttisi_il yönetörninden 
vizesini almış işçiler mi işçi olarak oraya girecek
lerdir? Atılan işçiler, Sayın Bakanın deyimiyle, 
fabrikanın çalışmasını durdurduğu, anarşist olduğu 
gerekçesiyle mi atılrnştır? 

2i Antalya'da Ant Birliğe Genel Müdür olarak 
Cephe Hükümeti tarafından görevlendirilen kişi, 
kısa bir süre sonra görevden alınmıştır. Alını§ ne
deni ned'ir? Ant Birlikte suiistimaller olduğu söylen
tisi doğru mudur? Bu konuda ne gibi bir çalışma 
yapılmıştır? 

3. Hükümetleri dönemiride, standart amibalâjlı 
margarinlerin fiyatları ambalajların üzerinde yazalı 
olduğu halde, piyasada yüksek fiyatla satımı sür-̂  
dürülmektedir, Bu konuda Bakanlığınız ne gibi bir 
tedlbir düşünmüştür? 
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4< İpek kozası talban fiyatı, Bursa üretim zama
nı esas kabul edilerek saptanmaktadır. Halbuki, 
Antalya ve İçende ipek kozası Bunsaldan bir ay ev
vel elide edildiğinden, piyasada satmak zorunda 
kalmaktadırlar. Bu durum karşısında, Antalya ve 
İçel üreticileri için ayrıca bir talban fiyatı vermeyi 
'düşünüyorlar mı? 

Saygılarımı sunarım. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devana 
la) — Bunlara yazılı olarak cevap vereceğim Sayın 
Başkan. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özçelik ve 
Sayın Bakan. 

Sayn Ok, buyurun sizin de sorularınız varmış. 
MUSTAFA OK (Manisa) — Sayın Başkan, 4 

sorum var, arz ediyorum* 
Birinci sorum: Ecevit Hükümeti zamanında, Zi

raat Bankasından da bir müfettişin katılmasıyle, 4 
müfettişlik bir heyet tarafından yaplan teftiş sonu
cu» 58 ek ile birlikte hazırlanan rapora dayanarak 
alınan Güneydoğu Tarım Satış Kooperatifleri Ge
nel Müdürü, Danıştaya, yürütmenin durdürulma-
sı için müracaat etmiş, müracati reddedilmiş, Da
nıştaya açtığı davayı kaybetmiş; Sayıştay, 3 kişilik 
bilirkişi heyetimin raporuna göre, Güneydoğu Ta
rım Satış Kooperatifleri Genel Müdürü suçlu görül
müş ve bu şalhsa kanun ve anasözleşmeye aykırı 
olarak çok yüksek bir meblâğ tazminat ödendiğini, 
yarım milyonu aşan bir tazminat Ödendiğini duyu
yoruz. 

Ayrıca, yine bu Genel Müdür, Ant Birlik mu
rakıplığına atanmıştır. Doğru mudur? 

İkinci sorumu arz ediyorum: TARİŞ Üzüm Bir
liği Yönetim Kurulu* bugün de müfettişlilklerine 
devam eden ve Ecevit Hükümeti zamanında atanma
mış olan müfettişler tarafından, görevi kötüye kui-
lanldıMarı ve suiistimal yaptıkları tespit edilen, gö
revden alınmış olan bu heyet yerine, Ecevit Hükü
meti zamanında yeni bir heyet atanmıştır. Fakat, 
Sayın Balkan Başol, Bakanlığa geldikten sonra, 
müfettiş raporuna ihtiyaç duymadan, herhangi bir 
gerekçe gösterilmeden../ 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Soru nedir? 
MUSTAFA OK (Manisa) — Arz edeceğim efen

dim. 
Bu heyet alınmış ve yerine müfettiş raporuyle 

suiistimali ve görevi kötüye kullandıkları sabit olan 
kişiler getirilmiştir. Sonra Sayın Bakanın imzaşıyle, 

yakra bir süre önce, ikinci bir teftiş heyeti gönde
rilmiş, onlar da, Ecevit Hükümeti zamanında atan
mış olan heyetin... 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Soru ne? 
BAŞKAN — Siz çok ikaz ediyorsunuz Sayın 

Kitaplı, yani Sayın Ok'a.. 
DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — İçtüzüğü lüt

fen okuyun soru mu soruyor bu? 
•BAŞKAN — Bu şekilde konuşamazsınız Sayın 

Kitaplı, Başkanlığa karşı. İstirham ediyorum, rica 
ediyorum, lütfen yerlimize oturun. 

Sayın Ok, rica ediyorum, lütfen; konuşma şek
linde değil de, bunu soru biçiminde ifade edin 
lütfen. 

ıNEDİM KORKMAZ (Yozgat) — Niye gocu
nuyorsunuz, niye gocunuyorsunuz? 

BAŞKAN — Efendini gocunacak da, bir taraf 
yoktur; ancak, sorunun konuşma biçiminde değil 
de, soru biçiminde olması lâzım. 

Rica ediyorum, lütfen Sayın Ok. 
MUSTAFA OK (Manisa) — Sayın Başkanım, 

Ibunu soru haline getirmek için azamî dikkati sarf 
ediyorum, kısa olması için. Daha kısa olması müm
kün değil. Ayrıca, arkadaşlarımın bu konuda ni
ye başka bir niyete kapıldıklarını bilemiyorum. 

Şimdi., 
BAŞKAN — Efendim, İçtüzük böyle Sayın Ok. 
MUSTAFA OK (Manisa) — İçtüzüğe göre, 

özetlemeye çalışacağım. 
BAŞKAN — Rica ediyorum, lütfen, 

MUSTAFA OK (Manisa) — Sayın Bakanın 
imzaşıyle, yakın sürede gönderilmiş olan, yakın 
süre öncesinde gönderilmiş olan teftiş heyeti de, bi
zim zamanında atanmış, Ecevit Hükümeti zama
nında atanmış olan heyetin başarılı, yediden Sa
yın Bakan tarafından atanmış olan heyetin başarı
sız ve görevi kötüye kullandığını yine saptamıştır. 

Şimdi, onun hilâfına ayrıca bir teftiş raporu ol
madığına göre, Sayın Bakanın bugünkü düşüncesi 
nedir? Bu şahısları görevde tutmaya devam edecek
ler mi? 

BAŞKAN — Evet efendim. 
MUSTAFA OK (Manisa) — Üçüncü sorum: 

Zannediyorum, 1974'ün Eylül ayında, Ticaret Ba
kanı, Maliye Bakanı, Köy İşleri Kooperatifler 
'bakanlıklarının müsteşar, müsteşar yarldımcısı veya 
genel müdürler düzeyinde görevlilerinin, Devlet 
Planlama Teşkilâtı Müsteşarının Başkanlığında yap
tığı bir toplantıda verdikleri raporda, vergi iadesini... 
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BAŞKAN — Sayın Ok, Sayın Ok, beni zor du
ruma düşürmek istemediğinizi Jbflfiyonıoi. • İçtüzüğü 
izah ettim; çok rica ediyorum, lütfediniz, soru 
şeklinde sorunuz. 

MUSTAFA OK (Manisa) — Sayın Başkanım, 
ben yerimize, siz de buraya gelin; bu sualin başka 
türlü, sıomlaibileceğirii lütfen ifade edin. 

'BAŞKAN — Efendim, şimdi ben de, zatıâliniz 
de İçtüzükle bağlıyız Sayın Ok. 

MUSTAFA OK (Manisa) — Lütfen buraya ge
liniz ve benim söylediklerimi daha özlü olarak sora-
bilirsıenliz, sorunuz. 

HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — Sayın Başkan, 
yazılı olarak sorunuz^ 

BAŞKAN — Sayın Özçelik, rica ediyorum efen
dim. 

»MUSTAFA OK (Manisa) — Devlet Planlama 
Teşkilâtı Başkanlığında yaptıkları toplantıda verdik
leri raporda, vergi iadesini reddettikleri, ihracatın 
birlikler eliyle yapılması gerektiği raporu ellerinde 
midir? Bunun hilâfına bir rapor ondan sonraki 
devrede almışlar mıdır? Nasıl sorulur, bilmiyorum. 

Bir başka sorum Sayın Başkanım: Yine Sayın 
Başkanım, yevmiye 40 liradan 80 liraya, traktör fi
yatları kendilerinin malumları, tarım ilâçlarına % 
100 zam olduğu halde, tarım ürünlerinin maliyeti 
% 30 civarında artmasına rağmen, fındık, üzüm 
ve pamuk taban fiyatlarını neden dondurmuşlardır? 
Aynen, memurların maaşlarını dondurdukları gibi. 

Teşekkür ederim 4 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ok, 
Sayın Balkan, lütfedip cevap verecek misiniz 

efendim? 
TİCAORET BAKANI HALİL BAŞOL (Devam

la) — Sayın Başkan, suallere yazılı cevap verece
ğim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Güneş, buyurun efendim* 
'TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Sayın Başkan, 

Sayın Ticaret Bakanı, Ticaret Bakanlığı Teşkilât
landırma Genel Müdürlüğü, dosya numarası 
15/7309-2 yazıları ile Necip Necipoğlu ve arkadaş
larının Üzüm Birliğini 61 721 321 lira zarara sok
tuğunu, bunların basiretsiz, hatalı hareket ettik
lerini bizzat Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri bildir
diği halde ve vaki zararın bunlardan tazmin ettiril
mesi lâzım geldiğini düşündüğü halde, niye bu şa
hıslar hakkında her hangi bir idarî ve hukukî bir 
muamele yapmamıştır? 

Benim sorum bu kadar. 

I 'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güneş. 
Sayın Bakan, soruyu cevaplandıracak mısınız 

efendim? 
TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devam

la) — Bu soruyu cevaplayayım efendim. 
Üzüm Birliği konusunda, Üzüm Birliğine işten 

el çektirilmiştir; ama Üzüm Birliği mahkemeye ve-
I riîmemişitir. Getirilen insanlara da, süratle, Üzüm 

Birliğinin el çektirilmesi kararının gerekçesinde; uzun 
süreden beri genel kongrenin yapılmadığı iddiası 

I vardır, Gelen birlikte, yerine getirilen, tayinen 
getirilen kimseler de, ben gelinceye kadar 'kongre-

I derini icra etmemişlerdir. Ben, kongrelerini yap-
I madikları için sizin tayin ettiklerinizi götürdüm. 

TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Ben öyle bir sual 
I sormadım. 

BAŞKAN — Efendim, cevabı Bakan takdir 
I eder. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devam
la) — ...diğerlerini getirdim, eğer ziyan var ise... 

MUSTAFA OK (Manisa) — Her iki iddiadan 
I biri Sayın Bakan, 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devam
la) — O iddia da, gerçekten bir ziyan var ise, benim 
zamanımda ise tetkik ettiririm, sorumlusunu mutla-

I ka bulurum ve cezasını da veririm. 
TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Sayın Bakan, za-

itıâiinizin ismi «Halil Basol» değil mi; (Elindeki dos
yayı Bakana göstererek) burada böyle bir şey yok. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır efendim. 
I Sayın Yücel Dirik, buyurun efendim. 

YÜCEL DİRİK (İzmir) — Sayın Ecevit Hükü-
I meti devrinde, 1974 yılında köylüler, TARİŞ mari-
I feriyle alınan pamukların, dağlar gibi yığılı duran, 

çürüyen, eriyen pamukların işlemesi bitmiş midir? 
1 BAŞKAN — Efendim, itiraz edilen hususları 

aynen tekrar etmeye devam ediyoruz, 
Buyurun.' 

YÜCEL DİRİK (İzmir) — Bitmemişse, bu pa-
I mukların son durumu nedir; zayiat miktarı ne kadar

dır? 
I Yine, şu anda Sayın Halk Partisi milletvekili 
I olarak ve Ecevit Hükümeti zamanında Bakanlık 
I yapmış olan bir arkadaşımızın kayınbederi Tarko 
I Genel Müdürlüğüne getirilirken, kendileriyle yapı

lan mukavelenin esasları ve özel avantajları nedir, 
I nelerdir? 
I Yine, Sayın Ecevit devrinde 1974 yılında ver-
I gi iadesi yolu ile peşkeş çekildiği iddia edilen 20 mil-



M. Meclisi B : 63 22 . 2 . 1976 O : 2 

yonun takdiminde bu peşkeşe imkân verenlerin ilgi 
ve pay derecesi şu ana kadar yapılan tahkikatla bel-
Ji olmuş mudur? Ne zaman belli olacaktır? 

Ve yine, Sayın Ecevit Hükümeti devrinde 1974 
yılında alınan tütünler dolayısıyle, aracı tabir ettir
dikleri i tüccara o sene kiloda tam 14 lira kazandı-
rıhrken, bu sene tütün taban fiyatlarının tespitinde 
tüccara kâr olarak yüzde kaç nispetinde bir marj 
tanınmıştır? Yoksa, yine bu sene tüccar, Eeevit 
devrindeki gibi köylüyü soyacak mıdır, sömürecek 
midir? 

9 ay önce, TARİŞ'e bağlı Çiğli İplik Fabrikasın
da direnişe geçen DİSK'in ve Halk Partisinin teşvi
ki ile ve tahriki ile kanunsuz direnişe geçen, Halk 
Partisinin her gün kendilerine yemek taşıdığı, da
vul zuma gönderdiği bu kanunsuz eylem sahipleri
nin tamamı bu fabrikadan atılmış mıdır? Eğer hep-! 
«i atılmamışsa, o falbrika bünyesinde daha birtakım 
anarşistler korumuyorsa, bunların o fabrikayı yakıp 
yıkmaması, bombalamaması için herhangi bir ön
leyici tedbir alınmış mıdır? 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Nerede o dev
let? 

YÜCEL DİRİK (Devamla) — Yine, bazı koo
peratiflerden bazı siyasilerin, bilhassa, halen Cum
huriyet. Halk Partisi milletvekili olan ve Sayın Eee
vit Hükümeti zamanında Bakanlık yapmış olan bir 
arkadaşım, kurduğu kooperatifler için aldığı her 
kredi ve yaptığı her yatırımdan % 10 /pay aldığı 
bilindiğine göre, şu anda Bakanlığınıza bağlı koope
ratiflerden böyle açıktan pay alan var mıdır? 

Bu sorularımın Sayın Bakan tarafımdan yazılı 
alarak cevaplandırılmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dirik, 
Sayın Memduh Erdemir, buyurun efendim. 

MBMDUH ERDEMÎR (Kırşehir) — Vazgeçtim 
efenldim. 

BAŞKAN — Vazgeçtiniz.. Teşekkür ederim. 
Sayın Halil Dere, buyurun efendim. 

HALİL DERE (Muğla) — Sayın Başkan, birinci 
sorumu Sayın Necati Cebe bir nebze ele almıştı; ben 
biraz daha açmak İstiyorum.! 

Ateş açarak karşı koyan grup içinde kaç tane 
TARİŞ işçisi vardır? Bu işçiler ne zaman TARİŞ'e 
alınmışlardır? Haklarında, fabrikaca ve idarece 
ıhar işlem yapılmış mıdır? Belli bir derneğe kayıtlı 
mıdırlar? 

İkinci sorum ; Sayın Demirel, Hükümeti kurma 
görevini aldıktan, güvenioyu alana kadar geçen sü
re içinde Türkiye'de kaç tane şeker fabrikası, kaç 
tane yağ fabrikası kurulmuştur? 

Saygılar. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dere. 
Sayın Bakan, cevaplama imkânınız var mı efen

dim? 
TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devam

la) — Yazılı olarak cevap vereyim. 
BAŞKAN — Çok teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Bu suretle, soru sorma işlemi bitmiştir. 
Tekrar teşekkür öderim Sayın Bakan. 
TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devam

la) — Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (A. P. sıra
larından alkışlar) 

(BAŞKAN — Sayın Şayiam, bir şey mi buyur
dunuz efendim? 

SAİT SAYLAM (Kırşehir) — Bir sualim vardı 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, işlemi daha önce ikmal 
ettik.' Teşekkür ederim. Yazılı olarak da sorabilir
siniz zaten. 

Şahısları adına Sayın Ahmet Türk el, buyurun 
efendim. (A. P. sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, bu arada bu bütçenin so
nuna kadar sürenin uzatılması hususunda onayınızı 
alacağım: Kaibul edenler lütfen işaret buyursunlar. 
Kabul etmeyenler... Kaibul edilmiştir, 

Buyurun Sayın Türkel, 
AHMET TÜRKEL (Bursa) — Sayın Başkan, 

değerli üyeler; 
On dakikalık bir zaman içinde Ticaret Bakanlığı

nın meselelerini tartışmak, şüphesiz ki, kâfi bir za
man değildir, Özellikle, Sayın Bakanın vermiş ol
duğu geniş ve tatmin edici izahat, bizim Grupumuz-
ca da memnuniyetle karşılanmıştır. 

Bu sebeple, Sayın Bakandan bazı konularda su
aller sormak suretiyle bu zamanı değerlendireceğim. 

Sayın Bakan, konuşması sırasında, özellikle, hayat 
pahalılığıyla ilgili mücadele konusunda ve endeks
lerle alâkalı beyanlarında, bizi de doyuran bilgiler 
verdiler. Bir hususta kendilerinden biği rica ede
ceğim. Bu, Sayın Başbakanın konuşması sırasında 
da böyle ifade edildi. 

Toptan eşya endeksleri üzerinde geniş bir çalış
ma yaptığımızı hatırlıyorum. Endeksleri 1963 bazı
na oturtmuştuk, böylece kalkınma plânı dönemliy
le, endeksler arasındaki intibakı sağlamıştık. 
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92 madde üzerinde yapılan endeks çalışmalarını 
'kâfi görmediğimiz için, bu hususta genişletilmeyi 
öngörmüştük ve asgarî 1 500 maidde üzerinde endeks
lerin tertibi konusunu programlamıştık. İngiltere'de 
7 bin kalem üzerinde yapılan bu çalışmalar, şüp
hesiz ki, bizim için tatmin edici değildir. Aca/ba, 
bu çalışmalar durdu mu? Bilgi rica ediyorum. 

Bir diğer konuya geçiyorum. Bu konu da, özel
likle değerli parlamento üyelerinin bazı grupları, 
objektif bir kanaaite sahip olmadıkları için, onları da 
aydınlığa kavuşturacak bir konuda yardımcı olmak 
maksadıyla da bu sualimi soruyorum. 

Sayın Bakan, 1973 yılı sonunda bir teftiş raporu
nu Bakanlığımız temin etti. Benim verdiğim konular
da yapılan teftişlerde birtakım .neticeleri, Hükümeti
miz hükümetten ayrıldığı zaman bizden sonraki bakan 
olan Sayın Fehim Adak'a vermiştim bu raporu. 

Bu rapor, sabık müsteşarın birtakım yanlış, usul
süz ve hatalı muamelelerinin teftişini kapsayan, cezaî 
müeyyideleri gerektiren meselelerine aitti. 

Şimdi, müsaadenizle bu konularda seçtiğim bir 
kaç misali burada arz etmek suretiyle, lütfedip, ceva
bınızı imkân ölçüsünde vermenizi rica edeceğim. 

Sabık müsteşar, her şeyden önce, birtakım konu
larda makama yanlış bilgi vermek veyahut ds üst 
makama yanlış beyanda bulunmak gibi birtakım usul
ler ihdas etmişti. Bunlardan bir tanesi, zamanımda 
yapılmış bir tayinle ilgilidir. Et - Balık Kurumu Ge
nel Müdür Muavinliği için yapılmış bir tayin öner
gesinde, benim bulunmadığım bir zamanda, Başbakan
lığa verdiği bir yazılı veya şifahî bilgiyle ki, bu ko
nu, size arz edeceğim raporda yer almıştır; bu beyan
larında, benim bu genel müdür muavini hakkında kö
tü sicil verdiğim ifade edilmiştir. 

Et - Balık Kurumu Genel Müdür Muavinlerine, 
genel olarak, bakanlar sicil vermez, o kuruluşların 
kendi bünyesi içinde sicil verilir. Buna atfen, bu yan
lış beyan üzerinde bu tâyin durdurulmuştu. 

Bu yanlış beyan üzerine ne gibi bir işlem yapıl
mıştır? Bu hususta bilgi sahibi misiniz? Bunu öğren
mek istiyorum. 

Bir diğer konu : Peynir ihracıyle ilgili yanlış, ya
nıltıcı ve gerçeğe uymayan beyanlar ve davranışlarda 
bulunmak suretiyle önemli bir döviz kaynağımızın 
kaybına sebep olmuştur, kanımca. 

Bu konuda Bakanlığa verilmiş olan bir bilgi vardır, 
1973 yılı peynir dosyasında. Bunda verilen bilgiyle, 
1971 yılında, 1972 yılında ne miktar, ne değerle pey
nir ihraç edildiği kendi imzasıyle beyan edilmiştir. 

1973 yılı peynir ihracı ile ilgili dosyada bu belgeyi 
bulacaksınız. Yine bu konuda, teftiş raporunun ek bö
lümünde, 4 ncü sayfasında, müsteşarın beyanıyle, 
«d» fıkrasında tersine bilgi verilmiştir ve «peynir ih
racı 1,5 yıldır yapılmamaktadır» diye ters bilgi veril
miştir. 

Bu suretle, gerek üst makamı, gerek çevreyi ya
nıltıcı bilgiyle, şahısları da töhmet altına alan bilgi
lerle çalışma itiyadına alışmış böyle bir müsteşar hak
kında, cezaî sorumluluğu tazammun eden ne gibi bir 
muamele yaptınız? 

MEHMET ZEKİ TEKİNER (Nevşehir) — Yeni 
mi aklınıza geldi? Yeni mi hatırladınız 1973'ten bu ya
na, bu rakamları? 

AHMET TÜRKEL (Devamla) — Bu rapor 1973 
yılı sonunda bana gelmiştir; bir aylık bir iktidar dö
nemimiz vardır; benden sonraki bakana bu dosya ay
nen, elimle, teslim edilmiştir. Binaenaleyh, icra bana 
ait değil, benden sonrakilere aittir. 

•Özel menfaatlere dayalı birtakım tasarruflarını 
tespit etmişizdir. Özellikle, Genel Kurmay Başkanlı
ğından aldığımız bir ihbar mektubu vardır; yine bu 
teftiş dosvasındadır. Bu ihbar mektubunda, bu zatın 
Mülkiyeden yakın arkadaşı olan bir firmaya, 1 260 000 
dolarlık, bir gemi için döviz tahsisi yapıldığı ifade 
edilmektedir. Bu muamele, kredili bir ithali öngören 
bir muameledir. Binaenaleyh, bu özelliğiyle, 1 260 000 
dolarlık yapılmış bir tahsiste, belge Bakanlığa veril
miş, genel evraka kaydedilmeden, aynı gün döviz tah
sis belgesi bu zata verilmiştir. 

Kredili bir muamelenin, özellikle, 6 300 000 do
lar tutarındaki bir muamelenin % 20 peşinatı olan 
1 260 000 dolarlık bir muamelede, genel evraka kayıt 
yapılmadan döviz tahsisi verilmesine ait muamelede ne 
gibi bir cezaî sorumluluğu tazammun eden işlem ya
pılmıştır? Bu müsteşarın bana getirdiği bir mucip var
dı. 

BAŞKAN — Sayın Türkel, süre tamamlandı efen
dim. 

AHMET TÜRKEL (Devamla) — Müsaade eder
seniz, bu cümlemle bitireceğim Sayın Başkan. 

Bu muciple, tereyağı ithalinde yakın ilişkisi olan 
bir firmaya 2 bin tonluk bir lisansı öngören bir mua
meleyi bana teklif etmişti. Benim bu dosyada ve bu 
mucibin altındaki yazım şöyledir : «Muamele, istis
naî nitelikte, menfaate dönük olamaz. Genelleştirelim 
ve şu miktarda tondan yukarı olmamak üzere, on bin 
tona kadar ithal lisansına müsaade edelim.» 
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Böylece, muameleyi mahdut ve muayyen kimselere 
değil, genelleştirmek, miktarı küçültmek suretiyle, bu 
muamelenin normal, eşitlik esaslarına uygun bir esa
sa, ilkeye •geffli'ritaıesine çalışmış mıdır., 

Buna rağmen, getirdiğimiz bu esasın dışında, yine 
de bu firmaya özel bir muamele yapıldığını öğrendim. 

Bu husus doğru mudur? Bu husus da doğru ise, 
ne gibi bir işlem yapılması gerekiyor? Bakanlığınızın 
buna delaletini rica ediyorum. 

Değerli üyeler, buradaki konuşmacıların birtakım 
bilgileri ve beyanları doğru farzedilirse, şahıslara, par
tilere ve genel politikaya zarar verecek şekilde konuş
malarını gördüğümüz içindir ki, kimin ne olduğu hak
kında daha objektif bilgilere sahip olmamız için, ben 
huzurunuza dört misal getirdim. Bunu 14 misale de 
çıkarabilirim. Çünkü, benim elimde bu muameleyle 
alâkalı kalın bir teftiş dosyası var. 

BAŞKAN — Sayın Türkel, süreniz epeyce geçti 
efendim. 

AHMET TÜRKEL (Devamla) — Onun içindir ki, 
meseleleri incelerken, meseleleri tartışırken, belli ölçü
ler içinde şahsiyetleri korumak, Parlamentoyu koru
mak anlamında bu açıklamayı yaptım. 

Sayın Başkana ve değerli üyelere teşekkür ediyo
rum. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Türkel. 
Bu suretle, Ticaret Bakanlığı bütçesinin tümü üze

rindeki görüşmeler bitmiştir. 
Bölümlere geçilmesi hususunda onayınıza alaca

ğım : Kabul edenler lütfen işaret buyursun... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutup, onayınıza alacağım. 
MUSTAFA OK (Manisa) — Sayın Başkan, sataş

mayı tetkik edecektiniz. 
BAŞKAN — Arz edeceğim Sayın Ok. 

B) Ticaret Bakanlığı Bütçesi 
Bölüm 
(Progr.) Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 30 399 5C0 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Dış Ticaretin Düzenlenmesi ve 
Geliştirilmesi Hizmetleri 69 630 200 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

112 Jçticaretin Düzenlenmesi ve Ge
liştirilmesi Hizmetleri 41 305 700 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Da
ğıtılmayan Transferler 4 534 600 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu suretle, Ticaret Bakanlığı bütçesinin görüşme
leri tamamlanmıştır. Bütçenin, Ticaret Bakanlığının 
değerli mensuplarına, ulusumuza hayırlı ve uğurlu ol
masını dilerim. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Nihan İlgün'ün, Sa
yın Mustafa Ok'un ve Cumhuriyet Halk Partisi Gru-
pu adına Sayın Hayrettin Uysal'ın, sataşma iddiala
rı var. 

Bunlardan birkısmının zabıtlarını getirtmiş bulu
nuyorum. Ancak, zabıtların gelmeyen kısımlarını da 
tetkik etmeden, sarih, açık ve adil bir sonuca varaca
ğım kanaatinde değilim. Onun için bu konuda kararı
mı vermek ve zabıtları, tutanakları da tetkik etmek 
üzere... («Aynı oturumda Sayın Başkan» sesleri.) Ay
nı oturum denilmektedir, doğru; ancak, uygulama 
olarak, oturumlara ara verildikten sonra da bu tür tat
bikat... 

FERRUH BOZBEYLİ (istanbul) — Yapmayın Sa
yın Başkan, misal olur, başımıza iş çıkar. 

MUSTAFA OK (Manisa) — En hatalı usulü tat
bik ediyorsunuz? 

BAŞKAN — Efendim, ben sarih sonuca varmak 
için Genel Kuruldan izin istedim. Genel Kurul direni-
yorsa, beş dakika istirham ediyorum efendim. Aynı 
oturum içerisinde sonuçlandıracağım. 

MUSTAFA OK (Manisa) — Ne tetkik edeceksi
niz? O kadar önemli mi? Söylenenler belli. Başkasının 
Başkanlığında da söylenmedi. 

BAŞKAN •— Sayın Ok, neden hiddet buyuruyor
sunuz efendim? 

MUSTAFA OK (Manisa) — Hiddetlenmiyorum; 
siz doğruyu görmüyorsunuz. Onun için, lütfen kendi 
Başkanlığınızda cereyan etmiş olan, söylenmiş olan 
sözleri değerlendirmek için fazlaca vakte ihtiyacınız 
yok, takdirinizi şimdi kullanın,. 
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BAŞKAN — Ne demek, «Doğruyu görmüyorsu
nuz» Sayın Ok? Size yakıştıramıyorum. 

MUSTAFA OK (Manisa) — Ben de size bu tarz 
Başkanlığı yakıştıramıyorum. 

BAŞKAN — Çok istirham ederim efendim. Yap
tığımız bir şey yok Sayın Ok, daha. 

MUSTAFA OK (Manisa) — Daha ne yapacaksı
nız? Başka bir oturuma bırakacaktınız Sayın Bozbeyli 
müdahale etmeseydi. 

BAŞKAN — Efendim, «Bu biçim de uygulamala
rımız var» dedim Sayın Ok. Bu biçim de uygulama
larımız var. İçtüzüğümüzün hükmü budur. Ancak, 
«şimdi yapmak istediğim tarzda da uygulamalar var» 
diye ifade ettim; Genel Kurul da buna izin vermedi; 
mesele kalmaz efendim. Ben de şimdi tetkik eder, ne
ticeyi arz ederim. 

Sizin hiddetlenmenize gerek yok Sayın Ok. 

MUSTAFA OK (Manisa) — Hiddetlenmiyorum 
efendim; gereğini istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın İlgün, Sayın Kahraman'm ifa
de ettiği hususu aynen okuyorum : «1973 seçimlerin
de Sayın Başol, Sayın tlgün'le gittikleri bir köyde, biz 
ikimiz de köylüyüz. Ben Parmaksız köyünden, Nihan 
bey de Karaaydınlı köyünden» diyor. 

Siz, «Susturun şu adamı» diyorsunuz. 
Sayın Kahraman, «Köylülerin, inanmadığı gözler

le baktıklarını görünce de, yakında harman var mı • 
diye sormuşlar; köylülerle beraber kalkıp harmana 
gitmişler, harmanda Sayın Bakan yabayı eline alıp tı
naz savurmaya başlamış; Sayın îlgün de traktöre at
layıp, harmanın yanındaki tarlayı sürmeye başlamıştır» 
diyor. 

NÎHAN İLGÜN (Tekirdağ) — Sayın Başkan, o 
cümlede sataşma yok. 

BAŞKAN — Burada sataşma iddiası bahis konusu 
olsa, bana göre, Sayın Bakanın böyle bir iddiada bu
lunması gerekiyor. 

NİHAN İLGÜN (Tekirdağ) — Sayın Başkan, 
o cümleden sonra, «Köylüyü aldatmışlardır» diye bir 
cümle kullandılar. 

BAŞKAN — Kanaatimi ifade edeyim efendim, 
rica ederim... 

Sayın Başol, zatıâlinizden de bahsederek, köylü 
olduğunuzu ifade etmişler. Siz de harmana gitmişsi
niz ve yaba tutmuşsunuz. 

Bundan ben şahsen, Başkanınız olarak, bir sataşma 
görmüyorum efendim. 

Teşekkür ederim. 

ÜNAT DEMİR (Muğla) — Sayın Başkan, köyü, 
köylüyü tanımamış o arkadaş. Harman zamanında 
çift sürülmez. 

BAŞKAN — Sayın Demir, çok rica ederim. İstir
ham ediyorum, müzakerelerin sonunda işi büsbütün 
karıştırmayalım. 

Sayın Ok, Ticaret Bakanı Sayın Başol'un, zatıâli-
niz hakkında, bana gelen zabıtlara göre, ifadelerini 
aynen okuyorum : 

«675'e malını satan, malı, fakir fukara çiftçinin 
elinden alan aracılardır. İşte o 195 kuruşu onların ke
sesine indiren sizsiniz» diyor. 

«Değerli arkadaşlarım, bunun bir başka cephesi 
daha var» diye devam ediyor. 

Arkadaşların birlikte dinleyerek karar vereceğiz; 
bana izin vermediğiniz için özür diliyorum. 

«... Bunun bir başka cephesi daha var; sadece ay
çiçeği üreticisini etkileyen bir cephe değil; tüm yurt
taşlarımızı, 40 milyon insanı etkileyen bir cephe. Tür
kiye'de ayçiçeği var, Türkiye'de ayçiçeğine, Devlet fi
yat vermemiş. Ayçiçeğini Devlet yerine, o zaman Dev
leti elinde bulunduranların küfrettiği aracılar koru
muş ayçiçeği üreticisini; bir ölçüde, koruyabildikleri 
ölçüde. Ama ayçiçeğinden çıkan yağın bir de tüketi
cisi var; 40 milyon insan. Yağ bulamamış piyasada, 
yağ kuyrukları artmış, vatandaş Ramazan gününde 
çorbasının üzerine bir gram yağ almak için soğuklar
da beklemiş. Bu kürsüye, gelip de, son olarak, fevkalâ
de sinirli bir konuşma" yapan arkadaşlarımız da o za
man - «Ne yapalım, işte bu aracılar milleti sömürü-
yor, biz de bunlarla baş edemiyoruz demekten başka 
bir şey yapmamıştır, Hükümet de yapmamıştır ve 40 
milyon insanın mutfağı yağ karaborsacısının ellerin
den, Ecevit Hükümeti gittikten sonra kurtulmuştur» 
deniliyor. Zabıt devam ediyor : 

«tlhami Çetin - Yeni fabrikalar mı açarak?» 
«Ticaret Bakanı Halil Başol - «Haa, onu da söyle

yeyim. Evet, güzel soruyorsunuz; Yeni fabrikalar açı
yoruz, eğer giderseniz, Yağlı Tohumlar Satış Koopera
tifinin 500 dönümlük arsası üzerinde yeni tesislerin 
kurulduğuna şahit olacaksınız.» 

«Hasan Sever - «Onların hepsini Ok hazırladı, 
bu kadar yalan olmaz.» 

«BAŞKAN — Sayın Sever, Sayın Sever, rica edi
yorum...» 

«Sayın Battal - Sayın Başkan, bu şekilde müzakere 
olur mu?» diyor. 

«BAŞKAN — Sayın Battal, rica ediyorum, görü
yorsunuz biz de müdahale ediyoruz.» 
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«TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL — Sayın 
Ok'un hazırladıklarını biraz evvel ifade ettim;, işte on
lar O'nun eseriydi. Ama öyle zannediyorum ki, kendi 
iktidarlarının eserini bizim şahsımızda tenkit edemeyen 
arkadaşlarımız da var Cumhuriyet Halk Partisinde» 
denilmektedir. 

Ben, Başkanınız olarak zatıâlinize bir sataşma gör
medim. O zamanki hükümetin yağ politikası değerlen
dirilmiş. Bunun dışında size bir sataşma görmüyorum. 

Tabiî, direnme hakkınız var, direnirseniz oylayaca
ğım ve Genel Kurulun onayını alacağım. 

MUSTAFA OK (Manisa) — Sayın Başkan, ondan 
sonra pamuk, fındık ve üzüm taban fiyatlarıyle ilgi
li olarak... 

BAŞKAN — İzin vermediniz ki, Sayın Ok. Ben, 
«zabıtları getirteyim» dedim, siz bayağı itham ettiniz. 
Bana gelen zabıtlar bunlar Sayın Ok. 

MUSTAFA OK (Manisa) — Efendim, zabıtlar, 
bundan sonraki kısımla birleştirildiğinde sataşma or
taya çıkıyor. 

Pamuk, üzüm ve fındıkla ilgili sözlerimden sonra,. 
«1974 dönemi karanlık bir dönem, üreticiyi üzen bir 
dönem» dediler. 

BAŞKAN — Sayın Ok, «Karanlık dönem»i oku
dum efendim. 

MUSTAFA OK (Manisa) — Bunlarla birleştirilin
ce sataşma ortaya çıkıyor. 

BAŞKAN — Efendim, ısrar ediyorsanız oylayaca
ğım Sayın Ok. 

MUSTAFA OK (Manisa) — Lütfen... Israr edi
yorum. 

BAŞKAN — Sayın Ok sataşma hususunda diren
mektedir. Sayın Ok'a sataşma olduğu kanısında olan 
sayın arkadaşlarım lütfen işaret buyursunlar. Aksini 
kabul eden arkadaşlarımız... Sataşma iddiası kabul 
edilmemiştir. 

Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Grupu hakkında 
sataşma olduğuna dair, Sayın Grup Başkanvekilli Uy-
sal'ın iddiaları var. 

Bu sataşma iddialarından, tetkik edebildiğim ka-
darıyle, sadece bir yerde Sayın Başol... 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — «Cumhuriyet 
Halk Partisi sözcülerine, bâtılı müdafaa görevi veril
miştir» dediler. 

BAŞKAN — «O zaman Devleti elinde bulundu
ranların küfrettiği aracılar» diyerek Cumhuriyet Halk 
Partisi politikasının bâtılı savunduğu ve ifade ettiğini 
söylüyor. 

Bu, küfür edilmesi hususu, aracılara küfür edil
diği iddiası, Başkanlığınızca sataşma telâkki olunmuş
tur. Bunun dışında, «İktidar sarhoşluğu» beyanı var; 
Cumhuriyet Halk Partisinin birtakım saplantılarının 
olduğu iddiası var. 

«İktidar sarhoşluğu» bir tabir, bir deyimdir. Ben, 
Başkanınız olarak bunu, Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupuna bir sataşma kabul etmiyorum. 

Cumhuriyet Halk Partisinin bazı fikirlerinin sap
lantı biçiminde savunulmasını da ben Başkanınız ola
rak sataşma kabul etmiyorum. Ama, Cumhuriyet Halk 
Partisi Grııpunun, dolayısıyle o zamanki hükümetin, 
aracılara ve bazı kişilere küfrettiği hususunu sataşma 
kabul ediyorum. 

Bu hususta size söz veriyorum. 
Yeni bir sataşmaya meydan vermemeye özen gös

terirseniz memnun olurum Sayın Uysal. 
Buyurun efendim. 
C. H. P. GRUPU ADINA HAYRETTİN UY

SAL (Sakarya) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Cumhuriyet Halk Partisi, bir büyük parti olarak, 
sözcülerine bâtılı müdafaa görevi vermemiştir. Cum
huriyet Halk Partisinin sözcüleri, bu kürsüden, bu 
millet kürsüsünden gerçekleri söylerler; doğruları söy
lerler. Burada Ticaret Bakanlığı bütçesi görüşülürken, 
sayın Sözcümüz Çakmur'da aynı inançla, aynı doğ
rultuda, bâtılı savunmadı, gerçekleri söyledi. 

Sayın Ticaret Bakanı, Cumhuriyet Halk Partisinin 
sözcülerini bâtılı müdafaa etmekle suçladılar ve Cum
huriyet Halk Partisi Grupu tarafından kendilerine bu 
görev verildiğini ifade ettiler. Ne dedi Cumhuriyet 
Halk Partisi sözcüsü Ticaret Bakanlığı bütçesini bura
da Cumhuriyet Halk Partisi adına eleştirirken? Ece-
vit Hükümeti zamanında, Cumhuriyet Halk Partisinin, 
Türk köylüsünü ezilmekten kurtarmak için, Türk köy
lüsünün cebine daha çok para sokabilmek için, alın 
teri ile, göz nuru ile, emeğini vere vere yetiştirdiği 
ürünlere yüksek taban fiyatı getirdiğini söyledi. Bu 
.mudur bâtılı savunmak? Bir bakalım; gerçekler Dev
letin resmî rakamları ile saptanmıştır, tespit edilmiştir. 
Ecevit Hükümeti zamanında tütün fiyatları % 75 ora
nında artırılmış, üreticiden alınmıştır. Ecevit Hüküme
ti zamanında çay % 38 oranında artırılmış, üretici
den böyle alınmıştır. Şeker pancarı % 34 oranında ar
tırılmış; alın teri, göz nuru döken ve ezilen Türk köy
lüsünden yüksek fiyatla alınmıştır. Ayçiçeği fiyatı <fc 

50 oranında artırılmış, üreticiden böyle alınmıştır. Buğ
day böyle, incir, böyle, üzüm böyle... 

— 244 — 



M. Meclisi B : 63 22 . 2 . 1976 O : 2 

Cephe Hükümeti zamanında ise ne olmuş? Cephe 
Hükümeti zamanında ise, Cumhuriyet Halk Partisinin, 
Millî Selâmet Partisi ile ortak hükümeti zamanında 
% 88 nispetinde artırılan buğday, üreticisinin elinden, 
bir önceki döneme nazaran, % 88 nispetinde fazla fi
yat verilerek alınan buğday, Cephe Hükümeti zama
nında yalnız % 12 oranında artırılmıştır Fındık; Ece-
vit Hükümeti zamanında yaklaşık % 44 oranında ar
tırılan fındık fiyatlarına, Cephe Hükümeti yalnız % 7 
oranında bir fiyat verebilmiştir. Çayda % 20, Cephe 
Hükümeti zamanında verilen fiyat; Ecevit Hükümeti 
zamanında fiyat,-% 39 artırılmış. Pamukta % 33 nis
petinde bir artış olmuş, Cephe Hükümeti zamanında 
yüzde sıfır oranında bir artış saptanmış. 

İşte, bâtılı savunmak, burada Ticaret Bakanının 
ağzı ile belki mümkün olabilir; ama rakamlar bu ger
çeği, Ecevit Hükümeti zamanındaki gerçeği doğrula
dığı zaman, açık seçik doğrular ortaya çıkar. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, bu memleketin düze
nine egemen sınıflar ve kapitalist sistem hâkimdir. Bu 
memleketin düzenini egemsn sınıflar ve kapitalist sis
tem tespit etmiştir. Bizi yedibuçuk aylık ortak bir Hü
kümetle eleştiremezsiniz. Biz bu düzene bütün bir 
programla el atmalıyız ki, eleştirileriniz haklı olsun, 
doğru olsun. Sizin düzeniniz 26 yıldır bu ülkede ikti
dardadır. 

HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — Millet veriyor bu 
görevi, millet. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) —' Bu düzen, 
aynkotu gibi sarmıştır ülkeyi. Bunlar koalisyon ile 
temizlenemez. Bir küçücük iktidar olma evresinde ne 
yapılabileceğini gösterdik; siz ise, «Aman, bunlar bü
tün bütün gelmesinler; kapitalizmin, bizim sömürü ara
cı olan partilerimizin foyası ortaya çıkar» dediniz; 
bütün kontrolünüz altındaki güçlere emir buyurdu
nuz. Montajcılar, kapkaççılar, stokçular, karaborsacı
lar, büyük aracılar bunun i için direndi. Bunun için, 
bu, değerli arkadaşlarım, temel bir kuralıdır bu düze
nin. 

Ne diyor Sayın Ticaret Bakanı? «Biz iktidara gel
diğimiz zaman yağ piyasaya çıktı; biz iktidara geldi
ğimiz zaman, yağ karaborsacılarının elinden alınarak 
piyasaya çıktı» diyor. 

CEMAL KÜLAHLİ (Bursa) — Sayın Başkan, sa
taşma iddiası ile ne alâkası var bunların? 

BAŞKAN — Sayın Uysal, bir dakikanızı alabilir 
miyim efendim? 

İfade ettiğim sataşma konusu şu idi : «Tüccar, 
tüccarın getirdiği politikayı Cumhuriyet Halk Partisi 
motamo uygulamıştır. Hem bir kimseye küfredeceksi
niz, hem onun istediği politikayı uygulayacaksınız» 
üzerinedir. 

! Sizin söyledikleriniz ilgisiz değil, biraz daha ko
nunun içinde kalmanızı rica ediyorum. 
. HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Evet efen

dim. 
Egemen güçlerin çıkarlarına, halkın çıkarları için, 

ezilen sınıfların çıkarları için «dur» diyebilecek ikti
dar belirtisi ortaya çıktı mı geri kalmış ülkelerde, 
- Türkiye'de bu kuralın içindedir - kapitalizmin ve 
onun partilerinin oyunları başlar. Karaborsacılarla bu 
işbirliği oyununu, Ticaret Bakanı burada, millet kür
süsünde ilân etmiştir. Onun sözlerini doğru kabul edi
yorum. Diyor ki, «Yağ, karaborsacıların elinden, Ece
vit gittikten sonra kurtuldu.» 

Doğrudur arkadaşlar; çünkü, karaborsacılar sizin 
kontrolünüz altında. 

YÜCEL DİRİK (İzmir) — İthal ettik, ithal. 
CEMAL KÜLAHLI (Bursa) — Kendi düşüncele

rini söylemek için mi çıkardınız oraya Sayın Baş
kan? 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Adalet Par
tisi ve egemen güçler, bilesiniz ki, tam bir demokratik 
sol iktidar, iktidara gelmeden mağlup edilemez. Bu. 
temel bir kuraldır, temel bir çizgidir, dosdoğru bir 
çizgidir. 

YÜCEL DİRİK (İzmir) — Ne demek istiyorsu
nuz? 

HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — Hiç telâşlanma
yın, Cenabı Allah o sol iktidarı sizlere nasibetmez. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Bütün üre
tim araçları, bugün de dün de kapitalizmin ve ege
men güçlerin elindeydi ve elindedir. Bütün tüketim me
kanizmaları, bütün piyasa mekanizmaları bu güçlerce 
kontrol edilir, tatlı kârlar için kontrol edilir, iç ve dış 
işbirlikçilerinin ve onların partilerinin düzenini koru
mak için- kontrol edilir. Burada kapitalizmin Bakanı, 
bu düzeni bir bir kez daha vurguladı. 

ÂDİL DEMİR (İzmir) — Kapitalizmin Bakanı 
değil o, Türkiye Cumhuriyetinin Bakanı. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Türkiye 
Cumhuriyetinin Bakanı olmak, kapitalizmin Bakanı ol : 

mamak demek değildir. 
Ne derseniz deyiniz, bir gün sıkı sıkıya sarıldığınız 

bu çıkar düzenini değiştireceğiz. 
ÂDİL DEMİR (İzmir) — Geçiniz efendim, geçi

niz. 
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HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — Millet, reyleriyle 
değiştirir, siz değiştiremezsiniz. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Tabiî, tabiî 
reyle Hasan ağa; evet Hasan ağa, reyle. 

BAŞKAN — Sayın Uysal, buyurun rica ederim, 
devam edin. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Bir başka 
konu : «Cumhuriyet Halk Partisi Kıbrıs Zaferi sar
hoşluğu içinde» diyor. 

BAŞKAN — Sayın Uysal, bu konuda söz verme
dim; rica ediyorum, lütfen. 

YÜCEL DİRİK (İzmir) — Sayın Başkan, arka
daşımız şu anda sarhoş oldu efendim? / 

BAŞKAN — Sayın Dirik, ikaz ettim efendim. Ri
ca ederim. «Zafer sarhoşluğu» konusunda söz verme
diğimi ifade ettim Sayın Dirik. 

ÂDİL DEMİR (İzmir) — «Haşan ağa» diye hita-
bedemez burada Sayın Başkan. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Şimdi değer^ 
li arkadaşlarım, bir meseleyi açık seçik burada ifade 
etmek istiyorum. 

Sayın Ticaret Bakanı gerçekleri ters göstermeye ça
lışmıştır ve ters göstermeye çalıştığı gerçeklerin için
de, vurguladığım, ortaya çıkardığım bir hususu, biraz 
önce belirgin bir şekilde ifade ettim. Her partinin bir 
felsefesi vardır; o parti, o felsefesini halkın çıkarı için, 
ezilen sınıfların çıkarı için iktidara getirmeye çalışır. 

Anayasaya bağlı olan partiler, Anayasa içinde hal
ka giderler, oy isterler, iktidara gelirler. Mutlak olarak, 
Cumhuriyet Halk Partisi bu felsefesinin doğrultusunda 
tek başına iktidar olma özlemini, halktan alacağı yet
ki ile bu düzeni, bu bozuk düzeni, ezilen sınıfları ezen, 
bu bozuk düzeni ortadan kaldırmak için mutlak uygu
layacaktır. 

CEMAL KÜLAHLI (Bursa) — Sayın Başkan, şu 
anda kürsüyü işgal etmiyor mu? Böyle bir usulümüz 
yoktur efendim. Propoganda yapıyor efendim. 

BAŞKAN — Sayın Külahlı, söz almadan konuş
mayınız lütfen, rica ediyorum efendim. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Bakanın hangi 
fikrine cevap bunlar Sayın Başkan? 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Türkiye'de 
ufacık bir denemede, yedibuçuk aylık bir denemede, 
bir koalisyonda ki, o koalisyonlar tavizlerle kurulur, 
koalisyonlar tek başına iktidarların programlarını uy
gulama aracı değildirler, birtakım tavizlerle kurulur, 
tek başına iktidar olmadığı dönemde.... 

CEMAL KÜLAHLI (Bursa) — Açıkça propagan
da yapıyor Sayın Başkan. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Sayın Baş
kan, susturacak mısınız, ben mi susturayım?. (A. P. 
sıralarından gürültüler, «Sen sustur. Bakalım nasıl 
susturacaksın» sesleri.) 

BAŞKAN — Çok rica ederim efendim, buyurunuz 
siz; ben sustururum gerektiği zaman. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Anarşiyi kürsüye de 
getirdiniz. 

CEMAL KÜLAHLI (Bursa) — Ne biçim konuş
ma bu? Nasıl izin veriyorsunuz böyle konuşmasına 
Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Külahlı. Sataş
ma konusu, demin ifade ettiğim husus şu : Sayın Ba
kan, fındık politikası vesaireyi söyledikten sonra, 
«Tüccarın getirdiği politikayı Cumhuriyet Halk\Parti-
si motamo uyguluyor» diyor. 

Bunların tamamı, bu muhteva içinde cevaplar. Bu
nun dışına çıktığı anda, görüyorsunuz ki, müdahale 
ediyorum. Çok rica ediyorum efendim. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Sataşmaya cevap mı 
bunlar Sayın Başkan? 

ÂDİL DEMİR (İzmir) — Siz izin verin, baka
lım nasıl susturacak? 

BAŞKAN — Rica ederim, bitirelim bu işi efendim. 
Buyurunuz Sayın Uysal. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla,) — Halkı sö
müren, halkın cebine el atan, fakir fukaranın hakkını 
çalan, milleti soyan kim olursa olsun, ister aracı, İster 
tefeci, ister siyasetçi, Cumhuriyet Halk Partisi ondan 
hesap soracaktır ve onun karşısına çıkacaktır; bu bir. 

İkincisi : Cumhuriyet Halk Partisi, Ecevit döne
minde 11,5 milyar liradan 25 milyar liraya çıkararak, 
tarım alanındaki yüksek taban fiyat uygulaması ile 
köylünün cebine, bir önceki dönemden bir misli da
ha fazla para sokmuştur. Bu, işte, Cumhuriyet Halk 
Partisinin köye dönük politikasıdır. Cumhuriyet Halk 
Partisi tek başına iktidar olduğu zaman, bu politikası
nı kendi felsefesi ve doğrultusunda daha büyük bo
yutlara eriştirecektir. Bu iki.. 

BAŞKAN — Bağlayın lütfen Sayın Uysal. 
YÜCEL DİRİK (İzmir) — Gübreye zamı kim 

yaptı? Bu mu köye dönük politika? 
ETEM EKEN (Çorum) — Sus da dinle be, çık 

kürsüde konuş. 
BAŞKAN — Rica ederim Sayın Eken. 
OSMAN AYKUL (Burdur) — 5,5 milyar lira ver

diniz sanayicilere... (Gürültüler.) 
HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Değerli ar

kadaşlarım... A. P. sıralarından gürültüler.) 

— 246 — 



M. Meclisi B : 63 22 ,1 . 1976 O : 3 

BAŞKAN — Sayın Uysal, rica ediyorum, bağlayın 
lütfen. Sayın Aykul, rica edeceğim. Sayın Demir. 

ÜNAT DEMİR (Muğla) — Siz de ayıbınızı ört
meye çalışıyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Uysal, lütfen bağlayınız efen
dim. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, «pazarı dolaşmıyorsunuz, pazarı bilmiyorsu
nuz» dedi Sayın Ticaret Bakanı. (A. P. sıralarından, 
«Doğru, doğru» sesleri.) Bugün Günaydın Gazetesin
de resmi var, altında da beyanatı; Ekmeğin fiyatını 
bilmiyor, etin fiyatını bilmiyor, Şekerin fiyatını bil-

ÜÇÜNCÜ Or 

Açılma Saati 

BAŞKAN :Başkanvek 

DİVAN ÜYELERİ : Hüseyin Deniz (M 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 63 ncü Birleşimini 

II. — GÖRÜŞÜLEN 

C) DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 21.30 

BAŞKAN :Başkanvekili Memduh Ekşi 

DİVAN ÜYELERİ : Hüseyin Deniz (Malatya), Enver Akova (Sivas), 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 63 ncü Birleşimi n'n 3 ncü Oturumunu açıyorum. 

BAŞKAN — Uyguladığımız program gereğince, 
Dışişleri Bakanlığı Bütçesi üzerindeki görüşmelere ge
çiyoruz. Sayın Hükümet ve sayın Komisyon yerlerini 
aldılar. 

Gruplar adına: Millî Selâmet Partisi Grupu adına 
sayın Mehmet Zeki Okur, Cumhuriyet Halk Par
tisi Grupu adına Sayın Hasan Esat Işık, Cumhuri
yetçi Güven Partisi Grupu adına sayın Hasan Tos
yalı, Adalet Partisi Grupu adına sayın Halit Evliya, 
Demokratik Parti Grupu adına sayın Özer Ölçmen 
söz istemişlerdir. 

Şahıslar adına: Sayın Mahmut Uyanık, sayın Or
han Oğuz, sayın Ali Kökbudak, sayın Ali Sanlı, sa
yın Müfit Bayraktar, sayın Osman Aykul, sayın 
Ömer Kahraman, sayın Hüseyin Erçelik, sayın Hasan 
Değer, sayın Hasan Celâlettin Ezman, sayın Enver 
Akova, sayın Hüseyin Deniz, sayın Orhan Çaneri, 

miyor; pazardan haberi yok. Pazardan haberi olma
yan bir bakanın, köylünün, halkın derdini bilmesi 
mümkün değil. Ezilen sınıfların içinden gelmemiş, 
kapitalist ve egemen güçlerin içerisinden gelmiş. 

Saygılar sunarım, teşekkür ederim değerli arka
daşlarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, program uya
rınca Dışişleri Bakanlığı Bütçesi üzerindeki görüşme
lere devam etmek ve saat 21.30'da toplanmak üzere 
birleşime ara veriyorum efendim. 

Kapanma Saati : 20.38 

• • 

İŞLER (Devam) 

sayın Mehmet Sabri Dörtkol, sayın Etem Eken, sa
yın Kemal Ataman, sayın Mustafa Kemal Gönül ve 
sayın Hasan Özçelik söz İstemişlerdir. 

Millî Selâmet Partisi Grupu adına sayın Meh
met Zeki Okur, buyurunuz efendim. 

M.S.P. GRUPU ADİNA MEHMET ZEKİ 
OKUR (Zonguldak) — Sayın Başkan, muhterem 
milletvekilleri; Dışişleri Bakanlığı 1976 Malî Yılı 
Bütçesi nedeniyle, Millî Selâmet Partisi olarak fikir
lerimizi sunarken, hepinizi hürmetle selâmlarım. 

Haberleşme vasıtalarının hızla geliştiği, nüfusu 
yılda takriben 80 milyon artan, daralan dünyamızda, 
her devlet için dışişleriyle ilgili politikayı yürütmek 
çok daha ince, çetin ve girift bir üm ve sanat haline 
gelmiştir. Bütün hadiseler ve devlet sırrı olması ge

reken meseleler, çoğu zaman anında diğer devletlere 
intikal etmekte, zamanında alınması lüzumlu tedbir
ler alınamamıştadır. Bu bakımdan, dışişlerinde gö-
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revü kişiler, evvelâ, bağlı bulundukları devletin ve 
onun hükümetlerinin siyasetini o hükümetin herhan
gi bir üyesi kadar yakından takip etmek zorunda
dırlar. 

Kanaatimizce, bir milleti dışarıda temsil görevi, 
diğer bütün meslek ve görevlerin en çetin olanı, çe
tin olduğu kadar da en şerefli olanıdır. Bir hariciye 
memuru, temsil ettiği milletin tarih ve kültürünü, 
geleneklerini çok daha iyi bilmesi lâzım ve zarurîdir 
ki, sırası geldiğinde milletini kâmil manada temsil 
şerefine mazhar olsun. Kanaatimizce, iyi bir diplo
mat, sadece bulunduğu yerin şartlarına göre giyinip 
kuşanmasını, oturup kalkmasını bilen değil, konuştu
ğu insanlara nezaketi, bilgi ve kültürü ile tesir edebi
len insandır. Boş zamanlarını, bulundukları memle
ketlerin kütüphanelerinde geçirerek, mümkün olduğu 
kadar, aralarında yaşadıkları milleti de daha yakın
dan tanıma fırsatını elde etmeye çalışmalıdırlar. Bu
lundukları ülkelerin mahallî lisanına bile vakıf ola
mayan ve ancak tercümanlarla anlaşabilen hariciyeci
ler, yüzde yüz, başarılı olamazlar. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; üzerinde ya
şadığımız dünyada, malumunuz, bir tarafta günde 
takriben üç bin insan açlık ve gıdasızlıktan ölürken, 
diğer tarafta safahat, aşırı lüks, rüşvet ve afyonkeş
lik hüküm sürmektedir. İki süper devlet, Amerika 
ve Rusya ise, kendi güçlerini daha da artırabilmek 
için bu hazin manzaraya menfaat gözüyle bakmak
tan ve menfaat yarışı yapmaktan bir türlü vazgeçe-
memektedirler. 

Güçlü devletlerin bir kısmı, vaktiyle istila ettik
leri memleketleri elinden bırakmamakta, onlara esir 
muamelesi yapmakta; diğer bir kısmı da, bağımsız
lık vermeye mecbur kaldıkları milletleri ruhî ve eko
nomik yönlerden bunalımlar içinde, ihtilâflar içinde 
bırakarak, onları birbirine kırdırmakta bir beis gör
memektedirler. 

Tarih boyunca biz Türkler hiç bir zaman müs-
temlekeli, sömürülü olmadık. İmparatorluğumuzun 
merkezinde yaşayanlara ne götürdü isek, ne verdi 
isek, diğer eyaletlere de aynı şeyleri götürdük ve ne
tice itibariyle, imparatorluk yıkılınca, eyaletlerle 
merkez arasında ekonomik ve kültürel yönlerden bir 
fark kalmadı. 

Biz, tarih boyunca haksızlıklarla mücadele ettik. 
Kıbrısa da istilâ ve sömürü için değil, anlaşmaların 
ihlâl neticesi haksızlıkları ve zulmü bertaraf etmek 
için gittik. 

Muhterem milletvekilleri, sözü fazla uzatmadan, 
Hükümet Programından, dış politika ile ilgili daha 

, çok ilgi duyduğumuz bazı kısımları okuyacak ve 
^ bunlara dayanarak fikirlerimizi belirtecek, sayın Dış

işleri Bakanından izahat rica edeceğiz. 

Hükümet Programında «Milletlerarası, hızla de
ğişen, şartlara uyabilmek üzere, gerekli kararları ve 
tedbirleri zamanında almakta büyük dikkat ve titiz
lik göstereceğiz. Bugünkü durumda tarihin, ortak 
değerlerin ve coğrafyanın meydana getirdiği yakın
lık, halen büyük tehlikelere maruz bulunan bütün 
Orta Doğu bölgesinin güvenliği bakımından, her za
mankinden daha büyük değer ve önem kazanmış bu
lunuyor. Bu ilişkilerimizin hızla geliştirilmesi husu
sunda çok canlı bir politika izleyeceğiz. Orta Doğu
daki ihtiâfların halli, Filistin halkının meşru hak
larının tanınması şartlarına kesinlikle bağlı bulun
duğuna inanmaktayız» denmektedir. 

Son zamanlarda, hükümetlerimizin, Müslüman 
ülkelerle, bilhassa komşularımız Arap devletleriyle 
olan münasebetlerde daha makul ve basiretli davran
maları cidden memnuniyet vericidir. Bugünkü Hükü
metimizin programında da, sarih olarak, bu konunun 
ele alınacağı ifade edilmektedir. Ancak, bilindiği gibi 
Arap devletleri için en önemli mesele, İsrail - Filis
tin meselesidir. Temennimiz, Hükümetimizin bu ko
nuda daha samimî olduğunu ispat etmesidir. 

5 Ocak 1976 tarihli Der Spiegel adlı Alman der
gisine göre 8 aydan beri Bonn'da Filistin Kurtuluş 
Teşkilâtının bir temsilcisi görev yapmaktadır. Alman 
kamuoyunu Filistin meselesinde kazanabilmek için 
elinden geldiği kadar çalıştığını da ifade etmektedir. 
Bu teşkilâtın, sembolik de olsa, bir temsilcisinin Tür
kiye'de neden bulunmadığını, bulunduğu takdirde sa
kıncalarının neler olabileceğini öğrenmek istiyoruz. 
Bu vesile ile sayın Bakandan, Cumhuriyet Halk 
Partisi - Millî Selâmet Partisi koalisyonu zamanında 
bizim de üyesi olduğumuz İslâm Bankasıyle ilgili 
çalışmalar hakkında bilgi rica ediyoruz. 

Ayrıca, Libya ile olan son anlaşmaların daha can
lı bir şekilde yürütülmesini, gerçekleştirilmesini isti
yoruz. 

Churchill, «Dünyada ebedî dostluklar diye bir 
şey yoktur; sadece, ezelî ve ebedî menfaatler ve bun
lardan doğan mücadeleler vardır» demiş, bizim dış 
siyasetimiz de ise, dostluk için, sadece peşin menfaat
ler aranmamalıdır. 

Bu sözü şunun için kaydediyorum: Arap memle
ketleri petrol kanalıyle zenginleşence, dünyada, on-
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larla dostluk kurmak isteyen devletler çoğaldı. Biz 
de, sanki sadece petrollerine olan ihtiyacımız sebe
biyle onlarla dostluğu canlandırmak ister pozisyo
nunda olmayalım. 

Muhterem arkadaşlarım, Avrupa Konseyinin 
Strazbourg'da toplanan Genel Kurulunda, 30 Ocak 
1976 günü, İsrail - Filistin meseleleri görüşülürken, 
Danimarka'n parlamenter bayan Rotenburg, «arka
daşlar, biz Hrisiayanız, Hazreti Isada Yahudi ırkın-
dandı ve İsrail için çalışmıştı» demek suretiyle, Ya
hudilerle Müslümanlar arasında vakî ihtilaflarda, 
kayıtsız şartsız Yahudileri desteklemek gerektiğini 
söylemek istiyordu. Konsey üyeleri, adı geçen baya
nın bu cümlesini daha canlı bir şekilde alkışlamış
lardı. Aynı şekilde Makarios'da Kıbrıs'ta, Kıbrıs'ın, 
Rum halkının dinî inançlarını da istismar ederek, 
tahriklerine devam etmişti. Ne hazindir ki, Makarios, 
Filistin Kurtuluş Teşkilâtına, Rum kesiminde büro 
açmak ve onları mücadelelerinde desteklediğini be
yanla, bilhassa Rusya ile münasebeti olan Arap âle
minin sempatisini kazanma yoluna gitmektedir. Bu
günkü, göçmenler meselesinin, Filistin mültecileri 
meselesiyle aynı olduğunu beyan ederken, diğer ta
raftan Hıristiyan âlemin dinî inançlarım istismar et
mek maksadıyle, Lübnan'a Hristiyanlar safında çar
pışmak için, EOKA'cı Rumları göndermiştir. Sayın 
Turan Güneş'in Avrupa Konseyinde ifade ettiği gibi, 
Başpiskopos Makarios'un, dinî kisvesi içerisinde, 
meselelere realist bir gözle bakmasını beklemek 
mümkün değildir. 

Son Lübnan iç savaşında, Türkiye'nin taraflar 
arasında aracılık yapması mümkün değil miydi? Müs
lümanlarla Hıristiyanlar arasındaki ihtilâflarda, bizim 
ağırlığımızı koyarak arabuluculuk yapmamız, Hıristi
yan âlemle olan ticarî ve kültürel münasebetlerimiz 
dolayısıyle daha faydalı olur fikrindeyiz. 

Muhterem milletvekilleri, Birleşmiş Milleter Ge
nel Kurulunun Kıbrıs'la ilgili son toplantısında alı
nan karar, bildiğiniz gibi, «Yabancı askerlerin ada
dan çekilmeleri; göçmenlerin evlerine dönmeleri; ikili 
görüşmelerin derhal başlaması» şeklinde 3 maddeyi 
ihtiva ediyor. 

Avrupa Konseyinin son toplantılarında da, Yu
nan delegeleri, özellikle «göçmenler meselesi» üzerin
de durdular ve Birleşmiş Milletlerin kararlarının tat
bikini istediler. 

Makarios'un, Kıbrıs Saint Sinot Meclisinin Ka
sım ayı ilk yarısında yaptıkları toplantıda, hâlâ, 
«Büyük Yunanistan» hülyası peşinde koştuklarını, 
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Kıbrıstan «Helenik Büyük Ada» diye bahsettiklerini 
ve sonuna kadar mücadeleye niyetli olduklarını be
lirtmiş olmalarını da -dikkate almak lâzımdır. 

Bütün bu beyanlara rağmen, Kıbrıs'ta her iki ce
maati memnun edecek, haklarım teminat altına ala
cak, coğrafi temele dayalı federatif devlet sisteminin 
kurulacağı günlerin yakın olmasını dileriz. 

Ege kıta sahanlığı meselesine gelince: Yunanlılar 
bu konuyu unutmak istemektedirler. Yunan Başdele-
gesi Stavropulos, «Türkiye, Kıbrıs problemine bir de 
Ege meselesini ilâve etti. Bizim böyle bir sıkıntımız 
yoktur» demek suretiyle, Ege kıta sahanlığı ile ilgili 
müzakereleri lüzumsuz saydıklarını ima etmek iste
miştir. 

Millet Meclisinin değerli üyeleri, hükümetlerin 
dış politikada başarılı olmaları, onların iç politika
daki başarıları ile mümkündür. Zayıf hükümetler dış 
politikada da zayıf olurlar. Bunu «koalisyon hükü
metleri güçlü olamazlar» anlamında söylemiyorum. 
Batı Almanya'da senelerdir koalisyon hükümetleri 
hemahenk çalışmakta ve güçlerini devam ettirmekte
dirler. Temennimiz, bizdeki hükümetlerin de asgarî 
müştereklerde birleşen partiler olarak, daha mütesanit. 
olmalarıdır. Zaman zaman koalisyon partileri arasın
da çıkan ve basına da akseden ihtilâflar ile, iktidar -
muhalefet münasebetlerinin gerginleşmesi, diğer dev
letlerce hemen değerlendirilmektedir. 

Biraz önce adından bahsettiğim Avrupa Konseyi 
Yunan Başdelegesi Stavropulos bile, yaptığı konuş
mada, «Türk Hükümeti kendi içindeki problemlerini 
önce halletsin» manasına gelecek beyanlarda bulun
mak suretiyle, Hükümetimizin gücünü ve ahenk du
rumunu yakından takip etmekte olduklarını söyle
mek istemişti. 

Bizim kanaatimize göre, Kıbrıs zaferi, sadece o 
günkü hükümetin isabetli kararına bağlı değildir. 
Bütün bir millet olarak, o günkü hükümeti destek
lememiz, bu başarıda başrolü oynamıştır. Mehmet
çik tetiğini çekerken, kumandan emir verirken, sa
dece hükümetten değil, Türk milletinin tamamından 
güç alıyorlardı. Gönül arzu ederdi ki, ekonomik sa
vaşımızda da böyle mütesanit olalım ve birbirimizi 
tatlı dil ile ikna edelim. 

iyi bilelim ki, bu kürsü, milletindir. Millet, dövüş
memizi, birbirimize hakaretamiz sözler söylememizi 
değil, kardeşçe, yekdiğerimizi ikaz etmemizi gönül
den arzulamaktadır. 

Birbirimize karşı aşırı nefret ve aşırı sevgi hisle
ri beslememeliyiz. 
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Sırası gelmişken NATO'dan bahsetmek istiyo- ' 
rum. Herkesin bildiği gibi, konuları tekrar etmeden, 
en önemli bir hususu işaret etmek istiyorum. 

Zaman zaman NATO ile Varşova Paktı ülkele
ri arasında askeıî ve ekonomik yönlerden mukaye
seler yapılmaktadır. Hatta, Alman Millî Savunma 
Bakanlığı, bu yıl bu konularda bir «Beyaz kitap» 
neşretti ve NATO'ya üye devletleri ikaz etmek is
tedi. 

Bizce, bu, sadece sayıya dayanan karşılaştırma
lar eksik ve yetersizdir. O silâhları kullanacak olan 
askerin ve eğitim ve disiplini başta gelir. Komünist 
ülkeler, rejimleri uğruna ölmenin manasını gençle
rine disiplinli bir şekilde öğretiyorlar. Ya demokra
tik ülkelerdeki gençler ne âlemde? Çoğu, fizik ve 
moral bakımından onları mahvedecek kötü alış
kanlıklar, alkolizm, aşırı seks, uyuşturucu madde
lere müptelâ olarak hayatlarını perişan etmekte
dirler. Amerika başta olmak üzere, birçok Avrupa 
devletlerinde bu nevi hastalıklar (Ruhî hastalıklar, 
fizikî hastalıklar...) ordulara da sıçramıştır. Allah 
korusun, iki blok arasında bir harp çıkarsa, bilhas
sa disiplin, inanç ve cesaret bakımından en büyük 
görev sadece Türk Ordusunun sırtına mı tahmil edi
lecektir? (M. S. P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Bu sebeplerle, NATO ülkeleri temsilcileri bir ara
ya gelerek, sadece askerî değil, onun ayrılmak bir 
parçası olan eğitim ve disiplin konularında da ge
rekli tedbirleri almalıdırlar. 

Muhterem milletvekilleri, biraz da millî kültü
rümüzün tanıtilmasiyle ilgili hususlardan bahset
mek istiyorum. 

Hükümet Programında, «Millî kültürümüzün ya
bancı ülkelerde lâyik olduğu şekilde ve en geniş 
ölçüde tanıtılması için sürdürülen çalışmalar artı
rılacaktır. Dost ve kardeş bütün ülkelerle, kültür 
alanlarındaki ilişkilerimizin geliştirilmesine önem 
verilecektir» denmektedir. 

Sayın Dışişleri Bakanımızdan, bu konudaki ça
lışmalar ve gelişmeler hakkında da malûmat lütfet
melerini rica ediyoruz. 

Ayrıca, ihtiyacımız olduğu halde, bellibaşh meş
hur İslâm üniversitelerinden mezun olanların diplo
malarının tanınması için; bir de, Avrupa memleket -
eîrinde ihtisas yapan doktorlarımızın, yurda dön
mek istedikleri halde ki, bunların ihtisaslarının mu
teber sayılmaması neticesi dönmeyi geciktirdikle
ri bir vakıadır, burada tekrar ikinci bir ihtisas ve 

imtihana tabi tutulmamaları için herhangi bir te
şebbüste bulunulmuş mudur? Bir hekim, 10 - 15 yıl 
Almanya'da, Fransa'da operatör olarak çalışsın, 
yurda dönmek istediğinde, kendisine; «Hayır senin 
ihtisasın muteber değildir» densin... İzahı güç bir 
mesele. 

Yine, Hükümet Programında, «Yurt dışındaki 
soydaşlarımızın öz kültürlerini korumak ve geliştir
mek imkânlarından yararlanabilmeleri konusuna da 
önem veriyoruz» deniyor. 

Bu vaadin ışığı altında, 1 . 12 . 1974 tarihli Res
mî Gazetede, Türk Evleri Genel Yönetmeliği yayın
lanmış ve Türk kültürünü yayma vatandaşların kül
türel ve manevî ihtiyaçlarını karşılamak maksadiy-
ie, Türk Evleri kurulmaya başlanmıştır. 

Bu merkezlerden birisi yedi sekiz ay önce Köln' 
de kurulmuştur. Yalnız kirası 6 bin mark olan bu 
merkez hâlâ çalışamamaktadır. Gayesine uygun 
olarak çalışabilmesi, adı geçen merkezin memur 
kadrosunun biran önce tamamlanmasına bağlıdır. 
Aksi takdirde, bu yerler çok çetin şartlar altında 
çalışan işçi vatandaşların gözü önünde, bir israf ma
halli olarak asaplarını bozmaya devam edecektir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler, yurt dışındaki işçi
lerimizin çocuklarının eğitim meselesi, bugüne ka
dar gelmiş geçmiş 12 Hükümet programında gayet 
güzel kaydedilmiş, ancak, gerek hükümetlerin sık 
sık değişmesi ve gerekse meselenin ihmali dolayı-
siyle, tatbikata veya gereken teşebbüslere geçile
memiştir. Hele din dersleri yönünden durum, daha 
da yürekler acısıdır. 

Sayın Bakandan, Millî Eğitim Bakanı ile duru
mu görüşerek, biran önce din ve ahlâk dersleri öğ
retmenleri de gönderilmesine tavassut etmelerini is
tirham ediyoruz. 

Ayrıca, beheri İlahiyat Fakültesi veya İslâm Ens
titüsü mezunu olan, çalışma ataşelikleri nezdindeki 
din görevlilerinin, bölgelerindeki Türk sınıflarına 
giderek, bu çok önemli ihtiyaca cevap vermeleri
nin sağlanması yoluna gidilmelidir. 

Hepimizi ve hele yurt dışındaki vatandaşlarımı
zı derinden üzen, büyükelçilerimizin öldürülmesi, 
şehit edilmesi ve hemen elim hâdiselerin peşinden, 
milletimizi ve tarihimizi kötüleyen filmlerin televiz
yonlarda gösterilmesi, onların, bilhassa yurt dışın
daki vatandaşlarımızın ıstırabının artırılmasına ve
sile olmuştur. 

20 Ocak 1976 günü Alman Birinci Televizyonun
da gösterilen «Şirin'in Düğünü» adlı film, günler
ce, vatandaşlarımız ve basınımız tarafından tepki ile 
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karşılanmıştır. Duyduğumuza göre, vatandaşlarımı
zın en azından % 95'ni üzen, huzursuz eden bu ve 
benzeri filmler tekrar oynatılacaktır. 

Dışişleri Bakanlığımız, bu gibi filmlerin oyna
tılması neticesi, vatandaşlarımızın üzüntülerine pa
ralel olarak, ilgililer nezdinde üzüntülerini olsun 
beyan etmek ihtiyacını duyacaklar mıdır? 

Sayın Başkan, sözlerimi burada bitirirken, size 
ve değerli milletvekili arkadaşlarıma grupum adına 
saygılarımı sunar, bütçenin Dışişleri mensuplarına ve 
milletimize hayırlı olmasını niyaz ederim. 

Teşekkür ederim. (M. S. P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Okur. 
Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi 

Grupu sayın sözcüsüne söz vermeden evvel bir hu
susu Yüce Heyetin bilgisine arz etmek istiyorum. 

Cumhuriyetçi Güven Partisi? Adalet Partisi, De
mokratik Parti, Millî Selâmet Partisi ve Cumhuriyet 
Halk Partisinden bazı arkadaşlarımızın bir müra
caatı olmuştur. 

Bu müracaatta, Dışişleri Bakanlığı bütçesinin 
uzayacağı, geç saatlerde biteceği; bu nedenle de İmar 
ve İskân Bakanlığı bütçesinin görüşülmesine çok 
geç saatlerde başlanabileceği ifadesi vardır. 

Başkanınız olarak ben de bu temayüle katılıyo
rum. Genel Kurulun herhangi bir itirazı yok ise, 
İmar ve İskân Bakanlığı bütçesini yarın sabah gö
rüşeceğiz. 

Bu hususu bilgilerinize arz etmiş bulunuyorum. 
Teşekkür ederim efendim. 
Söz sırası, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adı

na Sayın Hasan Esat Işık'ta. Buyurunuz Saym İşık. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar) 

C. H. P. GRUPU ADİNA HASAN ESAT IŞIK 
(Bursa) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Dışiş
leri Bakanlığı bütçesi münasebetiyle, Cumhuriyet 
Halk Partisi Millet Meclisi Grupunun, dış politika
mız hakkındaki görüşünü arz edeceğim. 

Bugün dış ilişkilerimiz, mütetefiklefimizle ara
mızdaki anlaşmazlıkların baskısı altındadır. Yu
nanistan ile ilişkilerimizde, âdeta, NATO Öncesi 
dönemin özlemi çekilmektedir. Amerika ile ilişkile
rimizde ise, Kongre - Hükümet ayrımı yapılmakla 
beraber, bir çoğumuz «İttifak bu mudur?» diye sor
maktadır. 

.Ortak Pazarda, kayırdan ülke durumundan, ih
mal edilen ülke durumuna gelinmiştir. Sadece dün
ya koşullarındaki gelişmeler, bu çizgiye gelinme

sini izah edemez. Bizim ve muhataplarımızın * dav
ranış ve zhiniyetinin ne ölçüde rolü olduğunu araş
tırmak lâzımdır. 

Dünya siyasal durumuna ayrıca değinmeden, so
mut konularımız üzerine geçeceğim. 

Karşı karşıya bulunduğumuz sorunların teme
linde Türk - Yunan ilişkileri yatıyor. Dünyasal açı
dan tabiî, büyük sorun Kıbrıs; fakat Ege sorunları 
bugün, bizim için ondan daha az önemli değil. Türk 
- Yunan dengesi asıl burada bozulmuştur. Yunanis
tan, NATO çerçevesinde, iş bölümü icabı, kendisi
ne tanınan hak ve sorumluluklara süresizlik ver
dirmek istemektedir. Yapılması gereken şey, eski 
dengeye dönmek, Türk - Yunan ilişkilerini eski dost
luk yörüngesine oturtmaktır. Tabiî, bu tek taraflı 
olabilecek bir şey değildir. 

Teknolojik, gelişmeler, bugün Ege Denizindeki 
kıta sahanlığı hududunu, bizim için kara hududu 
kadar önemli kılmıştır. Böyle sorunlar Adalet Diva
nına götürülemez. Doğrudan doğruya ilgili devlet
ler arasında çözümlenmelidir. Hükümetin de bunu, 
Cumhuriyet Halk Partisinin sürekli uyarılarından 
sonra, benimsemiş olduğunu görüyoruz, memnun 
oluyoruz; sebat dileriz. 

,Ege"nin, denizden ve havadan kontrolü konu
sunda iki ülke arasında işbirliği yapılmalıdır. Türki
ye'nin güvenliği söz konusudur burada. Adalar üze
rinde hiçbir emelimiz yoktur; fakat bu adaların 
Türkiye'nin güvenliğini tehdit edecek bir önkarakol 
haline getirilmesine de bigâne kalamayacağımız 
açıktır. 

Yunanistan'ın, bu adaların, bizim kıyılarımıza 
çok yakın olmasını bahane ederek, Ege'nin tümü 
üzerinde bir egemenlik iddiasına hakkı olmadığı 
da açıktır. 

Bunlara uzun süre dikkat edilmedi. NATO ör
gütlerinde, yıllardır duvarlarda asılı haritalarda, hu
dut çizgileri o şekilde gösterilmiştir ki, bakınca, 
Ege Denizi Yunan hudutları içinde sanılır. Bunla
ra bile katlanılmıştır. Yunan adaları üzerinde kuru
lan NATO askerî tesislerinin yönetimine Türkiye' 
nin katılmasını istememek, 12 Adanın silahlandırıl
masına ses çıkartmamak, hatalı olmuştur. 

Yunanistan, NATO içi tertiplerde, kendisinin 
Türkiye'ye karşı kuvvetli olmasına da önem verir
ken, Türkiye sadece dışarıdan gelecek bir tehlike 
ile meşgul olmuştur. Başbakan ve Dışişleri Bakanı 
bunca buluşmalara rağmen, adaların silahlandırıl
ması konusundan, Yunan muhataplarına bugün bile 
bahsettikleri işitilmemiştir. 

— 251 — 



M. Meclisi B : 63 

Kıbrıs sorununa geçiyorum: 
Burada amaç, iki toplumun birbirine tahajç-

küm olanağı bulamadan, eşit, hak, olanak ve sorum
luluklarla, bir bağımsız devlet içinde yaşamalarını 
sağlamaktır. Bunun son defa oluşmuş bir formüjij 
de vardır: iki bölgeden kurulu bağımsız by* fede
rasyon. 

Dünya siyasal dengesi açışından Kıbrıs Pevleti-
nin bağlantısız bir dış politikası olması da önemli
dir,. 

Hükümetin Kıbrıs konusundaki tutumu çok il? 
ğinçtir. Bu Hükümet Kıbrıs sorununun âcil bir çö
züm beklediği sirada kurulmuştur; fakat ortak çö
züm açısından kilit niteliğindeki noktalar üzerinde 
bugün bile bir «Hükümet görüşü» ne sahip değildjr. 
Birleşmiş Milletlere bakan gönderememek; Kıbrıs 
bizim sorunumuzken «Ambargo kalkmazsa, Kıbrıs 
çözümlenmez» demek; Başkan Denktaş'ı «Bağlantı
sız Devlet ilânı» gibi, Türkiye'nin büyük sorumlu
luğu altında bulunan bir konuda bile tek başına; 
açıklamalar yapmak zorunluğunda bırakmak, hep bu 
tutarsızlığın kaçınılmaz sonuçlarıdır. Tabiî, bunda 
Hükümetin dış sorunlara, parti politikası gözlükleri 
altında bakmak geleneğinin de rolü vardır. 

Hükümet böyle vakit geçirirken, Kıbrıs'ta Rum 
bölgesi hızla gelişmekte, Türk bölgesi ise tam bir 
ekonomik durgunluk içerisindedir. Böyle bir man
zara serilmiştir dünyanın gözleri önüne. Galiba Hü
kümet, Kıbrıs sorununun çözümünü olayların akı
mına emanetten başka çare bulamamaktadır. Bu 
koşullar altında Hükümet kurmak, devam ettirmek 
büyük bir cüret olmuştur.' Faturasını ulus ödemek
tedir. Durum ciddidir; Türk bölgesinin ekonomik 
durumu süratle toparlanmalı, bir yandan da azimle 
çözüm aranmalıdır. 

Birleşmiş Milletlerde, Kıbrıs konusunda geçen 
yıl ve bu yıl alman kararlar üzerinde çok duruldu. 
Hükümet, dış politika gereklerine değer verebilmey
di, eski itirazlarla, geçen seneki karara katılması 
gerekirdi. Parti politikası nedeniyle bunu yapama
dı, ret oyu verdi ve övündü. Ama ne oldu? Karar 
aleyhimize değiştirildi. Birleşmiş Milletler Genel Sek
reterinin rolü, mütevazı, dostane girişimden görkem
li gözlemciliğe yükseldi. 

Yunanistan'la ilişkilerimiz hakkındaki sözleri
mi şöyle bitireceğim: Yunanlıların dostluk, ittifak 
kavramına sığmayacak ölçüdeki bencilliği, bizim 
ihmallerimiz, Yunan cunta idaresinin Kıbrıs'ta eüret 
ettiği oldu bitti sonucu, bugün, Türkiye Eğede, Yu-
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nsftjşto Kıbrjs'ta Ijuzursuzdur. Bu sorunları, bir 
af ada değilse 4e, aynı zamaşda vs AtaJmık - Ve»i* 
zelos zamanında temeli a&].mış denge ilkesine da
yanarak iki ülke arasında çözümlemeye karar yer
melidir. O zaman, Ege Denizi ile ilgili hudutlar gibi, 
Kıbrıs'taki bölgelerarası hududu da çizmek zor ol
mayacaktır. 

Bir şey daha, çok önemlidir: tki taraf da «üjüı ya
rışından kesinlikle kaçınmalıdır. Savaşlar daima üçün
cü devletler lehine sonuçlanır. Türk ve Yunan ulus
larına Ege'de, Kıbrıs'ta birbirine silâh • değil, zeytia 
dalı sallamak yakışır. Çıkarlar barıştadır. 

Türk - Amerikan ilişkilerine geçiyorum: 
Ambargo kararı, bizi sadece silâh tedarikinde 

güç duruma sokmuyor, Türkiye ile Yunanistan ara
sında, Yunanistan lehine bir tercihe de işaret ediyor, 
bir ittifak sorunu ortaya atıyor. Amerika ile aramız
daki iLjğkilerde ambargoya yer yoktur. Amerika, Tür.-
kiye ile Yunanistan arasında özellikle böyle nazik 
dönemlerde bir siyasal tercihten sakınmak zorun^ 
luluğunu kabul etmelidir. Oysa, Kongre hâlâ askerî 
işbirliği ile Kıbrıs arasında bir bağlantı kurmakta 
direniyor. Buna olanak yoktur. Bju, dış politikamız
da bir başka devlete vize hakkı tanımak demektir. 
Ambargo ve hatta ambargo tehdidi altında askerî 
alanda yakın bir işbirliği yapılamaz. Hem bu NATO' 
da Türkiye'nin askerî gücüne artık o kadar ihtiyaç 
duyulmuyor demektir; NATO, tehlike karşısında 
değil demektir. Bu olasılık, dış politikamızda geniş 
yankılar yapacak niteliktedir. Hükümet, ambargo 
konusunda uzun süre hareketsiz kaldı. Amerikan 
askerî heyetinin faaliyetinin durdurulması gibi ken-
diğilinden alınması gereken tedbirleri bile almadı, 
çelişik beyanlarla yetindi. Eski Dışişleri Bakanının 
büyükelçi olarak Vaşjngton'a dönmesinde sakınca 
görmeyerek, âdeta ambargoya teşekkür etti. Sonra 
bir gün, şimdiye kadar ortak tesis plan üsleri, ihbar 
süresi tanımadan, kapattığını, gösterişli şekilde ilân 
etti. Bu âni karar, yeterince önceden Amerikan yet
kililerine bildirilmiş olmalıdır. Yoksa, bu tedbir bir 
misillemeden de ileri, bir hasmane hareket olur
du. Bugün Amerika ile üsler üzerinde bu şekilde 
konuşulamaz. Bu davranışı, Türk - Amerikan ilişki
leri İle izah güçtür. Galiba, Hükümetin asıl iştçdiği, 
kamuoyu önünde bir gövde gösterisidir. 

Üsler konusunda, kiradan, tazminattan söz edildi-
Bu da olamaz. Üs, «ek riziko», demektir, Çan, para 
ile değiştirilemez. Amerika, bize başka yollarla ko
laylıklar gösterebilir. Bu kolaylıklar parasal değil, 
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büfjfyeŝ l ûlöîalîdfr. Mâl yerise,, i&etm fâbriKa* tekno
loji tereift edümeîidir. Jhrâç tftâddel^Ftoîze sağlam 
pazarlar sağlanması istenmelidir. 

£ş*t ortak zihniyeti uygulamada da benimsenerek, 
bu kofullar altında dış politikamıza ulusal çıkar ve 
güvenliğimize ters düşmeyecek faaliyet için ve tabiî 
egemenliğimiz tüm saklı kalarak,, kendisine üsler ko
nusunda tarafımızdan da kolaylıklar gösterilebilir. 

Üsler konusu hayatî önemdedir. Hükümet, Ana
yasamıza göre zorunlu olmasa bile, bu önemdeki ko
nularla ilgili anlaşmaları Türlüye Büyük Millet Mec
lisinin onayına sunmalıdır. Böyle anlaşmalar ulusa 
dayanılarak yapılmazsa, uygulaması mümkün ola
maz. 

tlctidar, sık sık, millî dış politikadan söz etmekte
dir. Bizce, ulusal dış politika, dış sorunlarda parti ge
reklerine yer vermeden, ülkenin tümü gözönünde bu
lundurularak hareket etmektir. Önemli konularda, da
ha girişimlerde bulunmadan, muhalefetin ve gereke
bilecek diğer örgütlerin fikri alınarak, kamuoyuna 
eğilimini yansıtmak olanağı da verilerek, dış politika
yı geniş bir ortamda oluşturmaktır; önemli her dış 
konu üzerinde muhakkak birleşmek demek değildir. 
«Dış politikayı hükümet bildiği gibi yürütsün, muha
lefet boyun eğsin» demek, hiç değildir. Hükümetler 
dış politikayı kendi sorumlulukları ve kendi tercihle
rine göre yürütürler; fakat tercihlerini ulusal çıkar ve 
ulusal eğilimi gözönünde bulundurarak yaparlar. .İş
te budur ulusal dış politika. 

Gömülmektedir ki, iktidar, böyle ulusal bir dış 
politikadan- yani değildir. Adalet Divânına gidilme
sinde, ambargoya karşı tedbirlerde, üslerle ilgili gö
rüşmelerde, her konuda herkesi, belki bazı bakanları 
bile kâtfânlıkta bırakarak tek- başına hareket etmek
te; yalnız, Kıbrıs'ta hudut sröz konusu olunca, ulusal 
politikayı hatırlamaktadır. Bu, birlik aramak değil, 
sorumluluktan kaçmaktır. 

Ortak Pagar: 
CMak Pazarla ilişkilerimizde sânayi, tarım, tica

ret kokularında güçlükler* öteden beri eksik değildi: 
fakat siyasal denge konusunda hiç bir tereddüt yok
tu. Yunanistan hakkında alınan son katarla, Ortak 
Pazâ¥ bu Siyasal dengeyi de bozmuş oluyor. Ortak 
Pazar üyelerinin, bir eksikle, hepsinin NATO üyesi 
de olmaları bit siyasal) tercihe bir başka boyut veri
yor. BM bir ikilik karâr eşiğine getiriyor. Güçlük
le* ö^nüödâtl genel bunahm ortamına gelmiş olu
yoruz. Buraya nasıl gelindi? 

Aslında Adalet Partisi iktidarları, öteden beri Or
tak Pazar sorununu kavrayamadı. Hazırlık sürelerini 
bir çaba devri değil, bir gevşeklik devri sandı. Ortak 
Pazara bir banka gözüyle baktı, Ortak Pazara karşı 
tutumumuzla, ulusal ekonomik politikamızın uyum-
laşfırılmasmıh zorunlu olduğunu kabul edemedi. Bu 
suretle, ülkemizle Ortak Pazar ülkeleri arasındaki 
ekonomik dengesizliğin daha da ağırlaşmasına sebep 
olur. 

Bugün, şimdi de, Atatürk'ün simgelediği «Uygar, 
özgürlükçü, layik Türkiye» den bambaşka bir Türkiye 
sunuyor dünya kamuoyu önüne. İşte, bu yüzden «ka-
yırılan ülke» durumundan, «ihmal edilen ülke» duru
muna girdik; bu gayret devam ederse, «terk edilen 
ülke» durumuna gelmemiz önlenemez. 

Bugünkü Hükümetin yarattığı Türkiye görüntü
süyle, Ortak Pazar ilişkilerimiz olumlu şekilde yürü
tülemez.. Atatürk Türkiyesine dönülmelidir. Zaten bu, 
Ortak Pazar için değil, Türkiye'nin yarını için lâzım
dır. 

Bundan sonra> eşit ortak koşullan altında Ortak 
Pazarla ilişkilerimizin nasıl düzenlenebileceği ince
lenmelidir. Her şeyden evvel, kaynaklarımızın değer
lendirilmesine, ihracatın artırılmasına öncelik veren 
bir sektöre! planlamaya gidilmelidir. Böyle bir zihni
yetle, Ortak Pazarla açıkça konuşulmalı, dengeli 
bir ortaklık ortamı bulmaya çalışılmalıdır. 

BAŞKAN — Efendim, 5 dakikanız var. 
HASAN ESAT IŞIK (Devamla) — Çok teşek

kür ederim Sayın Başkan. 
Talbiî, Türk - Yunan siyasal dengesi yeniden ge

çerli olmalıdır. Bu, bugünkü Hükümetten fazla bir 
şey istemektir, bunu da biliyoruz. 

Diğer ülkelerle ilişkilerimiz için önce genel olarak 
şunları söyleyeceğim : Bizim için bir askerî, ekono
mik veya siyasal grupa dahil olmak, kendimizi o gru-
oun ufukları içine kapatmak demek değildir. Grup
lara, lüzumuna inandığımız dünya ölçüsünde işbirliği
ne varılmasını kolaylaştıracak bir aşamaı gözüyle ba
karız. Onun için de,- ilişkilerimizi bir bölgeden başka 
bölgeye aktarmaya değil, mevcutlara yenilerini ekle-
msye önem veririz. 

Bugünkü Hükümet, komşu ülkelerle, komünist ül
kelerle, Orta - Doğu ülkeleriyle görkemli temaslar 
•cindedir. Fakat yakından bakınca görülmektedir ki, 
Hükümet, ilişkilerimizi geliştirememekte, olayların 
oeşinde sürüklenerek, Batıdan yeterince sağlayama-
Uğı kredileri başka yerlerden bularak, güncel tüke-
'im ihtiyaçlarını karşılama çabası içinde, ülkemizi bir 
ilişki kaydırma ortamı içine itmektedir. Belki geniş 
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ilişkili hükümet arzusunun da rolü vardır bunda. Ya
pılan ziyaretler her defasında bir, birkaç anlaşmayla 
sonuçlanıyor; fakat bunlar, kendi deyimleriyle, «pe
tek anlaşmalar»' dır; yani, içi boş, ne zaman, nasıl 
doldurulacağı belli olmayan anlaşmalardır. Böyle zi
yaret ve anlaşmalarla, ilişkilerin geliştirilebileceği çok 
kuşkuludur. 

Nitekim, Ortadoğu ülkeleriyle aramızdaki hızlı tra
fiğe rağmen, olumlu gelişmeler saptayamıyoruz. Dost
luk ilişkilerimiz çok eski olan İran, petrolünü bize de
ğil, ilişkilerimiz malum olan Yunanistan'a satıyor. 
TIR kamyonları üzerinde anlaşmazlıktan başka, alın
ganlıktan, hatta hiddetten söz ediliyor. 

Bugünkü hükümetin bünyesine rağmen, İslâm ül
keleriyle aramızdaki ilişkilerde de bir ilerleme gör
mek kabil değildir. 

Kıbrıs Türk Federe Devleti temsilcisi Lima'ya ka
dar gittiği halde, İslâm ülkelerinin bağlantısı ülkeler 
toplantısında konuşturulmuyor. 

Türk - Sovyet ilişkilerinde karşılıklı güveni artı
racak, iki taraf için de yararlı olacak gelişmeler sağ
lanabileceğine biz de inanıyoruz. .Sovyetler ekonomik 
ilişkilerin devletten devlete olmasının, olanaklarımı
zın bugünkü hükümet zamanında bile, yüzeysel ihti
yaçlarda harcanmasını bir ölçüde önleyebileceğini, 
bünyesel yatırımlarımızın bundan yararlanacağını 
düşünüyoruz. 

Dış temas ve başbaşa görüşmeler sırasında neye 
karar verildiği, ne vaat edildiği hususunda hükümetin 
yabancı muhataplarıyle sık sık ters düştüğü görülü
yor. Filistin Bürosu, İsrail'in Birleşmiş Milletlerden 
çıkarılması, Adalet Divanına gidilmesi bunun örnek
leridir. Temaslarda daha kesin bir ifade tarzının be
nimsenmesinin zorunlu olduğu anlaşılmaktadır. 

İşte, diğer ülkelerle ilişkilerimiz de bu durumda
dır. Oysa, bugün sanayileşmiş ülkelerle az gelişmiş 
ülkeler arasında yeni bir düzen gelişiyor. Dünya si
yasal haritasına Doğu - Batı akımından başka, bir 
de Kuzey - Güney hattı ekleniyor. Türkiye bu iki 
hattın da kavşağındadır. Ekonomik ve siyasal ufuk
larımızı geliştirebiliriz; fakat bunun için 'kararlı ve 
geçerli bir politika, ülkemizin özgürlükçü, uygar, lâ-
yik görüntüsüne gölge düşürmeyecek bir hükümet 
lâzım. 

BAŞKAN — Süreniz bitti Sayın Işık, rica ederim 
bağlayın. 

HASAN ESAT IŞIK (Davamla) — Bitiriyorum 
Sayın Başkanım. 

Bugün Dışişleri Bakanlığında yetenekli, ülkemizin 
sorunları üzerinde hassas bir kadro var. Fakat, hü
kümetin bu kadrodan yeterince yararlanmadığını gö
rüyoruz. Kararsız ve plansız bir politikanın, bu kad
ronun gerçek yüzünün kamuoyuna yansımasını önle
diğini saptıyoruz. Bu kadronun, kapalı kapılar arka
sında Hükümete yaptığı uyarılardan kamuoyu haber
sizdir. 

Ulusumuza yönelik siyasî cinayetlerde diplomat
larımızın hedef alınması, bunların ülkemiz içindeki 
yerlerini hazin; fakat o kadar da onurlu bir şekilde 
ortaya koymaktadır. Bir vatan evlâdımız daha şehit 
oldu Beyrut'ta. Acı bütün ulusundur; fakat en yakın 
toplum olarak Dışişleri toplumuna, bütün bu yoldaki 
kayıpları için başsağlığı dileriz. 

Konuşmamı sonuçlandırıyorum.. 
BAŞKAN — Sayın Işık, bir sayfa kadar falan 

var. Elbette diğer gruplarımız da aynı ölçüde müsa
mahadan istifade edecek; fakat bu bir sayfayı oku
manız için epeyce vakit lâzım. Rica ediyorum, lütfe
derseniz son cümlelerinizi söyleyin efendim. 

HASAN ESAT IŞIK (Devamla) — Müttefikleri
mizle ilişkilerimiz nazik bir noktadadır. Sorunlarımız 
sonuç almak azmiyle ele alınmadıkça, olayların akı
şına terk edilmiş olacaktır. Bunlara ülkemizin hakla
rını ve ulusal güvenliğini temel alan bir zihniyetle ve 
dış ilişkilerimizin tümünü kapsayan bir çerçeve için
de, ittifak gerçeklerini de düşünerek çözümler ara
malıdır. Bu demektir ki, sorunları ittifak içinde çö
zümlemeye çaba göstermeli; fakat gerektiğinde, baş
ka seçeneklere de başvurmaktan sakınmamalıdır. 
Esasen, dış ilişkiler tek çizgi üzerinde yürütülebilecek 
ilişkiler değildir. 

Bugün önümüzdeki sorun, ittifakta kalıp kalma
maktan önce, «ittifak içi ilişkilerde nasıl davranılma-
lıdır» sorunudur ve daha geçerli bir davranışla, «te
mel sorunlarımıza ittifak içinde ne ölçüde olumlu çö
zümler bulmak olanağı vardır»1 sorunudur. 

Kanımızca, bugüne kadar, ittifakla ilişkilerimiz 
iyi düzenlenmemiştir. Adalet Partisi iktidarları, en 
iyimser 'bir yorumla, çıkar ve haklarımızı âdeta diğer 
müttefiklerin iyi niyetine emanet etmiştir, bir ittifak 
içinde de rekabet olabileceğini sanki unutmuştur. İt
tifakın tümünü çok düşünmüş, kendimize öz sorunları 
fazla ihmal etmiştir. İttifakın bir üyesi değil, âdeta 
bir fedaisi gibi davranmıştır. Ege'deki durum bunun 
acı sonucudur. Böyle olunca hükümet muhatapları... 

BAŞKAN — Sayın Işık, rica etsem de, 1 ülfetsi
niz, son cümlenizi söyleseniz efendim. 
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.-. HASAN ESAT IŞIK (Devamla) — Son cümlemi 
arz ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Rica ediyorum lütfen. 
HASAN ESAT IŞIK (Devamla) — Böyle olunca, 

Hükümet, muhatapları üzerinde gerçek çıkarlarını çö
zemez, hakları için makûl ölçülerde bile direnmez. 
Asıl önemlisi, görünüşü korumak şartıyle bir çözüme 
varabilmek için pek çok ödünlere razı olabilir bir 
Hükümet izlenimi vermektedir. Bu izlem verilerek 
başarılı bir dış politika uygulanamaz. 

Dış politika, sorunlara parça parça yüzeyden ba
karak değil, dünya koşullan ve görülebilir gelişme
leri gerektiği gibi gözönünde bulundurarak, çeşitli 
olasılıklara göre, zamanında ayarlanabilecek bir te
mel uyarınca hareket edilerek ve iç ve dış sorunlar 
birlikte değerlendirerek başarı ile yürütülebilir ancak. 

Bunun için «uygar, özgürlükçü, lâyik Türkiye» 
yi temsil eden, halkla bütünleşmiş, planlı, kararlı bir 
hükümet lâzımdır. Türkiye'yi cepheler halinde gören 
hükümetlerin boyutları yetmez buna. 

Saygılarımla. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Söz, Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına Sa

yın Hasan Tosyalı'nın. 
Buyurunuz efendim. (A. P. sıralarından alkışlar) 
C. G. P. GRUPU ADINA HASAN TOSYALI 

(Kastamonu) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım. 
Dışişleri Bakanlığımızın mümtaz mensupları; Cum
huriyetçi Güven Partisi Millet Meclisi Grupu adına 
Dışişleri Bakanlığımızın 1976 yılı faaliyetleri ile, büt
çesi üzerindeki görüşlerimizi ve temennilerimizi 
20 - 25 dakikalık kısa müddet içerisinde arz etme
den evvel, hepinize Cumhuriyetçi Güven Partisi Gru
pu adına derin saygılarımızı sunarım. 

Dış politikamızın temel gayesi ve hedefi, Devleti
mizin güvenliğini, hak ve menfaatlerini korumak ve 
sağlamaktır. 

Sayın milletvekilleri, bugün için ve yakın gelecek
te Türkiye'yi ve dış politikamızı yakından ilgilendiren. 
çözüm gerektiren başlıca dış politika mevzuları şöy
lece hülâsa edilebilir; 

1. Dünyadaki genel durum ve yeni gelişmeler. 

2. Kıbrıs meselesinin nihaî ve siyasî çözüme 
ulaştırılması. 

3. Türkiye ve Yunanistan arasında çözülmesi lü
zumlu olan Ege Denizindeki kıta sahanlığı, petrol 
arama, karasuları, adaların silahlandırılmaması, hava 
ulaşımı ve Batı Trakya Türklerine ait meselelerimiz. 

4. Ortak Pazarla olan ilişkilerimiz : 

Burada, Ortak Protokolün ıslah edilmesini, bizim1 

de Yunanistan gibi aslî üyelik şartlarına kendi im
kânlarımızla süratle ulaşmamızı ve tam üye olma
mızı lüzumlu görüyoruz. Bizden evvel Yunanistan'ın, 
Ortak Pazara üye olmak suretiyle, Kıbrıs meselesini 
ve Ege meselesini hallederken, işi, götürdüğü 'beynel
milel platformlarda müzakere ederken, diğer üçüncü 
dünya memleketlerini kendi namına kullanırken, 
\merikan Parlamentosunu kendi namına kullanırken, 
buna bir de Ortak Pazarın tam üyesi olacağı; Ortak 
Pazarın siyasî ve iktisadî ağırlığını da bize karşı kul
lanarak dengeyi bozacağı endişesindeyiz. Bu sebeple, 
biz de gerekli tedbirlerin alınmasını istiyoruz. 

5. Amerikan ambargosu ve Amerika ile olan 
'kili anlaşmalar ve müşterek savunma tesisleri; 

Bu meselelerin Hükümetimizce millî güvenliğimize 
ve ekonomik menfaatlerimize uygun olarak halle
dilmeye çalışılmakta olduğunu görmekten memnunuz. 
Başarıya ulaşacaklarından da eminiz. 

6. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Anlaşması ve 
yumuşama politikası. 

7. Sovyet Rusya ve Doğu Avrupa memleketle
riyle olan ilişkilerimiz : 

Bu memleketlerle, başta komşumuz Sovyet Rusya 
olmak üzere, iyi komşuluk münasebetlerimizin ve bil
hassa ekonomik münasebetlerimizin, mevcut Cumhu-
iyet Hükümetimizin gayretleriyle, Türkiye'nin millî 

menfaatlerine uygun olarak gelişmekte olduğunu gör
mekten, de memnuniyetimizi bildirmek isteriz. 

8. Iran, Pakistan ve Arap devletleriyle olan iliş
kilerimiz : Bilhassa ekonomik ve ulaş-m sahasında 
ve büyük ihtiyacımız olan petrol sahasında inkişaf 
ettirilmekte olduğunu da izlemekteyiz. 

9. Türkiye'den geçen transit yolları ve TIR kam-
yoniarıyle olan meselelerimiz : 

Burada, Hükümetimizin gayet haklı olarak, yol
ların aşınması ve TIR kamyonlarının kullandığı pet-
ole Hükümetimiz tarafından para verilerek sübvanse 

edilmesinin karşılığının, yurdumuzdan geçen vasıta-
'ardan alınması işini haklı buluyoruz, doğru buluyo-
uz. Üç kıtanın ortasındaki Türkiye'nin, daha evvel 
boğazlara sahip ohnasıyîe değil, bundan sonra da 
'ransit yoluna sahip olması sebebiyle, geçiş noktaî 
nazarından, öneminin daha fazla artacağından emin 
bulunuyoruz. 

10. Dış. memleketlerde çalışan işçilerimizin, aile
leri ve çocuklarının sosyal güvenlik ve oradaki em-
allerine kıyasla sosyal adalet ve bilhassa oraya inti

bakları için halk eğitimi, çocukların eğitimine bugün-
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künden daha fazla ömm ve gaıyretia sayın Hüküme
timiz tarafından, ve*ilmeye başladığını da görmekten 
memnunuz. 

Sayın arkadaşlarım,, bugün Avrupa'da, çocukları 
ve aileleriyle birlikte en az 850 bin işçimiz vardır. 
Bunlarını sosyal güvenliği, eğitimi fevkalâde önem ta
şımaktadır. 

Buna ilâveten, yurt dışında çalışan işçilerimizin 
oradaki kazançlarını Türkiye'ye intikal ettirmede uğ
radıkları müşkülleri kısa zamanda, hallederek, Tür
kiye'nin hem döviz açığını karşılamak, hem. de sana
yi kalkınmamıza bu msemleketsever evlâtlarımızı iş
tirak ettirmenin çok iyi olacağı inancındayız. 

11. Dış ticaretimizin geliştirilmesi ve ödemeler 
dengemizin düzeltilmesi : 

Çok iyi biliyoruz ki, sanayi bakımından kalkın
makta olan, büyümek mecburiyetinde olan,, ekonomi
sini kuvvetlendirmek mecburiyetinde olan Türkiye' 
nin, yatırım, ara malı ve iptidaî madde ithaline ihti
yacı vardır. Bunun için, büyümeyen., durgu» bir eko
nomiye nazaran daha fazk ithalât yapmaya ihtiyacı 
vardır, bunun için daha fazla ödemek mecburiyetin
dedir. Bu maddeleri kendi memleketimizde imal edin
ceye kadar, ithalâtımız ihracatımızdan- büyük olacak 
ve ödemeler dengemiz aleyhimize işleyebilecektir. 

Böyle olmakla beraber, ithalâtımızın öz kaynağı 
olan ihracat gelirlerimizin artırılması için Dışişleri 
Bakanlığımıza, Ticaret BakanlığiBaızla beraber büyük 
görevler düşmektedir. Biz, Dışişleri Bakanlığımızın 
muvaffakiyetini, politikadaki muvaffakiyetinin ya
nında, ondan çok daha önemli olarak, Türkiye için 
sağlayacakları ekonomik muvaffakiyetin büyüklüğün
de görüyoruz. 

12. Türk kültür varlığının tanıtılması ve korun
ması gibi meselelerimiz. 

Sayın Başkan,, değerli arkadaşlarım, 
Şimdi, dünyadaki genel durum ve yeni gelişmeler 

hakkındaki görüşlerimizi arz ediyorum : 

Üç kıtanın ve Ortadoğunun birleşim ve kilit mev
kiindeki Türkiye'nin jeopolitik ve stratejik durumu, 
önemini muhafaza etmektedir. 

Süper devletler, Türkiye'ye sahip olmak ve onun 
dostluğunu kazanmak veya hiç değilse onu tarafsız 
bırakmak istemektedirler. 

Yirminci yüzyılda yaşıyoruz. Yirminci yüzyılın bi
rinci yirmibeş yılında Balkan Harbi, Birinci Dünya 
Savaşı ve Türk tstiklâl Harbi olmuş, ve Türkiye. Cum
huriyeti kurulmuştur. 

ikinci yirmibeş ythada; İkinci Dünya Savaşı ol
muş, dünya devletleri çok acı çekmiştir-. Faşist rejim
ler sona ermiştir. t 

Üçüncü yirmibeş yılında; harpfien çıkan devletler 
yeniden kuvvetfenrndş, müstemleke idaresindeki dev-

; letlef istiklâline kavuşmuş, Çin ve Japonya yeni kuv
vet merkezleri olarak dünya kuvvet dengesinde yer al
mış, sanayice gelişmiş zengin devletlere; enerji kay
nağı petrol, sanayi iptidaî maddesi ve gıda maddesi 
üreten ve sınaî malı fciketen devletler ve bilhassa blok
suz Üçüncü Dünya Devletleri dünya politikasında 
ağırlıklarını hissettirmeye başiamı^ardür. Böylece, ku
zey - güney diyalogu ve dengesi teessüse başlamıştır. 

NIATO ve Varşova paktları askerî alanda dengeyi 
sağlamıştır. 

j A!ET devletleri sanayice ilerlemiş büyük bk eko/-
nomik göç meydana getkmişleırdir. 

Belçika Başbakanı Tindeman'm öncülüğünü ettiği 
Avrupa siyasî ve askerî birliğine doğru hazırlıklar baş
lamıştır. Böylece Çin, Sovyet Rusya ve Birleşik Ame
rika yanında dördüncü bir kuvvet merkezi daha. doğ
muş veya doğmaya başlamıştır. 

Yirminci yüzyılın, dördüncü çeyreğinin başlangıcı 
I olan 1975 ve 1976'larda, 

'Helsinki Avrupa Güvenlik ve işbirliği Anlaşması 
ile yumuşama (detant) politikası ile stratejik silâh
ların tahdidi, silâhlı kuvvetlerde indirim gayreieri ol
masına rağmen; Sovyet Rusya askerî gücünü konvan-

i siyonel silâMaria artırmakta ve hür dünyaya karşı 
; Marksist,. Leninist ideolojik savaşı sürdürmeye devam 
: etmektedir. 

Avrupa Güvenlik ve işbirliği Anlaşması ile Sovyet 
Rusya'nın diğer memleketlerle ekonomik işbirliğini ar
tırmasına mukabil, diğep devletleri askerî ve siyasî 
bakımdan yumuşatma siyaseti'güttüğü, kendi içindeki 
milletlere ve halklara yine de Batı dünyasındaki hür^ 
riyetleri vermediği ve silahlanmaya, Marksist, JLeni-

; nist, ideolojik soğuk savaşa devam ederek, hür mem-
; leketleri içten yıkmaya devama ettiği intibaını vermek

tedir. 
! Sovyet Rusya'nın, hür Avrupa'yı Akdenizden 

Ortadoğudan ve hatta Portekiz, ispanya Sahrası ve 
Angola gibi uzak yollardan, Atlantik ve Hint Okya-

\ nusundan kuşatma hareketine giriştiğinden endişe» edil-
i mektedir. 

Ekonomik bakımdan OECD ve AET memleketle-
; rinde ekonomik büyüme oranı çok azalmış veya du-
; raklamış, işsizlik, hayat pahalılığı v& enflasyon' ora-
f nı çok yükselmiş ve dünyanın eski istikrarlı para dü-
I zeni de sarsıntı geçirmektedir. 
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Çin» Soteye* Rjasya. ve Birleşik. Amerika'da lider 1 
değişiklikieri bekktratefctedir. 

Sovyet Rusya'da,-25-nci Komünist Partisi Genel 
«.onıgscsL 24 Şubat I976'da\ 

lirieşifc Amerika'da Balkan seçimi Kasım 1976'da I 
yapılacaktır. 

Birleşik Amerika'da,, Kongreye küçük etnik ve 
menfaat gruplarının hâkim olmaya başlamasından, ic
ra orgsun hükümetle, teşriî organ Kongrenin arasının 
açtkmasmdan doiayı,. Birleşik Amerika'nın hür dün
yada etkisini,, prestijini ve güvenilirliğini kaybetmekte I 
olduğu endişe ile takip edilmektedir. 

•Değjerji milletvekilleri, dünyadaki bu genel durum 
ve gelişmeler Türk d ş politikasına büyük mikyasta 
tesir etmektedir. 

Türkiye bu durum ve gelişmeleri çok yakından iz-
hasetfk rneeburiyetmdedir. I 

Şimii Tîtekiye'rfiia başjbca dış meselelerinden bir 
lusınsıraa vaktin müsaadesi nispetinde temas etmek is- I 
tiyorum. I 

'Birinci meselemiz, Kıbrıs meselesi: I 
Sayın arkadaşlarım, Kıbrıs, son 4 - 5 yüzyıllık ta- | 

rihinde, I572'de Türkler tarafından, Yunanlılardan 
değil, Akdeniz korsanlarından arındığından beri hiçbir 
zaman ne Yunan ve ne de Kıbrıs'lı Rum idaresinde 
kalmamıştır. I 

BAŞKAN — Beş. dakikanız var Sayın Tosyalı. 
-HASAN TOSYALI (Devamla) — Buna mukabil, 

37Ö sene Türk idaresinde ve kültüründe kalmıştır. Os
manlı İmparatorluğunun herkese âdil olan idaresi ve 
din hürriyeti sayesinde, tebaamız olan Rumlar Kıb
rıs'a gelerek yerleşe'bilmİşlerdir. I 

Yunanistan'dan 1 500 kilometre, Türkiye'den 60 
kilometre uza'Mıtta olan Kıbrıs, Türkiye'nin tabiî bir 
coğrafi uzantısıdır. Ada bu haliyle bir Yunan adası de
ğil, Türkiye'ye çok daha yakın bir adadır. Kıbrıs, I 
htukuken,, Lozan Antlaşması ile Türkiye'den koparılıp 
fegiltayyer geçtiğinde, Adama, tüm gayrimenkul ara- I 
zi. ve emlâkinin ve tapusunun, çoğu Türklere ait idi. 
Adanın, nüfusunun, çoğu. da.Türk idi. I 

Ne yazık. ki,. Kıbrıs'ın gerek İngiliz elinde kaldı
ğı ve. gerekse bilhassa 1960'dan sonra Makarios'un I 
idaresi allında kaldığa zaman, Ada Türklerine yapılan 
sosyal,, siyasi, kültürel- ve ekonomik baskı, zulüm ve 
katliamlar neticesi,. Ada Türkleri müstemleke usulle
ri ve Yunanistan'a ilhak gayesi ile kasdî olarak Ada
dan kaçırılmış, ve yok edilmeye çalışılmıştır. I 

Bugün Adada 150 bine yakın Türk vardır. Kaçarak 
ağuıdıMam' dı$ memleketlerde de, bu miktarın çok üs
tünde Krokisi* Türk vardır. I 

Bu tarihi ve hakikî dorum muvacdsesiade Yusıan-
İılana ve Makaıios*tfn> Ada yiiaöiçlBaünüıt % 20'si-
min Kibns Türklerine bırakılması seklindeki yanlış ve 
haksız iddialarını kabul etmeye imkân yoktur. 

Müstakil Kıbrıs Devletinin Anayasasını tek taraf
lı olarak bozan, Kıbrıs Devletine vücut veren iki top
lumdan biri olan Türk toplumunu tanımayan, onlara 
zulüm ve katliam yaparak müstakil Kibns Devletini 
ve bizzat kendi Cumhurbaşkanlık müessesesini tahrip 
eden Makarios'tur. Kıbrıs Devletini Enosis gayesiyle 
14 Temmuz. 1974 darbesi ile yok eden Yunanistan'dır. 

Türkiye'nin 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Türk Barış 
Harekâtı, müstakil olan ve başkasına ait olan bir yere 
tecavüz değil, anlaşmalarla sahip olduğu hakkı kulla
narak, Kıbrıs'ın Yunanistan'a ilhakını önlemek, İki 
toplumun mal ve can- güvenliğini sağlamak ve iç içe 
değil; iki ayrı coğrafî bölgede yanyana, eşit haklarla 
yaşayan ve birbirini bir daha hiç ezme imkânı olma
yan, idarî, iktisadî, siyasî ve sosyal işlerinde müstakil 
iki ayrı federe devletten otuşaûy merkezî ©tarifesi za
yıf, bir müstakil Kıbrıs Devleti yaratmak gayesi ile 
yapılmıştır. Bu hareket ne bir toprak ilhakı ve ne de 
bir istilâdır,, Yunanlıların iddia ettiği gibi. 

Hükümetimiz, Kıbrıs meselesinin hallinde geçerli 
hal tarzı olarak bu arz ettiğim şekli tespit etmiş ve 
ilân etmiştir. Kıbrıs meselesinin halli ancak bu esasa 
göre mümkün olabilir. 

BAŞKAN — Efendim sizin de süreniz bitti Sayın 
Tosyalı. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Sayın Başkaff, 
müsaade ederseniz... 

'BAŞKAN — Rica ediyorum, lütfen yardımcı olu
nuz. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Sayın Başkan, 
önerge verdiğimizden ve kabul edildiğinden* doiayr ha
reket ediyordum başlangıçta. 

BAŞS&AN — Değil efendim, sayın gruplarımızın 
tamamının ittifakı ölmadiği gibi, zatene böyle bar hak
kımız bizim de yok. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Yani buna al
dandım, 

BAŞKAN — Buyurun efendim, rica ediyorum, lüt
fen. çabucak bitiriniz. 

«ASA'N TOSYALI (Devamla) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri, 

EeeVit Hükümetinden sonraki aylarda ve milliyet
çi partilerden oluşan milliyetçi koalisyon Hükümeti
nin 1975 yılındaki Kıbm'la ve diğer dış, politikamızla 
ilgili yaptığı, başarılı, ve memnuniyet verici faaliyetleri 
şöylece belirtmek istiyorum : 
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^'MiÜî beraberlik ve millî birlik ruhu ile ve bütün 
muhalefetteki partilerin desteği ile, Silâhlı Kuvvetleri
mizin kahramanlığı ile kazandığımız Kıbrıs zaferi, yu
karıda da arz ettiğim hedefe ulaşmadan 1 Haziran 
1974'te, Birleşmiş Milletlerde, sırf bizim millî menfa
atlerimizi desteklemeyen 116 devletle beraber görün
müş olmak için, Kıbrıs'tan Silâhlı Kuvvetlerimizin 
süratle geri çekilmesini ve güneye giden Rumların ku
zeydeki eski yerlerine ve evlerine dönmelerini öngören, 
Birleşmiş Milletlerin 3216 sayılı kararını, Sayın Ece-
vit'in giderayak kabul etmiş olması, büyük ve Türki
ye için çok zararlı bir hata idi. 

Bugün, Kıbrıs meselesinin hallinde başlıca engel 
olan bu kötü miras, Allaha çok şükür, bu milliyetçi 
.Hükümetçe, 1975'te Birleşmiş Milletlerde «Hayır» de
mek suretiyle düzeltme imkânı bulmuştur. Kıbrıs'ta 
İngiliz üslerinde ve Rumların elinde esir bulunan Türk
lerin ardından, güneydeki bütün Türkleri kuzeye, Türk 
bölgesine geçirerek kurtarmıştır bu Hükümet. 

Türk Federe Devletinin kurulması bu Hükümet za
manında ve tarafından yapılmıştır. Birleşmiş Millet
ler Güvenlik Konseyinin, Kıbrıs Türk Federe Devleti
ni zımnen tanıması demek olan, Birleşmiş Milletler 
Kıbrıs Barış Kuvvetlerinin Türk Federe Devlet hu
dutları içinde faaliyet gösterebilmesi için, Türk Fede
re Devleti ile ayrı bir anlaşma yapmış olması,; Türk -
Yunan Başbakanları ve Dışişleri Bakanları ile, Birleş
miş Milletler Genel Sekreterinin mutabakatıyie, Kıb
rıs meselesinin iki toplum arasında ve Türk - Yunan 
Hükümetinin yardım ve desteği ile yeniden görüşme
ye başlamasına imkân sağlanması; 18 devletten oluşan 
Avrupa Konseyinde Türk ve Rum toplum liderleri 
Sayın Rauf Denk taş ile Klerides'e eşit haklarla ilk 
yapılacak toplantıda söz hakkı verilmesi ki, bu Birleş
miş Milletlerde verilmemişti malûm, Paris'te yapıla
cak ilk Avrupa Konseyi toplantısına verilecek... 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, lütfen, hiç olmazsa şu 
metni bitirin efendim. 

HASAN TOSYALI (Dt-vamla) — Bugün artık 
Kıbrıs'ta, müstakil bir Kıbrıs Devleti olmadığı, Ma-
karios'un Cumhurbaşkanlığının meşruiyetinin kalma
dığı, bu sebeple Makarios'un Türk ve Rumları aynı 
zamanda temsil edemeyeceği, gelecekte de Makarios' 
un, kurulacak federal devletin başkanı olamayacağı, 
artık birbirinden coğrafî olarak ve fiilen ayrılan iki 
toplumun, içice değil, yanyana yaşayabileceği herkes
çe anlaşılmalıdır ve anlaşılmaya da başlamıştır. 

. Hükümet, Kıbrıs Türk Federe Devletinin, idarî, 
sosyal ve iktisadî alanda kalkınmasını sağlayıcı ted
birleri almıştır. Bunun aksini iddia etmek doğru de
ğildir. Bir sene evveline nazaran çok büyük ilerleme 
vardır. Türk bölgesinin altyapı ve ekonomik gelişme 
sorunlarını en ciddî şekilde ele almış, Kıbrıs Türk Fe
dere Devletinin, gelişip kalkınmasına katkıda bulun
muştur. 

!BAŞKAN — Sayın Tosyalı, daha izin veremiyo
rum efendim, rica edeyim. Lütfen son cümlenizi bağ
layın. Biraz evvelki grupa tanıdığım müsamahayı, aşa
rak, siz de kullandınız, lütfen son cümlenizi söyleyin. 
Efendim, rica ediyorum, lütfen; zaten konuştunuz, 
muhtevayı anlattınız efendim. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — 4,5 satır kaldı 
efendim. 

Bu vesileyle, Dışişleri Bakanlığımızın, iyi yetişmiş, 
yurtsever ve seçkin kadrosuna, Cumhuriyetçi Güven 
Partisi Grupunun şükranlarını iletmeyi görev sayarım. 

Bu seçkin devlet memurları zümresinin, teşkilât ve 
personel hukuku açısından çözülmesi gerekli işleri var
dır. Büyükelçi tayinleri, sadece ehliyete ve değere iti
bar edilerek, bir an önce sonuçlandırılmalıdır. Bunla
ra süratle çare bulunmalıdır. Dışarıda görev yapan ve 
Devletimizi temsil eden insanlara yeterli güvenlik ve 
rahat çalışma imkânı sağlanmalıdır. 

Sözlerimi tamamlarken, Dışişleri Bakanlığı Bütçe
sinin aziz milletimize, Dışişleri Bakanlığımızın güzide 
mensuplarına hayırlı ve başarılı olmasını diler, hepi
nize Grupum adına saygılarımı sunarım. 

Teşekkür ederim. (A. P. ve C. G. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tosyalı. 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Halit Evliya, 

buyurunuz efendim. (A. P. sıralarından alkışlar) 

A. P. GRUPU ADINA HALİT EVLİYA (Kah
raman Maraş) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Görevleri başında şehit edilen, Hariciyemizin çok 
değerli mensupları Sayın Daniş Tunalıgil, Sayın is
mail Erez ve Sayın Talip Yener'in kayıplarından 
duyduğumuz acı henüz kapanmamışken, birkaç gün 
önce Beyrut Büyükelçiliği Başkâtibi Oktar Cerit'iıı 
de hunharca şehit edilmesi gönlümüzde derin yara
lar açmıştır. Adalet Partisi Grupu adına, huzuru
nuzda şehitlerimizi rahmetle anıyor, Dışişleri Bakan
lığı mensuplarına ve Büyük Türk Milletine başsağlı
ğı diliyorum. 

Hariciyemize musallat olan bu alçakça tecavüz
leri telin ederken, yabancı ülkelerdeki temsilcilerimi-

— 258 — 



M. Meclisi B : 63 22 . 2 . 1976 O : 3 

zin, o ülkeler:'• tarafından özel bîr tertibatla korun
ması hususunda, Hariciyemizin acilen teşebbüse geç
mesini ve bu şen'i cinayetlerin faillerinin bulunması 
için, o ülke görevlileriyle, icabediyorsa kolektif bir 
çalışma içerisine girilerek, sonuca varılmasını temen
ni ediyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Dışişleri Bakanlığı bütçesi
ni, dünyanın siyasî çalkantılar içinde bulunduğu, 
ekonomik ve sosyal bunalımların arttığı ve Türkiye' 
mizin hayatî dış meselelerle karşı karşıya bulunduğu 
bir dönemde görüşüyoruz. 

Başta, Doğu ve Batı blokunun liderliğini yapan 
iki süper devlet; Rusya ve Amerika olmak üzere, ül
kelerin korkunç bir silâh gücüne ulaşmaları sonun
da, bloklar arasında çıkabilecek herhangi bir çatış
manın, insanlık için ne denli bir tehlike olacağını, 
bütün dünya ürpererek tahmin etmektedir. Bu ger
çek ki, blokları «Detant» denilen bir yumuşama po
litikasına götürmektedir. Ancak, bu politikanın ge
reği olan silâhsızlanmanın arzu ve temennilerine 
rağmen, bu mevzuda kayda değer bir adım atılama-
mış, üç seneden beri Viyana'da devam eden karşılık
lı silâh indirimi müzakereleri bir sonuca varmamış
tır. Aksine, süratli ve misli görülmemiş bir silâhlan
ma, devletlerin detant politikasına güven duymadığı
nı, devamlı bir barışın tesisi için şartların müsait ol
madığı kanaatinde olduklarını kanıtlamaktadır. Bu
nun da ötesinde, güvencelerini sağlayabilmek için 
yeni dayanışmalar, yeni bloklar teşekkül ettirmeye 
çalışmaktadırlar. 

2 - 3 Şubat 1976 günü Roma'da Avrupa Ekonomik 
Topluluğuna dahil ülkelerin siyasî ve askerî bir bir
leşme için yapmış oldukları toplantıyı, bu teşebbü
sün önemli bir adım olarak kaydetmek istiyorum. 
Komünist Çin'in süper devletler arasına adaylığını 
koyduğu bu dönemde, eriştikleri ekonomik ve tek
nolojik seviyeyle, Amerika ve Rusya'nın dünya si
yasetine daha bir süre yön vereceğini belirtmek isti
yorum. 

Sayın Başkan, siyasî gerginliği artıran ve yeni 
dayanışmaları zorlayan en önemli unsur, şüphesiz ki, 
ülkelerin ekonomik ve sosyal yapılarındaki değişme
lerdir. Petrol üreten ülkelerin bir dayanışma içeri
sine girmeleri ve petrol fiyatını artırmaları, başta az 
gelişmiş, ve gelişmekte olan ülkeler olmak üzere, 
sanayileşmiş ülkeleri de etkileyen büyük bir krizin 
en önemli faktörü olmuştur. 18 milyon insan işsiz 
kalmış, yeni sosyal problemlerle karşı karşıya kalın
mıştır. Artan petrol sarfiyatı ve fiyatı karşısında, 

j dövizin petrol üreten ülkelerde. bloke, edilmesi halin
de doğacak problemler sanayileşmiş ülkelerde bü
yük endişe yaratmış, yeni bir ekonomik nizam ku
rulması fikri ortaya atılmış ve bu maksatla geçen 
sene Mayıs ayında Bükreş'te beynelmilel bir kolluk 

I (colloque) tertip edilmiştir. Ancak, petrol üreten 
ülkelerin kalkınma, hamlelerine girişmeleri, doların 
sirkülasyonuna imkân vermiş ve bir süre bu endi
şeler ortadan kalkmıştır. Yine bu dönemde, ziraî 
ürünler, artan dünya nüfusu karşısında önemli bir 
faktör olarak gözükmektedir. Hammadde üreten 
ülkeler, sanayileşmiş ülkelerin empozelerinden kur
tularak eşit şartlarda diyalog kurabilme imkânlarına 
kavuşmuş izlemini vermektedir. 

Sayın milletvekilleri, son 25 yılda Uzakdoğu'da 
1 Kore, Vietnam gibi ülkelerde devam eden, süper 

devletlerin kuvvet denemelerinin ve ideolojik kavga
ların da körüklediği iç savaşlar sona ermiş, burası 

I şimdilik sakin bir bölge görünümüne girmiştir. Bu
na karşılık Akdeniz bölgesinin özellikle Afrika ke
simi bir barut fıçısı haline gelmiştir. 

Doğu Aknezi bölgesinde îsrail - Arap gerginliği 
devam ederken, Lübnan iç harbinin, şimdilik son 
bulmasına rağmen, sebeplerinin ortadan kalkmadığı 
ve hassasiyetini muhafaza ettiğini, kaydetmek istiyo
rum. 

Angola'da bir Vietnam modeli açıkça sergilen-
I mekte, Batı Akdeniz'de Fas - İspanya, Fas - Mori

tanya - Sahra yerlileri ve sonraları da Fas - Cezayir 
arasındaki gerginlik devam etmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, özelliklerini genel hatla
rıyla izaha çalıştığım dünyanın bu görünümü içeri
sinde Hükümet neyi devralmış, bunların tespitiyle 

I görüşlerimizi arz etmek istiyorum. 
I Siyasî ve hukukî bir neticeye vardırılmamış bir 

Kıbrıs davası; Amerikan silâh ambargosu, Ege kıta 
sahanlığı meselesi ve karşımızda bir dünya kamu
oyu... tşte Hükümetin 1975 Nisanında göreve baş-

I larken devraldığı başlıca önemli dış meselelerimiz. 
Değerli milletvekilleri, hepinizin bildiği gibi, 

topraklarımızda öteden beri gözü olan, «Megalo 
idea» dedikleri kötü emellerinin gerçekleşmesi için 

I fırsat kollayan bir ülkeyle komşu olmak, «Yurtta 
sulh, cihanda sulh» prensibini dış politikasına bay
rak yapmış bir Türkiye için kadersizliktir, şanssız
lıktır. Bu şımarık millet, Kıbrıs'ta ENOSİS fikrini 

1 gerçekleştirmek için senelerden beri ellegal örgütler-
I le Kıbrıs'ın bağımsızlığına kasteden tehlikeli faaliyet-
I lerin içerisine girmiş, Kıbrıs Türklerini sindirmeye 
I matuf katliamlara pervasızca girişmiştir. 
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Kendisi için mtisafr olduğuna saadıği 5 Terarttuz 
1474"te darbeyi getçekteştirmiştk. Yine hepinizin 
bildiği gibi, 1960 Zürih Anlaşniasjyîe sağlanan, ga
rantör devlet olarak müdahale hakkımız kullanılmış 
ve Birinci Kıbrıs Harekâtı gerçekleştirilmiştir. 

Devrin Hükümeti çok yanlış bir kararla, erken 
.ateşkes emri vermiş ve harekât tamamlanamadan 
Birinci Cenevre Konferansına iştirak edilmiştir. 

Kıbrıs Türklerinin- güvencesini sağlamak şöyle 
dursun, Kıbrıs'ta çok dar bir boğaza sıkışan Türk 
askerinin kendi güvenliğinin dahi olmadığı vahim 
duramlartn ortaya çıkabileceği endişesini Türk Si
lahlı Kuvvetleri ve Türk kamuoyu- paylaşmışlardır. 
Onun içindir ki, Türk heyeti, Cenevre'ye anlaşmak 
için değil anlaşmamak için gitmiştir ve toplantı terk 
edilerek İkinci Kıbrıs Harekâtı başlatılmıştır. 

O ana kadar bütün dünya kamuoyu nezdinde 
haklı olan Türkiye, bu İkinci Harekâtın İzahını ya
pamamış, yapsa da inandırıcı olamamıştır, 

Dışarıya karşı barış güvercini görüntüsünü ve
ren, iç bünyede kendisini fatih ilân ettiren devrin 
Başbakanının bu çelişkili tutumu ve beyanları haklı 
davamızı yaralamıştır. Hâlâ barış güvercini ile fatih 
arasında bir irtibat kurulamamıştır. 

Birleşmiş Milletlerin 1 Kasım 1974 tarihinde yap
mışa olduğu toplantıda alınan 3212 sayılı Kararın 
2 nei ve 5 nci maddeleriyle, bütün yabancı güçlerin 
acilen Kıbrıs'tan geri çekilmesine ve göçmenlerin 
yerlerine dönmelerine Türkiye olarak imza atılması, 
Kıbrıs meselesinin hallinde Hükümetin önüne çıkan 
en büyüfc engel olmaktadır. 

Başta Rusya ve Bulgaristan olmak üzere, Birleş
miş Milletler, bu kararın tatbik edilmesini Türkiye' 
den istemektedirler. 

Değerli milletvekilleri',, Amerikan Kongresi, bir 
baskı unsuru- olmak üzere - 1974 sonunda başlayıp 
5 Şubat 1975'te yürürlüğe giren - Türkiye'ye tam 
bir silâh- ambargosu koymuştur. Böylece, 1947'de 
Truman'la başlayan Türk - Amerikan dostluğu ya
ra almaştır. Amerikan Kongresi fevkalâde yanlış bir 
düşünceyle Kıbrıs ihtilâfını, Türk - Amerikan iliş
kileriyle birbirine karıştırmıştır. 

Sayın Demirel Helsinki'deki Zirve Konferansın
da yaptığı-- konuşmada,. Türk Hükümetinin görüşle
rinde bir değişiklik olamayacağını, coğrafî federasyo
na dayanmayan, bir çöaümün kabule şayan görüieme-
yeceği«i ve bu kararlılığı!, baskıyla değiştirmeyi dü
şünenlerin sadece* meseleyi çözmede güçlük yarata
cağını ifade etmiştir. 
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Bit ciddî beyan, tatbikatta da yerini bulmuş ve 
Hükümet Türk - Amerikan ilişkilerinin yenMe» göz
den geçirileceğini dünya kamuoyuna açıklamış
tır. İkili anlaşmalarla açılan Amerikan üslerine 
el konulmuş, Kıbrıs meselesiyle Amerikan ambargo
sunun bir ilgisi olamayacağı açıkça ifade edilmiştir. 
Bu şahsiyetli ve kararlı tatbikattan sonra, 2 Ekim 
1975'te Amerika ambargosu kısmen kaldırılmıştır; 
şu günlerde de tamamen kaldırmak için Temsilciler 
Meclisi ve Senato arasındaki görüş ayrılığının hasıl 
bir sonuca varacağını önümüzdeki günlerde hep be
raber göreceğiz. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye, Kıbrıs davası ve 
kıta sahanlığı meselesini milletlerarası toplantılarda 
değil, Atina ile karşılıklı müzakereyle neticeye var
dır abileceğine inanmaktadır. 

İki cemaat başkanının Viyana'da yapılan beşinci 
görüşme toplantısında diyalog kurulabilmiş, Brük
sel Anlaşması çerçevesi dahilinde şartsız ve açık gün
demle masaya oturulmuştur. Türklerin uzlaşmaz tu
tum içerisinde olduklarını propoganda eden Rum
ların, böylece bir maskesi daha düşmüştür. 

Kleridis'in, bölgeli federasyonu kabul edip etme
yeceklerini soran basın mensuplarına, «Türklerden 
gelen her teklifi müzakere ederiz» demesini, Anayasa 
ve toprak komisyonlarının kurulmasını Mayıs ayı 
içerisindeki altıncı toplantıda daha ileri ve gerçekçi 
adımların atılabileceğinin ışıkları olarak görmek is
tiyoruz; bu toplantının neticesinin- Türk Hükümeti
nin ve hariciyesinin muvaffakiyeti sayıyoruz. 

Lahey Adalet Divanına giden Ege kıta sahanlığı 
meselesinin makul bir karara bağlanması, Yunanis
tan'la olan problemlerimizi kısmen halledecektir. 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin yapacağı Ege hava tat
bikatına bu ülkenin gösterdiği tepki, sadece gergin
liği artırıcı bir unsur olmaktan başka bir şeye yara--
mayaca'ktır. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye, Yunanistan'ın dı
şında, komşularıyle fevkalâde iyi ilişkiler içindedir. 
Rusya ile Helsinki Konferansının ruhuna uygun ola
rak siyasal ve ekonomik gelişmeler kaydedilmiş, da
ha önce yine Demire! Hükümetleri tarafından baş
latılan ekonomik ilişkilerin neticesi olarak, büyük 
Türkiye'nin kalkınmasına çok büyük yarar sağlaya
cağı muhakkak olan İskenderun Demir - Çelik fab
rikaları bir süre önce işletmeye açılmıştır. 

İran ve Pakistan ile RCD büftyBsi içinde* Sayın 
Cumfeu^başjkanımızm vâki ziyaretleri ve Sayın lıfan" 
Şenin Şahının ülkemizi ziyaretleri esnasında varılan 
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siyasal ve ekonomik dayanışma kararları ülkemiz iç'm 
şüg&e*iz faydalı olmuştur. 

Büyük bir kalkınma hamlesi içerisinde olan İran' 
m Batı ile olan ticarî irtibatının sağlanmasında köp
rü durumunda olan ülkemizin, gerek Trabzon lima
nı, gerekse transit karayoluyle yapıla» yoğun tica
ret seyrüseferinden büyük faydalar sağlayacağına 
inanıyoruz. Esasen Trabzon - İran arasında, İran 
tarafından finanse edilen karayolunun açılmasına baş
lanmasını memnun'iyetle karşılıyoruz. 

Sayın Demircl'in Bulgaristan ve Romanya seya
hatleri sırasında ekonomi, turizm ve enerji alış - ve
rişi konularında vardan anlaşmaları ülkemiz için son 
derece yararlı görüyoruz. 

. Çekoslovakya, Romanya, "Bulgaristan devlet adam
larının ülkemizi ziyaretlerinin, Doğu Avrupa ülkele
riyle dostane ilişkilerin geliştirileceğine vesile olaca* 
gına inanıyoruz. 

Milletlerimiz arasında tarihî, kültürel sağlam bağ
lar olmasına rağmen, senelerden beri iyi münasebet
lerin tesis edilemediği İslâm ülkeleriyle olan siyasal 
ve ekonomik ilişkilerimiz, Sayın Dışişleri Bakanımız 
Çağlayanjril'm muhtelif ziyaretleriyle geliştirilmiş, İs
lâm Konferansında alınan temenni kararlarıyle Türk 
Milletinin hissiyatına tercüimajı plunnıuştıır. 

İlk defa İslâm Ülkeleri Konferansına katılan Mil* 
liyetçi Hükümeti candan alkışlıyoruz. Gelecek İslâm 
ülkeleri Konferansının İstanbul'da toplanması kara
rını memnuniyetle karşılıyor, siyasî ve ekonomik iliş
kilerin daha ileriye götürülmesini yürekten diliyo
ruz. 

Irak ve Libya ile yapılan ve ağırlığının petrolün 
teşkil ettiği ticarî anlaşmalar yanında, kalkınmakta 
olan Libya'da Türk iş adamları ve işçilerimize faa
liyet imkânları doğmasını memnuniyet verici bir hu
sus olarak görüyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Evliya, zatıâlinizin de beş da
kikası var, buyurun. 

HALİT EVLİYA (Devamla) — Sayın Başkan, 
Hükümetin dış ülkelerle olan, yukarıda arza çalıştı
ğım, muvaffak olmuş politikası ve iyi ilişkiler yanın
da, AET ile olan faaliyetlerinin istenen seviyeye var
madığını belirtmek istiyorum. Avrupa'da çalışan iş
çilerimizin sosyal güvenlikleri ile ilgili Katma Pro
tokolün 39 ncu maddesinin hâlâ yürürlüğe girmemiş 
olmasını üzüntü ile karşılıyorum. Bu arada Yunanis
tan'ın geçiş dönemini atlayarak, tam üyelik için 12 
Haziran 1§75 tarihinde AETye müracaat etmesi ve 

bu talebin &çm hafta nıüzakejreye ftanaeı, Türki
ye'nin AET içinde dafaa etkin ve feisürfin bir faali
yet İçine girmesini gertekitroıektedif, 

Mımterem milletvekilleri, Adalet Partici milli da
vaları, parti hesaplarının dımda. tutmayı siyasî an
layışının bh gereği *ayar. İç siyasî istikrar, aşarda 
güçlü olmam*»» m büyük «©surudur. Yunanistan 
iç bünyesindeki meselini halletmiş, bizimle olan ih-
mtı onları tam bir bÜrük beraberlik içine sokmuş
tur. Üzülerek ifade edelim ki, Türkiye'nin aynı du
rumda olduğum* idja etmek zordur. Hükümetin am
bargo kararımdan sonra, Amerikan üslerine el koya
cağa» açıklaması üzerine, Muhalefet Partisi Genel 
Başkanının, Hükümet «blöf yapıyor» diye Türk Hü
kümetini ve Devletini küçük düşürücü beyanını, mil
lî roenfa&lerimizle bağdaftıramıy^^ 

Adalet Partisi, seçim beyannamesinde belirttiği gi
bi haşhaş ekimine taraftardır; haşhaş ekimini Tür
kiye'nin kendi iç mesele^ sayar. Ancak, dost ülke
lerin, in«»M)]ğm kötü bir iptiJâdan kurtulması için 
yardım takfcini bir siyasî istismar konusu yapmak
ta yarar görmez. Bunun için gösteriler tertip etme
ye gerek görmez. Hele hele Kıbrıs'ta ihtilâl olduğu 
gün bu gösterilerin önplanda tutularak, Afyon'a gi
dilmesini hiç anlamaz. 

Adalet Partisi, İkinci Dünya Harbinden sonra 
Kars, Ardahan ve boğazların Ruslar tarafından is
tenmesi üzerine, Truman'ın; «Türkiye'ye yapılacak 
tecavüz. Birleşik Amerika'ya yapılmış sayılır* sözü 
ile başlaya» Amerikan dostluğuna, dar günde uza
nan el olduğu için önem verir. Ama dostluca ters dü
şen davranışlara şiddetle karşı çıkmayı, millî şuurun 
ve görevinin gerçği sayar. Amerikan üslerini kapa
tır; ama Türkiye'nin menfaatlerine gölge düşüre
bileceği için seçim meydanlarında öğünme vesilesi 
yapmaz. Dünya ile ilişkilerimizin ağırbaşlılıkla, cid
diyetle takip edilmesi taraftarıdır. Millî meselelerin 
iç politikada sermaye yapılmasına şidetle karşı çı
kar. 

Muhterem milletvekilleri, aylardan beri muhalefet 
partilerinin «Türkiye yalnızlığa itilmektedir, Türki
ye yalnız kalmıştır» gitoi beyanlarına itibar etmiyo
ruz. Türkiye yalnız değildir ve güçlü bir devlettir. An
cak kimler Türkiye'yi zor durumlara düşürmektedir, 
Yüce Heyetiniz ve Türk kamuoyu onu takdir edecek
tir. 

Değerli arkadaşlarım, propagandanın etkin bir 
silâh olduğu bu dönemde, Türk dıs teşkilâtım yeni 
icap ve ihtiyaçlara göre gözden geçirmek ve mem 
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leketin yetiştirdiği değerli elemanların koordine 
bir çalışma içerisne girmelerini sağlamak lâzımdır. 
Hariciye Bakanlığının, Turizm ve Ticaret Bakanlı
ğının dış temsilciliklerinin çalışmaları arasında ko
puktuk vardır. Bu hususlar dikkatle ele alınmalı, 
Türkiye'nin davalarının takibi ve tanıtılması için ge
rekiyorsa yeni kadrolaşmalara gidilmelidir. 

Muhterem milletvekilleri, konuşmamı bitirmeden. 
önce, ırkdaşlarının baskı altında yaşamasına karşi, 
elinden kimsenin alamayacağ direnme hakkını kul
lanarak şehit olan Mustafa Cemiloğlu'nu huzuru
nuzda rahmetle ve saygı ile anmayı bir borç sayıyu-
yorum. (A. P. Sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlara 

Vietnam için kendini yakan bir rahibin hadisesi 
bütün dünyada yankıİar yaratırken, özgürlük edebi
yatı ile gelen istibdata karşı açlık grevi yaparak 
ölen asil Türk evlâdından bahseden yok. Üzülerek 
ifade edelim ki, Türkiye'nin iç bünyesinden gelen 
tepki, bizatihi yeterli olmamıştır. Nerede özgürlük
çüler? İnsanca yaşamaktan, hakça düzenden bahse
denler? Nerede İspanya'da ölen anarşistler için yas 
tutanlar? İnsanca yaşamak için ölen Türk'ün arka
sından neden susmuştur, anlayamıyoruz. 

Değerli milletvekilleri, hadiseyi yirminci asrın 
son çeyreğinin kara bir lekesi olarak tesbit ettikten 
sonra hadisenin sebeplerini bütün kalbimizle kını
yor, insanlık adına üzüntü duyuyoruz. 

Bu düşünceler içinde Hariciye Bakanlığı Bütçe
sinin Bakanlık mensuplarına ve aziz milletimize ha
yırlı olmasını diliyor, Adalet Partisi Grupu adına 
Yüce Heyetinizi saygı ile selâmlıyorum. (A. P. ve 
M. S. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Evliya. 
Demokratik Parti grupu adına sayın Özer Ölç

men, söz sırası sizindir; buyurunuz efendim. 

D. P. GRUPU ADINA ÖZER ÖLÇMEN (Kon 
ya) — Dış İşleri Bakanlığı Bütçesi hakkında De
mokratik Parti Grupunun görüşlerini arz etmek 
üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

Sözlerime başlamadan önce Dış İşleri camiamı-, 
zın vazife şühedası Los Angeles Konsoloslarımız, 
Viyana ve Paris Büyükelçilerimiz ve Şoförümüz ve 
en son Beyrut Başkâtibimizin aziz ruhları önünde 
tazimle eğilerek maruzatıma başlamak istiyorum. 

Bu günkü Cephe Hükümetinin bir vaadler man
zumesi teşkil eden programında en iddialı kısım, 
iç ve dış güvenliğin ye huzurun sağlanması bölü
mü idi. Ne yazıktır ki, 11 aylık icraat öbür ko

nularda olduğu gibi, dış güvenliğin ve huzurun 
sağlanması konusunda da Türkiye'yi ferahlatacak 
bir merhale katedildiğini göstermekten uzaktır. Tür
kiye'nin dış sorunları 11 ay öncesinin aynıdır. Hiç 
bir soruna çözüm getirecek ciddî bir yaklaşımın 
da emareleri ortalıkta görülmemektedir. Bunu tabiî 
karşılıyoruz. Çünkü geçmiş icraatlardan da bilindiği 
üzere, Çağla yangil politikasının alâmet-i farikası «Sta 
tükoyu muhafaza» etmektir ve bu da elhak 11 ay
lık icraatlarında bihakkın yerine getirilmiştir. 

20 dakikalık kısa süre içinde durumun kısa bir 
tahlilini ve Demokratik Parti Grupunun konulara ba
kış biçimini arza gayret edeceğim. 

Türkiye'nin dünya ülkeleriyle ilişkilerini birkaç ka
tegoride ele almak gerekir. Bunu kaba çizgileriyle 
ve önemi sırasına göre bağlı olduğumuz ittifak man
zumeleri içindeki Partner ülkelerle olan ilişkileri
miz, komşu ve Ortadoğu ülkeleriyle olan ilişkileri
miz, komünist blokla ve bağımsız blokla ilişkilerimiz 
diye bir tasnife tabi tutabiliriz. 

Yirmi küsur yıldır üyesi bulunduğumuz NATO, 
caydırıcı gücü sayesinde bir dünya* savaşını önlemek
te başarılı olmakla beraber Türkiye gibi takatinin 
üzerinde maddî ve manevî feragatler göstermiş bir 
kanat üyesini hayal kırıklığına düşürmüştür. Kıbrıs 
harekâtımızdan önceleri de Türkiye NATO içinde
ki önemini ve yerini yeterince vurgulayamamış bir 
görünüm arz etmekte idi. Gerek Arap - İsrail harpleri
nin, gerekse son enerji krizinin bir barut fıçısı haline 
getirdiği ve dünyanın en nöraljik bölgesi olarak ta
nımlanan Ortadoğu'da NATO'nun Güneydoğu kale
si Türkiye'ye sadece yarım milyonluk erat deposu 
olarak bakılmamahydı. Arab - İsrail harpleri sırasında 
kullanılan konvansiyonel silâhların teknolojisi bi
zim bu düzeyde en az 20 - 30 yıl geride kaldığımızı 
ortay?, çıkarmıştı. 

Bu. durum NATO içinde stratejik ve jeopolitik 
önemimizin anlatılmayışının, hakkımızı isteyemeyişi-
mizin bir sonucudur. 

Kıbrıs ihtilâfının yarattığı komplikasyonlar da 
buna 'ilâve olunca, Türkiye'nin NATO üyeliğini tar
tışmak artık aşırı solcuların inhisarı olmaktan çıkmış 
bir hale geldi. 

Bugün Fransa'nın himayesi ve patronajı altmda 
NATO'nun askerî kanadından çekilmiş bulunan 
Yunanistan bunu Türkiye aleyhine rahatlıkla bir koz 
ve tehdit unsuru olarak kullanırken, Türkiye, itti
faklarına sadık kalmasından dolayı NATO vasıta
sıyla baskılara ve tecziyelere maruz kalmaktadır. 
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ABD Kongresi düşman ülkelere dahi uygulamadı
ğı bir silâh ve malzeme ambargosuna karar alıp bu
nu öbür NATO üyelerine de dikte ettirerek Türk 
Millî Savunma gücünü kısmî bir atalet tehlikesine 
atarken, öte yandan Fransa Yunanistan'ın hücum 
gücünü artıncı Mirage bombardıman jetlerinden, 
tanklara, füze atarlara ve devriye botlarına kadar Yu
nanistan'a teslim için olağanüstü bir çaba içindedir. 

Bunların yanı sıra Fransa Kuzey Ege'de Yunanis
tan'la müteaddid deniz tatbikatlarına devam etmek
tedir. Son yıllarda Türk - Fransız ilişkilerine Fran
sa'nın insiyatifi ile gölge düşüren Ermeni kışkırtma
ları yetmiyormuşcasına bir de Rum tarafgirliği ile 
dengeyi tümden bozmuştur. 

Değerli milletvekilleri; merhum Erez'in ve diğer 
merhumların katillerinin bulunması için Fransa'ya 
ve öbür ülkelere baskı yaptık mı? Elçi tayin etme
mek Türk - Fransız ilişkilerini normalleştirmek konu-

"sunda Hükümetimizin takip ettiği düşündüğü tek yol 
mudur? 

NATO Başkomutanı General Haig'in esrarengiz 
Türkiye ziyaretinin, üsler konusundaki ikili pazarlık
ta Türkiye'ye NATO'nun baskısı olarak tefsire tabi 
tutulması tabiîdir. 

İngiltere'nin de barış harekâtı sırasında başlayan 
menfî tutumunda bir iyileşme tespitine imkân olma
dığını belirtine en Federal Almanya'nın gerçekçi ve 
müspet tutumunu memnuniyetle kaydediyoruz. 

NATO içi sorunların en önemli bölümünü Türk -
Amerikan ilişkileri teşkil etmektedir. Amerikan 
Kongresinin 5 Şubat ambargo kararının «Hasmane 
bir hareket» olduğu konusunda Hükümetle teşhis bir
liği içindeyiz. 

Ancak; parası önceden ödenmiş 175 milyon do
larlık malzemelerin Türkiye'ye ithalinin serbest, bı
rakılması keyfiyetini Ambargonun tamamen veya 
kısmen kaldırıldığı şeklinde iç politikada reklâm 
eden Hükümeti de, gerçekleri milletten saklamakla 
suçluyoruz. Ambargo bugün fiilen devam etmekte
dir ve kaldırılması için ümitler de Kıbrıs'ta ve Tür-
kiyeMdei üstler konusunda Türkiye'nin vereceği ta
vizlere bağımlı hale getirilmiştir. 

Demokratik Parti Grupuna göre Türkiye'nin dış 
sorunlarının şu andaki ağırlık merkezi Kıbrıs - Üs
ler - Ambargo üçlü kompleksinde yatmaktadır. Ame
rikan Kongresinin hasmane tutumuna karşın, Türk 
Hükümeti tepki olarak bütün üslerin faaliyetini dur
durduğunu beyan etti ise de bu husus hâlâ vuzuha 
varmış değildir. Bilâhara Türk Hükümeti Dışişleri 

Bakanı ile ABD Ankara Büyükelçisi arasında üsler 
konusunda müzakereye başlandığı basına intikal et
ti. Gene sızan haberlerden Türkiye'nin belli bir kira 
karşılığı üslerin tekrar açılmasına müsaade edeceği is
tihbar edildi. 

Şimdi bu noktada biraz durmak istiyorum. 
Bunun ismi ister risk garantisi olsun, ister risk 

tazminatı olsun, ister savunma tazminatı olsun esa
sında bir kiraya verme işlemidir. Ve hatta Hükümet 
çıkıp; «Biz bunun karşılığında para değil askerî mal
zeme alacağız dese dahi işlemin esası değişmez. 

Böyle tarihî ve hayatî bir kararı bu Hükümet, 
Türk kamuoyu, Parlamentosu ve muhalefetine danış
madan nasıl alabiliyor? Bu hususu anlamak mümkün 
değildir. Meclislerin Hariciye komisyonlarına ve 
umûmî heyetlerine dış ülkelerle yapılan nafaka gibi, 
iadei mücrimin gibi, kültür anlaşmaları gibi gelir ve 
aylarca incelenip müzakere olunan hususları getirir
siniz, fakat Türk topraklarında bir başka ülkenin 
askerî üs bulundurmasına mütedair anlaşmalar T. B. 
M. Meclisinin haberi olmadan imzalanmaya çalışılır, 
bunu anlamak mümkün değildir. Bu nasıl Anayasa 
anlayışıdır, bu nasıl millî politika anlayışıdır? Bu 
Hükümet güya kapalı dış politika izlemekte olduğu 
iddiasındadır. Bir kapalılık ve gizlilik şüphesiz uygu
lanıyor ama kime karşı?... Sadece Türk kamuoyuna 
karşı bir gizliliktir bu. 

Meselâ: Sayın Bakanın Vaşington'a Amerikan 
Dışişleri Bakanıyle üsler ve amborgo konusunda gö
rüşmek için Ziyaret yapacağı ilân ediliyor. Ziyaret 
günü aniden Türk tarafının ziyareti erteleme beyana
tı geliyor. Gerekçe: Bayan Nancy Kissinger'in rahat
sızlanmış olması! 

Tabiî Amerikan hariciyesinde ve kamuoyunda 
Türk politikasını hafife alan tebessümler takip edi
yor bu beyanı. Aynı akşam tesadüf eltiğim orta de
receli bir Amerikan diplomatı bana erteleme sebebini 
anlatıyor; talep edilen yardım miktarı tarafımızdan 
kabul edilmediği ve bazı merciler tarafından itiraz 
edildiği için Sayın Bakanın Vaşh'ington'a gitmedi
ğini söylüyor. Ama Türk kamuoyuna, Nancy Kis
singer'in hastalığı yüzünden gidilmediği beyan edi
liyor. 

Bu, ufak belki de ayrıntıya varan bir misaldir 
ama tipik bir politika örneğidir. Bunun adına da Sa
yın Çağlayartgil'in gizli dış politikası denmektedir. 
Bunun adı gizlilik değil, her gün esen rüzgâra göre 
yön değitirmekten ötürü ortaya çıkan kararsızlığın 
kamuflajıdır. 
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Amerikan kongresinin komisyonlarında ve Temsil
ciler Medisînde kabul edilen yardım taşanları da 
Türk - Amerikan ilişkilerinde bîr düzelme işaretö ta
şımaktadır. Ortadoğu ülkelerine 1,7 milyar dolar yar
dım yapan ABD bir Mısır'a 700 milyon dolar, İs
rail'e 725 milyon dolan kabul ederken Türkiye'ye 25 
milyon dolarlık: hibeyi lütfen 50 milyona çıkarmak
la (ve o da Kıbrıs meselesinde taviz şartına muallâk 
olarak) Türk - Amerikan ilişkilerinin eski düzeyine 
getirilebileceğini iddia etmek ancak safdillik olur. 

Bizim dörtte birimizden daha az nüfusa sahip ve 
NATO'nun askeri kanadından çekilmiş bir Yunanis
tan'a da 50 milyon hübe 90 milyon iktisadî ve 120 
milyon dolar askerî kredili satış yardımı yapılmakta
dır. Hem de bizimki gibi şarta bağlı olmadan. 

Burada Demokratik Parti Grupu olarak ülkemiz 
toprakları üzerindeki üslerin İspanyavari bir işlemle 
yıllık kiraya bağlanmasının karşısında olduğumuzu 
belirtmek istiyoruz. Bu tesisler hür demokratik cami
am savunulması için vazgeçilmez nitelikte iseler ve 
Türkiye bu zincirin NATO içindeki sağlam bir hal
kası olarak kabul ediliyorsa; Kıbrıs'ıydı, haşhaşıydı 
Amerikan'ın müdahale vesilesi ittihaz edilmeden bir 
ortak üye olarak savunma sistemimiz ve bu sistem
deki yerimiz yeniden ve «Defacto» durumun gerek
leriyle ele alınır, müzakere edilir ve sonuca bağlanır. 
Aksi halde, mukavele üç yıllık da yapılsa, üç yıl son
ra ne olacağı meçhul bir duruma itilmiş oluruz. 

Uzay satelitlerinin gelişmesi, daha ucuza kiraya 
verecek ülkelerin ortaya çıkması ihtimalleri de bun
ların cabasıdır. 

Muhterem milletvekilleri; 
Kıbrıs konusuna gelince : Beşinci tur Viyana mü

zakereleri kanaatimizce işi tehlikeli bir mecraya sok 
muştur. Rumların bizi toprak pazarlığı ortamına doğ
ru çektikleri ve hatta birtakım haritalarla çok bölge
li kantonal sistem ve Türk bölgesinde «Rum Ceble-
rh istekleriyle müzakereleri kendi insiyatiflerine al
dıkları endişesini taşıyoruz. Hükümetin kendi içinde 
ve Denktaş'la hemahenk olmayışı Kıbrıs sorununun 
çözümünde büyük engeller yaratmaktadır. Biz De
mokratik Parti Grupu olarak; Kıbrıs sorununun bir 
arazi taksimatı meselesi olmadığına ve ön şartın, Rum
ların, «İki bölgeli federatif devlet» tezini kabullene
rek önce kendi federe devletlerini kurmaları oldu
ğuna inanıyoruz. Hükümetten; iyi niyet gösterisi olarak 
bugüne kadar Adadan çekilen 12 bin askere karşılık 
karşı taraftan hangi iyi niyet karşılığım aldıklarını 
da öğrenmek istiyoruz. 
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Komünizme karşı kurulduğu ilân «dilen teı cep
he, içeride ciddî bir komünizm mücadelesi yapama
dığı gibi dış ilişkilerinde de garip bir tenakuzla ko
münist rejimle idare edilen ülkelere ağırlık vermiş 
bulunmaktadır. Rusya, Çekoslovakya, Bulgaristan, 
Romanya, Yugoslavya devlet adamlarıyle 11 ayda 
ziyaretler teati edilirken bir NATO veya bağımsız 
blok liderinin Türkiye'ye uğramamasj calib - i dik
kattir. Bu çelişki Saym Demiıel'in «Türk - Rus sı
nırını bir dostluk sınırı haline getireceğiz» beyanı ile 
zirvesine ulaşmış bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Ölçmen, sizin de 5 dakika
nız var efendim. 
• ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Teşekkür ederim 

Sayın Başkan. 
Muhterem milletvekilleri, Avrupa Ekonomik Top

luluğu ülkeleriyle anlaşmalarımız, 9'ların bütün dün
ya ile bağlantı kuran politikaları ve Türkiye'nin ata
leti yüzünden, maalesef aşınmış bir durumdadır. İt
halâtımız korkunç bir süratle Avrupa Ekonomik Top
luluğu lehine milyarlara baliğ olurken, ihracatımız 
çeşitli barajlarla azalmaktadır. Politik yönden asosie 
ortak daha kabul edilmediğimiz bu toplulukta, işçi
lerimiz lehine kazanılmış haklarımızı bile kaybet
mek tehlikesiyle karşı karşıyayız. 1976 yılında baş
laması gereken serbest dolaşıma karşı, topluluktan 
direniş hareketleri başlamış ve Katma Protokolün 
bu maddesinin uygulanmaması için çeşitli baskılar 
şimdiden Türkiye'ye müteveccih hale getirilmiştir. 

Tarım revizyonlarımız konusu çeşitli hükümet
ler tarafından intikal ettirildiği halde, bir türlü mu
vaffakiyet elde edilememiş, buna karşılık Yunanis
tan'ın çok daha avantajlı şartlarda tam üyeliğe ka
bulü zaman ve an meselesi haline gelmiştir. Bu haklı 
revizyon isteklerimizden vaz geçme ve Yunanistan' 
in çok daha avantajlı şartlarla tam üyeliğe kabulüne 
ses çıkarmama karşılığı, Ortak Pazardan 600 mil
yon dolarlık bir ek kredi talebinde bulunduğumuz 
ifade edilmektedir, bu hayatî konuda 600 milyonluk 
bir kredi uğruna, Türk sanayi ve tarımının istikba
linin ipotek altına konulmasına, Demokratik Parti 
Grupu rıza göstermeyecektir. Ortak Pazar konuları
nı Dışişlerinin birkaç fedakâr memurunun sırtından 
alıp, en azından ciddî bir - müsteşarlığa bağlamanın 
zamanı geçmek üzeredir. 

Yuanistan'la ikili sorunlarımızda da olumlu bir 
gelişme tespitinden mahrumuz. Kıta sahanlığının 
Lahey'e götürülmesine karşı olan Hükümetin, hangi 
girişimde bulunacağını merakla bekliyoruz. Eeevit 
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Hükümetini, Norveçli bir kaptana söz geçiremedi» 
diye bu kürsülerden tenkit etmiştik. Sayın Demirel 
Hükümeti Ege'ye getirecek bir kaptan dahi bulama
dı. Öte yandan, Yunanistan Taşoz'da harıl harıl pet
rol çıkarmaktadır. 12 Adanın askerî yığınak deposu 
ve üs haline getirilmesine karşı hangi teşebbüslerde 
bulunduğunu muhterem Hükümetten öğrenmek isti
yoruz. 

Ortadoğu ve İslâm ülkeleri ile olan ilişkilerimiz, 
saman alevi gibi yanıp sönen bir iki ziyaretin öte
sinde bir aşama kaydetmişe benzemiyor. İslâm blo-
ku ülkeleri ve tarafsızlar hem Lima'da, hem Birleş
miş Milletlerde, ittifakla Türk tezi aleyhinde rey kul
lanmışlardır. Bunda büyük etken olarak Hükümetin 
çelişkili politikasını görmekteyiz. Hem İsa'yı hem 
Musa'yı küstüren kararsız politika, Türkiye'yi yal
nız adamlığa mahkûm etmektedir. Benden evvel ko
nuşan Sayılı Adalet Partisi sözcüsü arkadaşım, «yal
nız adamlığı» muhalefetin iddia ettiğini söylediler. 
Biz iddia etmiyoruz; Birleşmiş Milletlerdeki reyler 
ifade ediyor muhterem Adalet Partisi sözcüsü. 

Demokratik Partinin ortaya attığı Ortadoğu Or
tak Pazarı için, Hükümetin ciddî bir hamle yapmamış 
olması esef vericidir. Bu ülkelerle ve Müslüman ül
kelerle ilişkiler lâfla, sözle, edebiyatla kurulmaz. Maa
lesef hükümetlerden bu konuda yapıcı bir teşebbüsün 
emarelerini görmemiş olmanın üzüntüsü içindeyiz. 

Balkan Konferansında da, insiyatif-maalesef baş
kalarına kaptırılmıştır. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın da katıldığı İran ve 
Pakistan gezilerinin meyveleri, o günkü parlak nu
tukların aksine ham çıkmış gibi görünüyor. RCD ve 
Cento, âdeta boş hariciyecilerin istihdam merkezi ha
line gelmiştir. 

İfan - İskenderun Boru Hattı, doğal gaz projesi, 
Asya - Avrupa oto yolu, artık konuşulmaz konular 
oldular. İran, Türkiye haricinden bir bağlantı ara
makla meşgul. Yunanistan'la dahi - gemi nakliyatıy-
le - nakliyatını Türkiye'ye uğratmadan yaptırmanın 
çabası içindedir. Biz de bu aıada, evvelden almamız 
gereken 15 kuruşu dahi almazken, birden bire TIR 
kamyonlarından, 25 kuruş km/tonluk geçiş ücreti ta
lebiyle yangına körükle gidiyor ve bütün dostlarımı
zı küstürdükten sonra, hatamızı anlayarak, tam ter
sine bir dönüş yapıp gene sıfıı kuruşa iniyoruz. İşte 
bu da, Türk dış politikasının bir başka faux - pas'ı. 

Muhterem milletvekilleri, sözlerimi bağlarken, 
Sayın Hükümetin millî bir dış politika için gereken 
adımları atarak Meclisleriyle, bütün millî müessesele

riyle, muhalefetiyle açık diyaloga girmesini bir defa 
daha temenni ediyor; Ege Denizi manevralarında 
kahraman Ordumuza nıuzafferiyetler dilerken, Hü
kümetin, Demokratik Parti Grupunun da desteğini 
hesaplayabileceğini hatırlatıyor ve hepinize Demok
ratik Parti Grupu adına saygılar arz ediyorum. (D. P. 
ve C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ölçmen. 
Sayın milletvekilleri, bu suretle Dışişleri Bakan

lığı Bütçesi üzerindeki, gruplar adına yapılan görüş
meler bitmiştir. 

Ancak, Hükümetten Dışişleri Bakanlığı ile ilgili 
olarak soru sormak isteyen sayın arkadaşlarımızın, 
bu arada yazılı olarak sorularını tevcih etmelerini is
tirham ediyor ve bu arada da sorunun kısa, gerek
çesiz ve şahsî mütalaadan yoksun olması hususunda
ki . İçtüzük hükmünü hatırlatıyorum efendim. 

Söz sırası, şahsı adına Sayın Mahmut Uyanık'ta. 
Buyurun Sayın Uyanık. 

MAHMUT UYANIK (Diyarbakır) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; Dışişleri Bakanlığı Bütçe
si üzerinde kişisel görüşlerimi sunmak üzere huzuru
nuza gelmiş bulunmaktayım. 

Sözlerime, 10 Ekim 1975 tarihli Hürriyet Gaze
tesinin üçüncü sayfasında çıkan bir haberi nakletmek
le başlayacağım. Bu haberde, Irak'a iade edilen 49 
Kürt'ün, teslimden 1 gün sonra kurşuna dizildikleri; 
bunlardan 20'sinin erkek, 23'ünün kadın ve 6'sının 
çocuk olduğu yazılmaktadır. Biz aynı tarihli diğer ga
zetelere bakıyoruz, , böyle bir habere yer verilmemiş. 
Bir gün evvelki ve sonraki gazetelere göz atıyoruz 
gene böyle bir haber yazılı değil. 

Bunun üzerine, yanlış bir istihbarat neticesi böy
le bir haberin Hürriyet Gazetesinde yer aldığı kanaa
tine vardık. Ancak, görevle gittiğim Avrupa'da işçi
lerimize, sorunları hakkında yaptığımız temasta bu 
haberin doğru olduğunu öğrendim. Radyo ve basın 
olaya yer vermiş ve Irak Hükümetini kınamıştır. 

Bu olay Dışişleri Bakanlığını, daha doğrusu Dışiş
leri Bakanlığının şahsında Hükümeti eleştirmek isti
yorum. Bu noktada parantez açıp, basınımızın tutu
mundan da söz etmeden geçemeyeceğim. 

İspanya'da mahkeme kararı ile idama mahkûm 
edilen ve bu cezaları bütün yargılama usullerinden 
geçip kesinleşen 5 gencin idamları karşısında ayakla
nıp özgürlük naraları atan, nerede ise kalem ve mü
rekkeplerini toplayıp İspanya üzerine sefere çıkacak 
olan basınımızı, her nedense, bu olayda göremedik. 
Sebebini araştırmadan, sebebini eleştirmeden basını-
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miza, basınımızın değerli mensuplarına üzüntümüzü 
bildirerek parantezi kapatıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, İrak Hükümeti tarafından 
kurşuna dizilen bu 49 insan Irak vatandaşı idi. Şüp
hesiz Irak'ın iç işlerine müdahale hakkımız yok. An
cak, bu insanlar Hükümetimiz tarafından Irak'a 
iade edildikleri için, olayın içinde sayılırız. Olayın, 
şayet varsa, mesuliyetini paylaşıyoruz. Bu sebeple, 
Dışişleri Bakanlığı bazı konularda bizleri aydınlatma
sı ve- tatmin etmesi gerekir. 

Hükümet, vatandaşlarına ve dış ülkelere karşı 
manevî mesuliyetten kendisini kurtarmalıdır. Aksi 
halde, Hükümet bu siyasal cinayete katılmış sayılır. 

Evvelâ şunu öğrenmek istiyoruz: Bize iltica eden 
bu 49 insanın suçlan ne idi? Tespit veya kabul edi
len bu suçlan siyasî miydi, yoksa âdi miydi? Siyasî 
olduklarını sandığımız bu insanların, en azından 
devletlerarası ahlâk ve teamül gereği iade edilmeme
leri gerekirken, hangi sebep Hükümetimizi bunları 
iadeye zorladı? Bunları iade ederken, Irak Hüküme
ti tarafından kurşuna dizilecekleri tahmin edilemi
yor muydu? Biz, en azından bu soruların cevaplarını 
tatminkâr bir şekilde almak istiyoruz; milletçe almak 
istiyoruz. Bizler, savaş alanlarında «aman» diyenleri 
bağrına basmış, bağışlamış bir milletin evlâtlarıyız. 
Silâhsız olarak kaçıp bize sığınanları bağrımıza bas
mak, hayatlarını kurtarmak, bu milletin hasleti ve ar
zusu gereği Hükümetin görevi idi. Hükümet bu asil 
görevini yapamamışsa, bugün bunu meşru ve inan
dırıcı bir sebebe dayandırmalıdır. Bunu yapamadığı 
takdirde, milletine lâyik bir hükümet deşil demek
tir. Milletine lâyık olamayan; devleti, devletlerarası 
ahlâk kurallarına ve teamüle aykırı davranmış bir 
duruma düşüren, dolayısıyle diğer devletler nezdin-
de müşkül bir pozisyona sokan, dili dini, ırkı, tabi-
yeti, fikri ne olursa olsun, tüm insanlara saygı göster
meyen bir hükümet, şüphesiz devletin ve milletin 
hükümeti olamaz. Böylesi bir hükümet, olsa olsa, fa
kir ve kimsesiz halka karşı kurulmuş bir cephenin 
hükümeti olabilir. 

Oysa biz, bu Hükümeti her hasleti ile, bu millete 
lâyık bir hükümet olarak görmek istiyoruz; Türkiye 
Cumhuriyetine layik bir hükümet olarak görmek 
istiyoruz; fikirlerini paylaşmasak bile, «Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti» diyebilmek istiyoruz. Bu sebeple, 
Hükümet bu olayda kendisini temize çıkarmalıdır. 

Mahkeme karan ile idam edilen 5 İspanyol genci 
için, siyasal suçlu oldukları nedeniyle üzülen büyük 
milletimizin, bu olaydan da büyük üzüntü duyduğu 

ve bu Hükümetin kendisini temize çıkarmasının 
özlemi içerisinde olduğu muhakkaktır. Eğer bu Hü
kümet kendisine «Cephe Hükümeti» dedirtmek iste
miyorsa, işte ona fırsatlardan biri. İçlerinde adi ve 
siyasî yönden hiç bir suçları olmayan 23 kadın ve 
6 çocuğun da bulunduğu 49 kişinin, Irak'a iade edil
meleri ve mahkemesiz kurşuna dizilmeleri olayında 
kusursuz olduğunu, bu kürsüden milletine ispat etsin. 
Bu, hepimizin arzusudur. Aksi halde birçok ithamla
rın altında kalacağı gibi, Cephe Hükümeti olmakta 
da devam edecektir. 

Değerli arkadaşlarım, ülkemizde Dışişleri Bakan
lığının şahsına münhasır bir yeri vardır; ne tuhaf, 
Dışişleri Bakanını daima kibirli, ciddî, yaklaşılmaz, 
herkese temas etmeyen bir tip olarak görmeye alıştı
rılmışız. Böyle olmayan Dışişleri bakanları da ken
disini zorlayarak bu kalıbın içerisine girmeye çalış
mıştır. 

Dışişleri Bakanlığı yetkilileri de öyle, Özel bir yaş
antı, bir nevi ayrıcalık, her konuda en iyi bilgilerin, 
değerlendirmelerin kendilerinde olduğu kanaati, diğer 
bürokratlardan üstün olma zannı, ruh haleti, kendile
rini her nevi denetlemeden uzak tutmuş, aynı zaman
da onların da halktan kopmalarına sebep olmuştur. 
Bunda kusur, başta Dışişleri bakanları olmak üzere, 
bütün parlamenterlerdedir. Halktan kopuk, halkın 
temsilcilerinin denetlemesinden bugüne kadar kur
tulmuş bir kadro, elbette kendisini yetiştirme lüzu
munu da hissetmemiş ve bilhassa, şimdiki Hükümet 
gibi, zayıf ve dirayetsiz hükümetleri de zaman za
man etkileri altına alarak, dış politikamızın saptan
masında ağırlık kazanmıştır. Belli konularda yeteri 
bilgi sahibi olmayanların saptayacağı politikanın, ül
kemize yarar getireceğini iddia etmek zordur. Böylesi 
bir politika da kararlılık da yoktur. Değişken olur, 
hafif dokunmalarla, bilhassa dış dokunmalarla der
hal yön değiştirir. Bu sebeple, sayın Dışişleri Bakanı 
kendi teşkilâtına nüfuz etsin ve değişen dünya koşul
larına paralel olarak kendilerini yenilemelerini temin 
etsin. Aynı zamanda bizler de Dışişleri Bakanlığının 
kapısını aralıyalım. Göreceğiz ki, her gün sürekli de
ğişim içerisinde olan, diğer devletlerin dış politika
larını sıhhatle izliyebilen, değişim nedenlerini görebi
len, buna göre bir tutum saptayabilen bir yetkili yok
tur. Her konuda en iyi bilenin kendileri olduğu, dün
yanın hep aynı dünya kaldığını zanneden, başka ülke
lerin değişen dış politikalarını «sağa kaydı, sola kay
dı» gibi klasik bir değerlendirmeye tabi tutan, her 
konuda fikrini gerçek bilgi, resmî bilgi gibi ileri sü-
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ren, dolayısıyle fikir anarşisi içerisinde bulunan bir 
kadro, başı boş bırakılamaz. En kısa zamanda bu 
kadronun sürekli bir çalışma içerisine girmesi temin 
edilmeli, kendilerine görevlerinin gerektirdiği bilgi
leri sıhhatle almaları için her nevi imkan tanınmalı 
ve bu şekilde değişen dünyanın, değişen dünya -görü
şünün gerisinden kurtarılmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, bizi Dışişleri Bakanlığı yet
kilileri hakkında endişeye düşüren, haklarında böy
lesi bir kanaate sevk eden sebepler var. Şüphesiz iç
lerinde olayları iyi-izleyen, bunları çok iyi değerlen
diren, çakmalarını buna göre ayarlayan kıymetli me
murlar vardır. Ancak, şimdi arz edeceğim olayın 
kahramanları gibi memurlar da var. Lüksenburg'da 
yapılan Türkiye AET Karma Parlamento Komisyo
nu toplantısından önce, Türk Parlamento Heyetinin 
tutum ve davranışını saptamak üzere, kendi arasında 
yaptığı toplantıda AET ile ilişkilerimiz hakkında 
bizlere bilgi veren büyük elçi olan bir yetkili 9'ların 
bize karşı tutumunun iyi olduğunu, taahhütlerini ye
rine getirdiğini beyan etti. 

Dışişleri Bakanı Sayın Çağlayangil'in de hazır 
olduğu o toplantıda bize verilen bu bilgi şüphesiz 
resmî bir bilgidir. 

Toplantı için gittiğimiz Lüksemburg'da, toplan
tı öncesi, yine büyükelçi olan bir yetkili, 9'ların taah
hütlerini yerine getirmediklerini, tarım ürünlerimi
ze vermeleri gereken tavizleri vermediklerini kesin • 
bir dille ifade ettiler. Bu büyükelçi, toplantıda kul
lanmak üzere bu bilgiyi bize vermiştir. Şimdi soru
yorum Sayın Dışişleri Bakanına, hangisi doğru? Ne
den bizlere, aynı konuda birbirine zıt bilgiler veri
liyor? Akla iki ihtimal geliyor: Ya iki büyükelçiden 
biri bu konuda bilgisizdir, ya da iki büyükelçden biri 
olayları yanlış değerlendiriyor. Ama, herhalde or
tada endişe verici bir durum var. Bunu da başta 
sayın Dışişleri Bakanı olmak üzere, bütün yetkilile- ı 
rin dikkatine sunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bundan bir müddet evvel 
ülkemizden transit geçen karayolu nakil vasıtala
rına bazı malî külfetler getiren bir kararname çıktı. 
İran, bunun üzerine Dışişleri Bakanlığı yetkilileriy
le yaptığı temastan müspet netice almış, bazı taviz
ler koparmıştır. Bilâhara îraıı'a verilen bu taviz
den vazgeçildi. Bizler, İran'a taviz verilmesini ve 
bilâhara bu tavizden vazgeçilmesini, tutarsız bir po
litika olarak telâkki etmekteyiz, hatta dışa bağımlı 
bir politika, dış baskıların çizdiği bir politika ola
rak görmekteyiz. 

Gerek bu olayda, gerek 49 kişinin İrak'a geri ve
rilmesi olayında dış ülkelerin baskısı, parmağı bariz 
bir şekilde görülmektedir. Bu Hükümetten, bağım
sız bir dış politika izlemesini beklemek hayal bile 
olsa, biz, görevimiz icabı bunu kendilerinden isteye
ceğiz. Huzurunuzdan ayrılmadan önce Hükümetten, 
onurlu, bağımsız ve büyük milletine lâyık bir dış 
politika izlemesini istiyoruz. 

Bu arada şunu da arz etmek istiyorum; Demok
ratik Partinin sayın sözcüsü bu kürsüden, Norveç' 
li Kaptana söz geçiremeyen Hükümetin Ecevit Hü
kümeti olduğunu beyan etmiştir. Oysa bu Kaptana 
söz geçiremeyen Ecevit Hükümeti değil, Sayın Irmak 
Hükümetidir. 

Beni dinlemek lütfunda bulunan sizlere, teşekkür
lerimle saygılarımı sunarım. (C. H. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyanık. 
Görüşmeleri cevaplamak üzere, Dışişleri Bakanı 

Sayın Çağlayangil, buyurun efendim. (A. P. ve M. S. 
P. sıralarından alkışlar) 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞLA
YANGİL (C. Senatosu Bursa Üyesi) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri, 

Dışişleri Bakanlığı 1976 malî yılı Bütçesinin Yük
sek Heyetinizde görüşülmesi münasebetiyle grupla
rı ya da şahısları adına söz alan sayın üyelerin gö
rüşlerini, eleştirilerini dikkatle dinledik. Çalışmaları
mızda bize ışık tutacak yararlı görüşlerden elbette 
ki faydalanacağız. Kendilerine bu konuşmalarından 
dolayı teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda, bize yönel
tilen eleştirileri cevaplama hususundaki müzaha-
retlerinden dolayı Koalisyon parti sözcülerine de 
teşekkürlerimizi sunuyoruz. 

Ben, umumiyetle serdedilen mütalaalara arzı ce
vap etmeden evvel, genel dış siyaset faaliyetleriyle 
ilgili bir açıklama yapmak istiyorum. Maksadım, si
yasî olayları teker teker ele alarak ayrıntılarına gi
rişmek değildir. Yüksek Heyetiniz, son ayların önem
li gelişmeleri hakkında yeterli bilgilere sahiptir. Sa
dece son dönemdeki dış siyaset çalışmalarımızın da
yandığı bazı yeni temel kavramları kısaca açıkla
mak ve huzurunuzda incelemek istiyorum. 

Şartları, hedefleri hızla değişen bir siyasî ortam 
içinde yaşamaktayız. Bu ortamın gerçeklerine ken
dimizi uydurmak zaruretiyle karşı karşıyayız. 

Hükümet Programımızın temel hedeflerine bağ
lı kalarak, günün şartlarına cevap verecek yeni kav
ramlar, yeni davranışlar aramak,' programımızı bu 
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yolla uygulamak gerekmektedir. İşte ben Yüce He
yetinize, tespit ettiğimiz yeni istikâmetleri ve esas
ları, belli Hükümet Programımızın uygulama biçimi 
üzerinde maruzatta bulunmak için huzurunuzda
yım. 

İik olarak bölgemizden başlayacağım. 
Hükümetimiz, genel bir dünya barışının, millet

lerin kendi bölgelerinde sürekli bir güvenlik ve an
laşmaya varmalarıyle gerçekleşebileceğine inanıyor. 
140 milletin yanyana gelerek, genel barış şartlarım 
gerçekleştirmesinin ne kadar güç olduğunun en can
lı delili, Birleşmiş Milletlerin çalışmalarında açıkça 
hissedilmektedir. 

Şu hade milletler, bölgelerini bir barış ve istik
rar düzeni içinde tutabilirlerse, yanyana gelmiş hu
zur bölgeleri, genel dünya barışının gerçekleşmesine 
bir yol açacaktır. 

Bir taraftan yumuşama havası ve buna bağlı olan 
milletlerarası işbirliğinin icapları, diğer taraftan ül
kelerin birbirine bağlantılıhğı, yani, «Interdependen-
ce» şartlarının günden güne daha belirgin hale gel
mesi, küçük - büyük bütün milletleri birbirine daha 
muhtaç, daha bağlı bir hale getirmiştir. 

Bağımsızlığın eski kavramı, eski anlamı bugün 
çok değişmiştir. Hiçbir devlet, kendi gücü ile, kendi 
istediği siyasî hedefleri gerçekleştirebilmek imkânını 
elinde tutamamaktadır. Bu durum, bugüne kadar 
alışılagelmiş komşuluk mefhumuna da farklı ve daha 
geniş anlamlar katmıştır. 

Bugün «Komşu» dediğimiz zaman, sınır bera
berliği halindeki devletleri anlamıyoruz. Geniz bir 
bölgede beraber yaşayan, bir milletler topluluğu, 
birbirlerine ekonomik bakımdan, ulaşım açısından, 
daha birçok sebeplerle bağlı milletleri komşu say
mak mümkün oluyor. Hele rejim beraberliği, fikir 
birliği, gaye ve kader ortaklığı, coğrafî bakımdan 
birbirine çok uzak bölgeler arasında bile siyasî kom
şuluklar yaratabiliyor. 

Bu durum ve bilhassa özel jeopolitik mevkii, 
Türkiye'yi daha geniş bir kavram içinde, bölgesel 
bir dış siyaset yürütmeye itmektedir. 

Bu siyaset, sosyalist ve otoriter rejimler arasın
da ve karakterleri tarih boyunca değişik milletle
rin ortasında yaşayan, coğrafyası tarihin her dev
rinde kendisine zor şartlar yaratan Türkiye için, 
hele dünyanın bu nazik devresinde, uygulanması ko
lay bir politika değildir. 

f Buna rağmen, biz bölge mefhumunu, geniş sı
nırları içinde düşünmek, ayrıca bölgesel işbirliğine 
şümullü bir muhteva kazandırmak mecburiyetin-

I de olduğumuzu görüyoruz ve çalışmalarımızı da 
bu anlayışa dayandırmaya başlamış bulunuyoruz. 
Bu amaçla yöneldiğimiz girişimler, bölgemiz ülke
lerinden benzer karşılık görüyor ve bu suretle or
tak istekler haline gelen bu siyasetten, yararlı so
nuçlar almaya da başlamış bulunuyoruz. 

Kuzeyimizde Sovyetler Birliği ile, Romanya ve 
I Bulgaristan ile, Doğu Avrupa ülkeleriyle yürüttüğü

müz temaslar, ziyaret teatileri, imzalanan dekleras-
I yon ve anlaşmalar, bizim daha yumuşama akımının 

yayılmasından evvel, geliştirmeye çalıştığımız ilişki-
I lerimizde yeni ve şümullü unsunlar ekledi. 
I Doğumuzda dost, kardeş tran ve Pakistan ile çok 
I yakın geleneksel ilişkilerimiz, son ziyaretler netice-
I sinde yeni bir muhteva kazandı. Aramızda sıkı bağ-
I 1ar bulunan Afganistan ile ilişkilerimiz için, aynı 
I şeyleri söylemek ve bir canlanmadan söz etmek müm

kündür. 

Kardeş Arap ülkeleriyle, tarihî ve geleneksel bağ-
J larımızı çeşitlendirmek, geliştirmek yolunda önemli 

ilerlemeler kaydetmiş bulunuyoruz. 
I Büyük malî kaynaklar elde eden Ortadoğu ülke

lerinin, hızlı bir iktisadî gelişme yoluna girmesi, böl
gemizde yeni bir değer olarak kendisini gösteriyor. 

Bu bölgedeki iktisadî şartlar, kısa zamanda yeni 
merhaleler kaydedilmesi ihtimalini mümkün kıla-

I cak bir nitelik kazanmıştır. 
Coğrafî mevkimizin özellikleri, ülkemizi Batı ile 

I Doğu arasında, başka bir deyimle, gelişmiş ülkelerle, 
gelişmekte olan ülkeler arasında özel bir rol oynama
ya yöneltmektedir. 

I Gerçekten, siyasî alanda olduğu kadar, iktisadî 
j alanda da günümüzün şartları, içinde yaşadığımız 
I bölgede, Türkiye'ye yeni roller oynamak imkânını 
I kazandırmıştır. 

Biz, bölgesel açıdan karşılaştığımız bu durumun 
I şu veçhesini, çalışmalarımızda daima gözönünde bu-

bulundurarak hareket ediyoruz. Birçok Arap mem
leketleriyle yaptığımız ve üzerinde çalışmalar yap
makta olduğumuz iktisadî çerçeve anlaşmaları da, 
bu anlayışın ilk ve değerli sonuçları olarak gözükü
yor. 

Bu vesileyle önemli bir konu olarak gördüğü
müz «Transit» meselesine de değinmek istiyorum. 

j Memleketimizde hızla gelişen transit ulaşımı, hiç 
I şüphesiz, bizim için uluslararası bir köprü rolü oy-
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namak gibi önemli bir avantaj sağlıyor. Ancak, bu 
faydanın yanında yollarımızın modernleştirilmesi ve 
bakımı açısından da önemli malî yükler tahmil et- • 
mektedir. Bu konuda aldığımız son kararlar, bu yük
leri karşılayabilmek maksadına matuftur. 

Transit konusu aslında, ülkemiz ve bölge açısın
dan geliştirilmeye çok elverişli ve geliştirilmesi de 
gereken bir konudur. Bizim bu alandaki siyasetimiz 
uzun vadeli hedeflere ve tekliflere açık bulunmak
tadır. 

Bu maruzatımla genel dış politikamızda, bölge
mizin gerek siyasî, gerek iktisadî bakımdan halen 
işgal ettiği durumu ve manâyı açıkça ortaya koy
maya çalıştım. Biz şu kanaatiyiz ki, Türkiye bugün
kü siyasî şartların tam idraki içinde yeni boyutlar' 
kazanan bölge siyasetiyle siyasî istikrarın ve barı
şın sağlanması, milletlerarası işbirliği ve interdepen-
dence icaplarının yerine getirilmesi bakımından 
önemli bir rol oynuyor ve jeopolitik mevkiinin ken
disine kazandırdığı faydaları, yüklendiği görevleri 
yürütmeye çalışıyor. 

Batı camiası ile olan ilişkilerimizi de günün de
ğişen şartlarına uygun olarak, yeni bir siyasî kav
ram içinde görüyoruz. Elbetteki dünya artık soğuk 
harp devrindeki siyasî ortam içinde yaşamıyor. 
Türkiye, Batı ile kurduğu bağları, özellikle içinde 
bulunduğu ittifak bağlarını detende şartları içinde 
düşünmek ve değerlendirmek durumundadır. Batı 
'ile bağlarımız, ittifaklarımızı, koparmaya elbetteki , 
gerek yok ama onları detente'ın dayandığı çok na
zik dengenin bir parçası, önemli bir unsuru hali
ne sokmak da mümkün ve bunu yapmak durumun
dayız. 

İşte bizim Batı ile ilişkilerimiz, ittifaklarımız de-
tente ile çeliştirilmemeli, onun bir tamamlayıcısı ol
malıdır kanaatindeyiz. 

«Hedef baki kalmakla beraber, uygulamada gü
nün şartlarına uyuyoruz» derken benim kastetti
ğim durum ve manâ bu. Böyle bir politikanın elbet
teki sorumluları olacak. Biz bunu yükleniriz. Şu 
kadar ki, muhataplarımız da bize karşı benzer so
rumlulukları yüklenmek durumunda olduklarını 
anlamalıdırlar. Elbetteki bu durum Batı ile ilişkile
rimizin bu consept'e göre ayarlanmasında karşılık
lı titizlik ve itina gerektirecektir. 

Biraz da gelişme halindeki ülkeler grupu ile, ba
ğımsızlıklarına yeni kavuşan ülkelerle olan ilişkile
rimize değineceğim. 

Bu ülkelerle birçok ortak görüşlerimiz, ortak 
çıkarlarımız, ortak meselelerimiz mevcuttur. Bu ül
kelerin birçoğu ile tarihî, kültürel bağlarımız var
dır. Yaşadığımız dünyada bu ülkeler . mevcudiyet
lerini, meselelerini başarılı bir şekilde uyguladık
ları ortak ve aktif bir tutumla ispat ve vazetmiş bu
lunuyorlar. Onların davaları ile bizim davalarımız 
arasında bağlantı vardır. Bu itibarla bizim, onların 
tutumlarına faydalı katkılarda bulunmamız müm
kündür. Türkiye, bu ülkelerin bağımsızlık müca
delelerini inançla desteklemiştir ve desteklemekte
dir. Birleşmiş Milletlerin sömürgecilik, ırk ayrımı 
konularında kabul ettiği kararların ortak sunucu
ları arasında yer aldık. Bağımsızlıklarını kazanan 
yeni ülkeleri, Birleşmiş Milletler camiasının yeni un
surları olarak hemen tanımak, kendileriyle kısa za
manda ilişkiler kurmak, bizim hassasiyetle izledi
ğimiz bir ilkedir. Bu ülkelerin önem verdikleri ku
rumlara da katılmaktayız. Bu ülkelerle ilişkilerimi
zi daha da geliştirmek, bugünkü siyasetimizin, say
dığım yeni istikâmetlere değer atfettiğimiz diğer 
önemli bir faaliyet konusudur. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi bu genel mülâ
hazalardan sonra, müsaade ederseniz, evvelâ Batı 
ile ilişkilerimizden başlayarak bazı müşahhas ko
nulara ve konuşan sayın hatiplerin değindikleri, eleş
tirdikleri noktalara geçmek istiyorum. 

Sözlerime başlarken, «Dünya şartları, hedefleri 
hızla değişen siyasî bir ortam içinde yaşıyor» de
miştim. Bu ortam içinde çıkan gelişmelerin sonu
cunda Batı, âlemi bazı istihaleler, hatta sarsıntılar ge
çiriyor. Batı ülkelerinin kendi aralarındaki ulusal çı
karlar; bu çıkarlar aıasındaki çatışmalar, detant 
şartları içinde bu ülkeler arasında bazı sürtüşme
ler yaratmaya, ihtilâflar su yüzüne çıkmaya başladı. 
Soğukharp devrinde birbirine yanaşmış, kenetlen
miş gibi yaşayan devletler, detant ilerleyince daha 
çok kendi işlerine döndüler. Batı alemiyle Amerika 
Birleşik Devletleri arasında bir süreden beri ortaya 
çıkan ve henüz tamamıyle hail edilemeyen siyasî, 
iktisadî, malî görüş ayrılıklarına, eğer soğukharp 
devresi devam etseydi; şimdi rastlamak mümkün 
olur muydu? 

Bugün, NATO ittifakı içinde bile birbirlerine it
tifakla bağlı oldukları halde, bazı. devletler arasın
da tam bir ahenk kurulamıyor, tşte Türkiye ile Yu-', 
nanistan, işte îngiltere ile İzlanda, işte Portekiz'in du
rumu ve tutumu. 
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Ayrıca, Batı topluluğuna mensup bazı ülkelerin 
kendi iç bülyelerinde beliren yeni akımlar, alışma
dığımız davranışlara da rastlıyoruz. Bu durum, Batı 
camiasının dayanışma ve ittifak bağlarını cidden 
zedelemektedir. 

Hal böyle olunca, Türkiye; Batı camiası içinde 
dayanışma ve işbirliğinin temel hedeflerinin daima 
korunması gerektiğini, bu ilkelerden uzaklaşmanın 
mahsurlar doğuracağını, hatta detant politikasına 
devam etmek istiyorsak, bunun başarı şartının da 
aramızdaki tesanüdün muhafazası olduğunu her 
fırsatta açıkladı. 

«Detanttan ayrılmayalım».. Evet, Ayrılırsak ye
rine ne koyacağız? Yine geriye soğukharp devirleri
ne karşılıklı tehdit heveslerine mi döneceğiz? El
bette ki, hayır. Ama artık «Detant var» diye savun
mamızda boşluklarda yaratamayız. Tarafların kuv
veti kemale erdi diye detant donmuştur. Taraf
ların birinde güç noksanlığı ya da savunma aczi gö
rülürse, detant süratle ortadan kalkabilir. 

Biz, hep bunu anlatmaya çalıştık, yine de çalı
şıyoruz. Gerek milletler arasında gerek kendi mem
leketimizde güvenliğimizi, güvenliğimizi sadece de
tanta aramanın bir gaflet olduğuna inanıyoruz. 

Ama, kuşku yoktur ki, Batı topluluğu içinde gö
rülen dalgalanmalar Türk Hükümetinin bu açık ve 
istikrarlı tutumunu her zaman kolaylaştırmamakta-
dır. Amerika'nın Türkiye'ye karşı uyguladığı silâh 
ambargosu meselesi, böyle bir konjonktürün netice
si değil midir? Kendileriyle 30 yılı aşkın bir süredir 
çok iyi ilişkiler kurduğumuz Amerika Birleşik Dev
letlerinin Türkiye'ye silâh ambargosu uygulaması 
elbetteki büyük bir hata olmuştur. Konunun bugü
ne kadar cereyan eden safhası Yüksek Heyetinizin 
malumudur. Hükümetimizin değişmeyen tutumu, 
Amerika ile ilişkilerin Batı ile bağlarımızın günün 
siyasî şartlarına uygun bütün veçhelerini hesaba 
katarak bize karşı yapılan hatalara tarafımızdan 
hata eklememektir. Ancak, buna itina ederken, mil
lî hareketimize yakışır bir şekilde davranmaya da 
mecburuz. Baskılara boyun eğmeyiz, millî menfaat
lerimizi terk edemeyiz. Tarihimiz, coğrafyamız - tek
rar ederek söyleyelim - millî karakterimiz bizi daima 
sorumlulukların idraki içinde harekete sevkeder. Ha
tadan kaçınırız, ama hataya, baskıya da taviz vere
meyiz. Bunu Amerikalı dostlarımıza devamlı suret
te anlattık, anlatmaya da devam ediyoruz. 

Ambargonun kısmen kaldırılmasını yeterli bul
muş değiliz; ama müspet yönde'atılmış bir adım say- / 
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dik, savunma işbirliğinin tekrar başlanmasına ilişkin 
müzakerelere bu anlayışla başladık. Bu meselede 
ne verip ne alacağımızı açık olarak tespit etmek 
gerekiyor. Geride kalan tecrübeler şunu gösteriyor 
ki, savunma alanındaki işbirliğimiz yabancı unsur
ların etkisinden uzak kalmalı ve sağlam teminata 
bağlanmalıdır. Biz, başladığımız müzakereleri bu an
layış içinde yürütüyoruz. 

Cumhuriyet Halk Partisinin değerli sözcüsü, bi
zim ambargo karşısındaki hareketimizi eleştirdi. Ev
velâ «Mütereddit davranıldı, sonra ani bir kararla 
üstler kapatıldı, mehil verilmedi, sert bir karar oldu» 
dedi. Kendileri Türk hariciyesinin iftihar ettiği bir 
meslek mensubudur. Bu gibi hâdiseleri iyi bilirler. 
Bizim bidayetteki temennimiz, bize mütemadiyen azı
cık mehil tanıyınız, bu işi düzelteceğiz, bu konuyu 
halletmeye uğraşıyoruz, bu kadar soğukkanlı hare
ket ettik, ani bir kararla ilişkilerimizi zedelemeye
lim diye verilen teminatın idaresine ve neticesinin 
intizarına matuf idi. Kendilerine her seferinde, am
bargo bu şekliyle devam ettiği müddetçe hasımane 
bir hareket olduğunu ve bizim ortak savunma tesis
lerinin faaliyetine devam etmemize imkân olmadığını 
anlattık. Gazeteler yarın ne yazacak diye düşünmek -
tense, memleketin yüksek çıkarları neyi gerektiriyor 
diye soğukkanlı hareket ettik. Üsler ani kararla ka
patılmış değildir. Üslerin kapatılacağı, kapatılma 
zarureti muhataplarımıza çok evvel telkin edilmiş
tir. Âzami sabır ve ihtiyat da gösterilmiştir. Deği
şik şekillerde verdiğimiz teminata, yaptığımız açık
lamalara rağmen, bir de mütemadiyen kira mesele
sinden bahsediliyor. 

Muhterem arkadaşlarım, ortak savunma tesis
leri Adalet Partisi iktidarının 1965 yılında devral
dığı kötü bir mirastı, İkili anlaşmalar diye anılırdı. 
Bu anlaşmaların hiçbirini Adalet Partisi İktidarı yap
mamıştı. 54 anlaşma idi. İnanınız ki, bu 54 anlaşma
nın bir kısmı tekst (text) halinde, metin halinde dahi 
Dışişleri Bakanlığında yoktu. Bunları tedarik ettik, 
ikmal ettik. Evvelâ ne olduğuna baktık. Değişik za
manlarda, değişik şartlar altında vücuda getirilmiş; 
karşı tarafça kendi anayasasına ve usullerine uy
gun tarzda tasdik ve meriyete konmuş, ama bizim 
tarafta bu lâzimeye her zaman riayet edilmemiş 
bir anlaşmalar manzumesiydi. Evvelâ şunları derli 
toplu bir nizam altına alalım dedik. Müşkülât çek
tik. İhmal ettiğiniz, verdiğiniz bir hakkın istirdadı 
zordur. 2,5 sene uğraştık. Bir temel anlaşma yapa
bildik. Bu anlaşma, işbirliğinin genel ilke ve kural-
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larını koydu. 54 tane değişik anlaşma, bu temel ve 
kurallara göre 11 anlaşmaya, tatbikat anlaşmasına 
indirilecekti ve her tatbikat anlaşması, o genel ka
ideler içinde ayrıca uzmanlar arasında akdedilecek
ti. Bunun bir tanesini gerçekleştirebildik. Hükümet
ten ayrılmak durumunda kaldık. 

Geldiğimiz zaman durumu yine aynı bulduk. İkili 
anlaşmalar, ortak tesisler budur. 

Ambargo hasmane bir hareket olmakla beraber 
bir yeni imkân hazırladı. Amerika'nın taahhütleri
ni tek taraflı olarak ihlâl etmesi, bizi, feshi için, vaz
geçilmesi için birçok kayıtlarla bağlayan bu anlaş
malardan, bir kalemde, bunları hükümsüz, geçersiz 
addetmek fırsat ve imkânını verdi. Onu kullandık. 
Bugün ikili anlaşmalar yok. O 54 anlaşma tarihe ka
rışmış. Ona ruh ve hayat veren esas kaideler de yok. 
Bugün artık kendimiz hürüz. Yeni işbirliğini yeni 
şartlara göre yapar veya yapamayız. Bu duruma gel
dik. 

# 
Şimdi kiradan bahsediyorlar. Hükümetin açıkça 

ilân etti ki ve gerek Senatoda gerek muhtelif vesile
lerle basın konferanslarında da söylendi ki, artık 
Türkiye'de ortak savunma tesisreli olmayacaktır. 
Amerika ile müşterek bir tesis yapılmayacaktır. 

Bu savunma tesisleri nedir? 1945 yılında İkinci 
Dünya Harbinden çıkmış bütün dünya, zannediliyor 
ki artık geçmiş kanlı tecrübelerden ders alınacak, 
bir barış devresi açılacak. Bir taraf asker terhis edi
yor; bakmışlar ki, Sovyet Rusya bütün gücü i»e as
kerî faaliyetlere devam ediyor. 

Avrupa bunun karşısında gücünü birleştirmek 
ve kendini savunmak ihtiyacını duymuş. Bütün Av
rupa devletlerinin o devirdeki gücü yanyana gelmiş, 
Sovyet Rusya'nın tehdit ettiği tehlikeyi karşılama
ya yetmemiş. Arada açık kalmış. Bu açığı kapatmak 
lâzım. İkinci Dünya Savaşından sonra kabuğuna 
çekilmek isteyen Amerika zorla uyandırılarak ve 
Avrupanın başına gelecek felâketin ileride kendi
si için de vahim neticeler tevlit edeceğine inandırı
larak bu camia içine sokulmuş, NATO iktifakı gel
miş, böylece bir denge kurulmuş, bir savunma den
gesi. y 

Türkiye'de maruz kaldığı boğazlarda kontrol 
ve elviye-i selâse talepleri karşısında celâdetle bu 
talepleri reddedip, savunmasındaki açığı bu ittifak 
içinde aramış ve bulmuş. O devirler soğukharp dev
ri. Kader halinde iki blok çıkmış. Topyekûn mu
kabele stratejisi cari; bugünkü conseptler yok, nük
leer silâhların durumu bugünkü halde değil. O za

man dünya bir savunma ihtiyacında, belki iştiya
kında. O devrin icaplariyle, belki de kendimiz ta
lip olarak böyle tertiplere girmişiz. Kimseyi mua-
haze etmiyorum; her devir kendi şartlarıyle ölçü
lür. O günün şartları gelmiş, emrivaki olmuş. 

Şimdi bu tesislere ihtiyaç var mı yok mu? Eğer 
kader birliği yaptığımız bir camia içinde yaşıyorsak, 
eğer NATO'nun çöküşü, NATO'nun temel direği olan, 
en büyük gücü olan Amerika'nın çöküşü bize de ma
zarrat ihraz edecekse, bu mebdeden hareket edeceksek, 
bu üslere, bu tesislere ihtiyacımız olabilir. 

Yok artık, «bir Üçüncü Cihan Harbi çıkmaz; dün
yada siyasî şartlar değişmiştir, böyle bir netice de va
rit değildir» dersek, başka türlü düşünebiliriz. Bu ge
nel bir siyasî meseledir. Bu dönüp dolaşıp, «NATO' 
nun doğuşuna amil olan şartlar bugünde geçerli midir, 
değil midir?» meselesidir; ama Türkiye'de gelmiş geç
miş bütün hükümetler, NATO'yu en çok eleştiren 
muhterem Cumhuriyet Halk Partisinin mensup olduğu 
iktidar dahil, NATO'dan çıkmayı düşünmemişlerdir; 
«NATO'nun yeni şartları vardır, değişmiştir uymalı
yız; ama NATO'dan çıkmayalım» demişlerdir. 

Hal böyle ise, NATO ihtiyacının gerektirdiği sa
vunma mükellefiyetlerini ve savunma takviyesini yap
mak icabediyorsa işbirliği devam eder; değilse etmez. 
Biz ne dedik? İşbirliği devam eder veya etmez ayrı 
bahis ama, bundan sonra ikili tesis olmaz, kondomin-
yom olmaz. Hem Amerikan kumandanının hem Türk 
kumandanının beraberce hükmedeceği tesis olmaz; 
Türkiye'de Türk tesisi olur. İdaresi de Türk olur, tek
nik murakabesi de Türk olur, hepsi Türk olur; ama 
öyle şey var ki, benim tekniğim kafi gelmez, onun uz
manı çalışır. Benim idaremde çalışır, ne yaptığını bi
lirim; neyi, ne için yaptığını bilirim, yaptığının muhas-
salasından da faydalanırım. 

Şimdi,, tesis Türk tesisi olunca, bunun kira bedeli 
bahis konusu değil. Bir siyasî parti sözcüsü arkadaşım, 
i«Bu ister kira olsun, ister tazminat olsun, ister şu 
olsun, para olmaz» dedj. Sonra, hoş, döndü, parayı da 
az buldu ya, hem «Para olmaz» dedi, sonra da, «Para 
çok olsun» dedi.. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Biz değil, general
ler az bulmuş parayı. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞLA-
YANGİL (Devamla) — Şimdi, istediğimiz nedir? NA-
TO'ya girdiğimiz zaman, bize kendi takatimizin üstün
de bir kudreti silah altında bulundurmamız ve NATO 
emrinde tutmamız teklif edilmiş; adedi 500 bine yak
laşan bir insan gücünü. İtiraz etmişiz: «İyi, vakıa Rus-

271 



M. Meclisi B : 63 22 . 2 . 1976 O : 3 

ya ile en geniş hududa malikiz, bu kuvveti bulundu
ralım ama, biz bir yandan kalkınma halinde milletiz, 
nüfusumuz o devirde 15 miyon, 17 milyon, gücümüz 
buna yetmez.» «O kolay» demişler, «Size biz bunun 
için destek sağlarız.» Ama, NATO bizatihi kendi or
ganı olan bir teşekkül değil. Çağın yapmışlar: Tür
kiye'ye vazife vereceğiz, destek kim sağlayacak? Üç 
devlet cevap vermiş; Kanada, Amerika, Almanya. En 
büyük destek de Amerika; «Pekâlâ, madem desteği 
sağlıyorsunuz, biz de bu kuvveti bulundururuz» demiş. 

Dernek ki, bizim NATO içinde bu kadar geniş 
bir kuvvet bulundurmak için hariçten bize yapılmış 
bir destek taahhütü var; bir, bunu kenara koyalım. 

Bir müdet sonra, Türkiye'nin coğrafî mevkii iti
bariyle ittifak camiasına yönelecek tehlikeleri tefah-
hus ve tarassut edecek en müsait mevki olduğu iddia
sı yle ve yine NATO Anlaşması uyarınca, ortak sa
vunma tesislerini yapmamız Amerikan Hükümeti ta
rafından ikili olarak teklif edilmiş. Ona da denmiş ki: 
«Evet, ittifak camiası için bu lâzım. İttifakın kuvvet
li olması için, bize yönelmiş tehlikelerin izalesi için, 
önlenmesi için böyle bir şey lâzım; ama bu memleke
time munzam riskler getirir. Bu da benim müdafaamı 
takviyeyi icap ettirir, o takviyeyi nasıl yapacağım?» 
«Onun için de destek sağlarız» denmiş. 

Şu halde, Türkiye'ye taahhüt edilmiş ilci destek var: 
Biri, NATO içindeki mükellefiyeterinin edası için; 
diğeri, bünyesinde kabul ettiği ortak savunma tesis
lerinin müdafaasına zammettiği takviyeyi karşılamak 
için. 

Şimdi Türkiye der ki: Eğer bu taahhüt edilmiş des
teklere ben malik olamazsam, bu destekler benden esir
genir ise, ben bu vecibeleri ifa etmem. Bana bunları 
taahhüt ederken de, eskisi gibi şöyle olursa, şöyle olur. 
böyle olursa böyle olur diye kuşkulu bir vaatte bu
lunmayınız, ben bunu sağlam bir teminat altına al
malıyım... Dava burada. Bu yeni konsept budur, aradı
ğımız da budur. 

Bu itibarla, «Türk Hükümeti bu cesareti nereden 
buluyor? Başka milletin askerî üssünü kimseye da 
nışmadan nasıl şey ediyor» gibi beyanların, ya kendi
lerine verilmiş yanlış izahattan, ya da mesnetsiz bir
takım vahimeîerden neşet ettiği anlaşılır. 

Yine muhterem bir partinin sözcüsü arkadaşımız, 
benim Amerika ziyaretimi ertelememi de burada bir 
eleştiri mevzuu yaptı, ve her halde - kendilerinin söz
lerinin gerçek olduğuna tamamıyle kaniim ama - ken
dilerine bilgi veren Amerikan diplomatı kimse, du
rumdan bihaber olan bir zat olduğu anlaşılıyor. 

Ben ziyaretimin niçin ertelendiğini huzurunuzda 
açıkça izah edeyim. 

Ziyaret günü kararlaştırılmıştı. Bağdat'ta bir resmî 
ziyarette Washington Büyük Elçimizin bir işarını al
dım. Onda Amerika Dışişleri Bakanının eşinin benim 
Wasfrington'a varacağım gün ameliyat olmak duru
munda olduğunu, eşinin Boston'da ameliyat olacağı
nı; bu itibarla Dışişleri Bakanının Boston'la Washing
ton arasında daimî gidip gelmek mecburiyetinde kala
cağını ve benim için vermeyi programladığı akşam ye
meğini, öğle yemeğine çevirmek istediğini ve benim 
mukabil olarak vereceğim yemeğe de icabetinin müş
kül olacağını ifade etti. 

Ben de Amerikan Dışişleri Bakanına bir mesaj 
yollayarak; meselede biri protokol yönünden, diğeri 
esasından iki müşkülât çıktığını, hastalık dolayısıy-
le programda tebeddülat yapmayı gayet tabiî karşılı
yorsam da, bunun kıyasen türlü yorumlara yol açabi
leceğini, insanî yönünün ise kendisinin bu kadar 
önemli bir meseleyle zihnen meşgul olduğu ve eşinin 
ameliyat olduğu, geceyi yanında geçirmeye mecbur ol
duğu bir gecenin sabahında, hastalığın sürprizleri ara
sında önemli bir meseleyi müzakere etmemizi doğru 
görmediğimi ve kendisi kabul ediyorsa, ısrar etmiyor
sa bunu müsait yakın bir tarihe tehir edebileceğimizi 
söyledim. 

Kendisinin cevabı muvafık çıktı. Mart başını teklif 
etti bana. Mart başında - sayın sözcü de bilirler - Bü-
rüksel'de bir Ortak Pazar toplantımız vardı ve onu ta-
kibeden iki haftada da ya bizim, ya bize gelmiş ziya
retler olduğu için Mart'ın üçüncü haftası boştu, kar
şılıklı 24 - 25 Mart tarihlerini tespit ettik, ziyareti de 
erteledik. 

Buna, bunun dışında sebep aramak beyhudedir; 
«Hayır sen ne söylersen söyle, biz işi sağlam yerden 
haber aldık» demek de zaittir. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Amerikan basını Sa
yın Bakan.. 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Devamla) — 
Zaittir, yanlış izahat verilmiş. 

Bu itibarla; «Amerikan ambargosu karşısındayız» 
dediğimiz politikada kararsızlık yoktur. Ani karar al
mak suretiyle yaptığımız ihtiyatsızlık yoktur. Hata et
memeye çalışıyoruz. Hataların düzeltilmesine yardım
cı olmaya çalışıyoruz ve bu hataların düzeltilmesinin 
Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkileri tazelemeMe 
kalmayacağını, çok daha geniş çerçeve içinde dünya 
siyasî şartlan üzerinde de olumlu etkiler yapacağına 
inanıyoruz. 
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Batı ile ilişkiler konusunda değinmek istediğim 
ikinci noikta; Avrupa Ekonomik Topluluğuyle olan 
bağlarımızdır. 

Bu bağlar üzerinde konuşurken, Topluluğun halen 
bir gelişme ve değişme dönemi içinde bulunduğunu 
gözönünde tutmazsak, yanlış neticeler çıkarabiliriz. 

Gerçekten Avrupa Ekonomik Topluluğu bir yan
dan yeni üyelerin katılmasıyle genişliyor, öte yandan 
kendi bünyesi içindeki dayanışmayı ve yapısal düze
nini tam manasıyle sağlam temellere oturtamamış ol
manın sarsıntısına çare arıyor. 

Bugün Topluluk içinde çeşitli cereyanlar var. Her 
ülkenin kendi çıkarları ekonomik ve siyasî ortak ga
yelerle nasıl bağdaştırılacak? Eğer ülkeler arasında 
tam bir entegrasyon olursa büyük devletler ortaya si
yasî bir direktuvar çıkarabilecekler mi? 

Bugün bir mesele, yani entegrasyon durumu he
nüz başlangıç halinde. Yarın bu yakınlaşma daha ileri 
bir safihaya gelirse acaba yeni problemler çıkacak mı? 

Böyle çeşitli eğilimler topluluk içinde tartışılıp du
ruyor. Bu durumda Topluluğun geleceği hakkında şim
diden kesin tahminlerde bulunmak çok güç, o kadar 
ki; üyeler arasındaki ekonomik gelişme farklarının bu 
Topluluğu iki yaıhutta birkaç katlı entegrasyon biçim
lerine bile itebileceğinden söz ediliyor. 

Ayrıca geniş anlamda siyasî istişare ve danışma 
meselesi de henüz çözülmüş değildir. Biz toplulukla 
ilişkilerimizde kuruluşun bu kendi iç bünyesi içimdeki 
problemleri de dikkatle gözönünde tutmak mecburiye
tindeyiz. 

Topluluk hakkındaki bu maruzatım, konumuzun 
uzun vadeli yönleridir. Bizim bugün karşı karşıya bu
lunduğumuz mesele, topluluk içindeki durumumuzu 
ülkemizin yararlarına en uygun bir dengeye kavuştur
mak ve bu ilişkilere gerçekçi bir açıdan yaklaşabil
mektir. 

Bugün topluluk içinde problemlerimiz var. Tarım 
ürünlerimize verilecek yeni tavizlerle ilgili topluluk 
tekliflerini yetersiz bulduk, kabul etmedik. Şimdi top
luluk bize yeni teklifler hazırlıyor. 

Biz bugün topluluğa iştirakçi üye olmamıza rağ
men, üçüncü ülkelere ̂ nazaran daha az avantajlı bir 
duruma düştük. Bu ayrıcalığı kabul etmiyoruz 

Ziraî ürünlerimizin topluluğa ihracı, istikrarlı bir 
şekilde düzene sokulmalı ve geliştirmelidir; bunun için 
tedbirler alınmalıdır diyoruz. 

Topluluk ülkelerinde çalışan işçilerimizin sosyal 
güvenlik haklan hâlâ arz ettiğimiz seviyeye çıkarıla
madı. Bu konuda topluluğun bize evve'ce yaptığı tek-
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liflere mukabele etmek de vakıa biraz geç kaldık. 
Görüşlerimizi ancak 1975 yılı sonunda verebildik. On
lar bizim teklifimizi Protokolün 39 ncu maddesi dı
şına taştığı iddiasıyle, kabul etmediler. 

Şimdi bu konuda yeniden müzakerelere başlaya
cağız. Tekliflerimizin en önemlilerinden biri de. sos
yal güvenlik haklarında işçilere en fazla kayırılan 
statünün tanınmasıdır. 

Bu konuda da yakında müzakerelere başlayaca
ğız ve isteklerimiz üzerinde ısrarla duracağız. 

Ortaklık anlaşmamızda öngörülen 1976 yılı sonu
na kadar veya 1976 yılı sonundan itibaren, işçileri
mizin topluluk bölgesinde kademeli olarak serbest do
laşımı meselesidir. Biz bunu ortaklığımızın en önemli 
unsurlarından biri sayıyoruz. 

Ekonomik krizin topluluk içindeki ülkelerin eko
nomileri üzerinde bazı olumsuz etkileri olduğunu 
biliyoruz; ama topluluğun bu konudaki taahhütlerini 
yerine getirmeye imkânı olduğu kanaatindeyiz. 

Eğer topluluk bu taahhüdün yerine getirilmesi ha
linde durumun ölçüsüz bir şekilde aleyhlerine tecelli 
edebileceğini düşünüyorsa, bu endişelerinin gideril
mesinde Türk Hükümetinin kendilerine yardımcı ola
cağına inanmalıdır. 

Toplulukla ticaret açığımız da düşündürücü bir 
hale geldi. Sayın Demokratik Parti sözcüsü, bu 
noktaya değindi, doğrudur. Toplulukla ticaret açığı
mızda elden endişe verici bir taraf vardır; yalnız bu 
yapısaldır. «Yapısaldır» derken şunu kasdediyorum: 
Türkiye'nin ithalâtı nedir? Bunu kaleme vurduğunuz 
Zaman, yüzde 40 hammadde, yüzde 55 yatırım mal
lan, yüzde 5 tüketim malları. 

Şimdi, bu muvazeneyi düzeltmek için iki yol var. 
İhracatımızı artırmak, ithalâtımızı kısmak, ihracatı
mızı, topluluğun bütün tedbirlerini lehimize tasavvur 
etsek, kapılar tamamen açılsa, ne kadar artıracağız? 
Neyimiz var da satamadık veya neyimiz mümkün? 
100 milyon artırdık, 200 milyon artırdık, 1 milyar 200 
milyonluk açığı bu kapamıyor ki. 

İthalâtımızı kısalım.. Hammaddeyi kısarsak, yatı
rım mallarını kısarsak kalkınmamızı nasıl tamamlaya
cağız? O halde eğer muhakkak bunları ithale mecbur-
sak, topluluk hakkında alacağımız tedbirler, ithalâtın 
adres değiştirmesinden başka bir neticeye ulaşmaz. Bu 
demek değildir ki, açık üzerinde durmayalım. Açık 
üzerinde elbette duracağız. Zaten bunu topluluğa gö
türdük ve bir uzmanlar grupu tarafından bunun in
celenmesini ve ihracatımızı artıracak gayretlere, bu 
dengeyi sağlayacak tedbirlere, topluluğun ne şekilde 
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batkıda bulunacağını araştırmak için, bir komisyon 
kurduk. 

Sayın sözcü, Yunanistan'ın tam üyeliği an mese
lesidir; biz 600 milyon dolar kredi talebiyle bunu 
satıyoruz gibi, gerçeklere uymayan bazı eleştirilerde 
bulundu. Kendileri gayet iyi bilirler, ortaklık şartları 
olarak, muhtelif devreler için malî protokoller hazırla
nır. îçlnde bulunduğumuz malî protokol bitti, yeni 
hir malî protokol, zannederim üçüncü malî protokolü 
hazırlayacağız. Henüz bize bir miktar da teklif etmiş 
değiller. Öyle rivayetler, sayın sözcünün irat buyurdu
ğu rakamlara yakın söylentiler var. Ne şekilde tecelli 
edeceğini bilmiyoruz, ama bu iki mesele arasında bağ 
kurmak, zannederim ki doğru olmayacak. 

Netice olarak şunu söylemek istiyorum: Ortak Pa
zarla meselelerimiz vardır. Bunları tümüyle ele aldık. 
Topluluğun kendi içindeki durumunu da göze alarak 
ıbu meselelere çare arıyoruz ve ilişkilerimizi tümüyle 
gözden geçiriyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, şimdi, Türk - Yunan 
ilişkilerine ve Kıbrıs davasına geçiyorum. 

Bu iki konunun, dış politikamızın birçok yönleri
ni devamlı olarak etki altında tuttuğu gerçektir. Biz 
gerek Yunanlılarla olan ilişkilerimizi, gerek Kıforşs 
davamızı barışçı yollarla müzakere masasında hallet
mek hususundaki karar azmimizden hiç bir zaman vaz
geçmedik. Bu iyi niyetimizin, en sonunda, beklediği
miz anlayışa karşı tarafın da benimseyeceğini, yar
dımcı olacağını inanıyoruz. Biz Yunanistan'a karşı hiç 
bir zaman kötü niyet de beslemedik. Yunanlılarla ara
mızda oluşan gerginliğin sorumlusu biz değiliz. Taraf
sız her göz için, açıkça görünen yayılma emeli sayıla
bilecek tutum ve davranışlarıyle, bütün problemleri 
Yunanlılar kendileri yarattılar. Halen işbaşında bulu
nan Yunan devlet ricalinin, seleflerinin hatasından do
ğan ilişkileri düzeltme yolunda müspet adımlar ataca
ğım umuyoruz. Bizim temennimiz, Sayın Işık'ın te
mennilerine uygun olarak, aynı bölgede yaşayan, bü
yük engellere rağmen mazide çok olumlu ilişkiler sağ
layan bu iki komşu ülkenin yeniden barış ve anla
yış içine döndbilmeleridir. 

Bizim aramızda çeşitli anlaşmazlıklar var. Ege 
hava saihası üzerinde bir anlaşmaya varmak için baş
ladığımız görüşmelerin dördüncüsü, geçen ay Atina'da 
yapıldı, anlaşma olmadı. Niye olmadı? Vaktiyle, ulus
lararası hava sahasında uçuşların emniyetle ifası için 
yapılacak radarlı kontrolları, bölgelere ayrımtşlar; biz 
yapılan teklifi o zaman kabul etmemişiz, Yunanistan 
razı olmuş, «Bu bölgedeki kontrolü ben yapayım» de

miş. Bu uluslararası trafiği kolaylaştırıcı bir tedbir. 
Şimdi, Yunanistan bunu, âdeta kendi hükümranlık 
sahası gibi kullanmak istiyor. E... bu yüzden mesele 
çıkıyor. 1,5 yıldır Ege hava sahasından bizim THY 
uçaklarımız dahil, diğer uçaklar uçamıyorlar. Bunun, 
ekonomik bakımdan, birçok alanlardan mahzurları 
var. Onlar ille bir anlaşma yapabilmek için, «Fir Hat
tının sağı», «Fir Hattının solu» diye keenlem bizim ka
bullenmediğimiz, kendi hatlarını bize zımmen tasdik 
ettirmenin yollarını arıyorlar. Biz de bunu istemiyo
ruz. Mamafih, anlaşma olmamasına rağmen, prensip 
itibariyle, görüşmelere devam karart alındı. Biz, bu 
görüşmelere yine katılacağız. 

Kita sahanlığı meselesi de öyle. Bize tenkitler yö
neltiliyor, endişelerden bahsediliyor. Ne Kıbrıs me
selesini, ne kıta sahanlığı meselesini biz icat etme
dik, bunlar bizim devraldığımız meselelerdir. Şimdi, 
vaktiyle bir nota teati edilmiş. Kıta sahanlığı mesele
sinin Uluslararası Adalet Divanında görüşülmesini 
Türk Hükümeti kabul etmiş. «Bunun müzakerelerini 
yapmak gerekir, gidece'kmiyiz, gitmeyecek miyiz?» bi
zim karşılaştığımız safha. Yunanlılar derhal «Tah
kimname yapalım» dediler. Niye tahkimname yapa
lım? «Biz vaktiyle Türkiye ile nota teati ettik; işte, 
müzakere tamam oldu, şimdi mesele tahkimname ya
pıp oraya gitme devridir.» 

Muhterem arkadaşlarım, kıta sahanlığının, bizim 
iltihak etmediğimiz 1958 Anlaşmasındaki tarifi; kara 
parçasının tabiî uzantısı, 200 mile kadar olan tabiî 
uzantısıdır. Böyle bir tarif tatbik edilirse, Yunan ada
larının hiç birine kıta sahanlığı tanımak mümkün de
ğildir. Çünkü, Anadolu sahilinin kıyı uzantısı ve 200 
mil saha bu adaları içerisine alıyor. Ama yine aynı an
laşma, adaların da kıta sahanlığı olduğunu kabul eder 
ve kıta sahanlığı hakları tedahül ederse, karşılıklı hat
tın ortasını hudut olarak alır. Böyle bir hat da Tür
kiye'ye Ege Denizinde hisse tanımaz. 

Ben Antalya Valiliği yaptım. Bu tarife göre, Meis 
Adasının karşısında Kaş kazasından denize girecek 
bir Türk 460 metre açıldığı zaman pasaport lâzım, 
Yunan denizine girdi demektir. 

Demek ki, 3054 Yunan hâkimiyetine malik ada 
olan Ege Denizinde kıta sahanlığı meseleleri ancak 
ve ancak, durumun özelliği dolayısıyle, özel anlaş
malarla, müzakere yoluyle halledilebilir. Bütün gay
retimizle, bunu, karşı tarafa anlatmaya çalıştık. Niha
yet Bern'de başlayan müzakereler olumlu bir istika
met aldı, taraflar birbirlerine görüşlerini yazılı ola
rak verdiler, uzmanlarına tetkik ettirecekler ve bu 
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suretle kıta sahanlığı sahalarının hudutlândırılrnası ve
ya müşterek, ortak bir tedbir bulunması, hatta ortak 
•işletme dahil, her türlü çarderin aranması yollarına 
gidilmesi imkânı belirdi. 

Şimdi Kıbrıs meselesine geliyorum : 
Muhterem arkadaşlarım, Kıbrıs meselesi, bizim 

Hükümetimiz kurulduğu anda ne haldeydi, bugün ne 
haldedir meselesi ise, biz bu hesabı kolay veririz. 
Ama, biz mütemadiyen şundan suçlanıyoruz: Bu 
Hükümet bu meseleyi halledemez; bu Hükümet istik
rarlı, vazıh bir politika takip etmiyor. 

17 aydır biz ve bizden evvelki hükümetler gayet 
sarih olarak Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, Kıbrıs 
meselesine nasıl bir çözüm yolu aradığını açığa vur
dular: iki bölgeli bir federasyon; zayıf yetkili bir 
federal devlet ve bu federal devletin merkezî organ
larına eşit saclarla iki cemaatin katılması. 

Bidayette vaz edilen bu prensipler bizim Hükü
met Programımızda biraz daha vazıh olarak yerini 
buldu ve bunu bütün beyanlarımızda tekrar ettik. 17 
aydır karşı taraf - ne Kıbrıs tarafı, ne Yunanistan -
biz bu teklifi kabul ediyoruz yahut etmiyoruz yahut 
açmadı, tek lâf etmedi. Şimdi, «Karşı taraf anlaş
maya teşne, hazır; Türk Hükümetinin kararsız tu
tumu, gayri vazıh tutumu dolayısıyle Kıbrıs meselesi 
atalete girdi..» Bu, insaf mı bu?. Bu, gerçek mi bu?. 
Ne diyecek Türk Hükümeti?. Söylemiş taleplerini: 
Ben bunu istiyorum. Ama, içten, dışarıdan bize yöne
len eleştiri bu. Dışarıdan olanı anlıyoruz. Çünkü dı
şarıdakiler sarih söylüyorlar, diyorlar ki: ,«Efemdim, 
siz bu işe başlarken hiç bir fetih emeli gütmediği
nizi, toprak kazanma peşinde olmadığınızı, barış için 
giriştiğinizi söylediniz; emelinizin de eski durumu ih
ya etmek olduğunu iddia ettiniz; işte eski durum ihya 
edildi; Makarios yerine geldi, sükûn da geldi, iki böl
geli federasyon istiyorsunuz, bu bölgeler nedir söyle
yin de halledelim. Fedakârlık size düşer, kuvvetlisi
niz.» 

Biz de diyoruz ki; «Efendim, biz taleplerimizi 
söyledik, hangi şartlarla Kıbrıs işini çözmeye razı ola
cağımızı bildirdik.» 

Şimdi, acaba Yunanlılar bu teklifleri nasıl kabul 
ederler, ne mukabilinde kabul ederler? Arazi fedakâr
lığı isterler. Ne kadar isterler? Şu kadar isterler. On
ları da tahmin edelim, onlar adına da teklif yapalım, 
sonra kendi yaptığımız tekliflerle Yunanlılar adına 
yaptığımız tahminleri koyup karşılıklı müzakere ede
lim. 

Bu, teslim olmaktır. 
Gelir karşı taraf, siz iki "bölgeli federasyon mu is

tiyorsunuz, anladık; zayıf yetkili federal devlet, an
ladık. Biz bunu prensip alarak kabule mütemayiliz 
ama, bizim de sizden taleplerimiz var: Adadaki mev
cudiyetinizi azaltın, işgal ettiğiniz topraklarda fedakâr
lık yapın, sınır tashihatı yapın. Bizim teklifimiz 
şudur der; alırız bakarız makul mü; Hüküme
timizde müzakere ederim, muhalefetimize da
nışırız; bir millî davadır, işte nihayet halli imkânı şu 
şekilde belirdi.. Hayır.. Hareketsizsiniz. Hareketsizsiniz 
demek, Mdia, isnat, itham hepsi iyi; hareketli olmak 
için ne yapmak lâzım olduğunu söylemeden, hareket-
sisiniz, tutarsızsınız, kararsızsınız.. 

Bu iddiayı insafla telif edemem. 
Kıbrıs meselesinin hallinin gecikmesi bizim Hükü

metimizin tutumuna bağlı değildir muhterem arka
daşlarım. Bunun - Sayın Işık da temas etti - en mü
him amili Amerikan amıbargosudur. 

Karşı taraf düşünmektedir; Askerî sahada aleyh
lerine tecelli eden bir durumla karşılaşmışlardır. Me
selenin siyasî safhası gelmiştir. Siyasî safhada da yine 
ihtilâfın bidayetinden beri reddettikleri, ölürüz de yap
mayız dedikleri M federasyona vaz-ı imza etmek için 
istical etmekte bir durum görmüyorlar. Belki Ameri
kan ambargosu devam eder, belki karşı tarafa zaaf 
târî olur, belki karşı tarafın bünyesinde ihtilâflar 
çıkar.. Zaten Kıbrıs meselesi Türk iç siyasî hayatının 
barometresi halinde olmaktan çıkamamıştır: Ne zaman 
ki Türkiye'ye zaaf gelmiştir, Kıbrısta hareket vardır; 
ne zaman ki, Türkiye'de kuvvet ve istikrar vardır, 
Kıbrıs'ta kıpırdama yoktur. Hal böyleyken bizim hâlâ, 
siyasî sebeplerle, birbirimizi küçük düşürme gayretiyle 
veya iç politikada puan kazanma gayretiyle birbirimi
ze kusur atfederek, karşı tarafın ekmeğine yağ süre
rek, kadri batmışları i'lâ ederek böyle bir durum ve 
tutum içine girmemizin hikmeti yoktur. 

Dıştan bu şekilde düşünmenin sebeplerini anlamak 
kabildir; bunları cevaplandırmak da mümkündür; 
ama içerden bu şekilde tevcih edilmiş iddiaların bir 
hazin tarafı olduğunu kabul etmemek de mümkün 
değildir. 

Kıbrıs davası, bir konsekansın neticesidir; onları 
izaleye çalışıyoruz ve Kıbrıs davası, bizim devraldı
ğımız günle bugün arasında cidden terakki kaydetmiş
tir. «Evvelâ, mülteciler geri dönsün, yerlerine otur< 
sun» diyen Yunanistan'a ve Rum tarafına Üçüncü Vi
yana müzakeresinden sonra bir anlaşma yaptırmak 
mümkün olmuştur. Rumlar evierine dönsün iddiasını 
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Birleşmiş Milletlerde celâdetle müdafaa edenler, Ce-" 
nupta yaşayan Türklerin Şimale çıkıp eski Türk böl
gesinde oturmasına rıza göstermişlerdir. Bu bir ahali 
mübadelesidir. Bu çift bölgeli bir federasyona zımnî 
bir rızadır. Bu çok önemli bir merhaledir. 

Sayın Cumhuriyet Halk Partisinin sözcüsü, Ada' 
dafci ekonomik durumdan bahsetti. E, şimdi hiç arzu 
etmediğim bir yere giriyorum. Ekonomik durumu na
sıl Û VL aldık, ne hale getirdik. Biz Kıbrıs'ın, ihtilâfının 
ertesi günü devralmadık ki Kıbrıs. Aylar ve aylar son
ra devraldık. 200 küsur sanayi müesesenin atıl halde 
terk edildiği; bağların, bahçelerin hâlâ sayımı ile meş
gul olunduğu; hiç bir şeye el sürülmediği bir eko
nomiden, bugün, ziraî ıslahat yapıldığı, sanayi mües
seselerinin çoğunun işletmeye açıldığı ve Ada'da bü
yük enfrastrüktür faaliyetlerine girişildiği devre gel
dik. Zaten Ada'da netice ne şekilde tecelli ederse et
sin, Kıbrıs Türk tarafı, Ada'nın ekonomisinde ba
şarı gösteremediği takdirde, bu mesele daima siyasî ih
tilâflar yapacaktır. 

Biz, Kıbrıs ihtilafının iki senede bir üç senede 
bir Türkiye ile Yunanistan arasında daimî mesele 
hale gelecek, çıban başı olacak bir durumdan çıkarıl
masını istiyoruz. Meseleye köklü bir hal çaresi bu
lunsun istiyoruz. Biz açık konuşuyoruz. Bugünkü 
durum, Rum tarafının 11 senedir işlediği hataların 
sonucudur. Her şeyi onlar başlattılar. Türk cemaati 
11 yıldır rahat yüzü görmedi. Şimdi sürekli bir ba
rış yaratmak zamanı geldi. Artık bu cemaatler içice 
yaşayamaz; ancak yanyana yaşayacaklardır. Herkes 
kendi bölgesinde kendini idare edecektir. Bu şartlan 
arıyoruz. Kıbrıs Devletinin varlığını da korumak is
tiyoruz. Bağlantısız, özgür, iki toplumlu bir Kıbrıs 
Devletinin yaşamasından yanayız. Federasyon dün
yada ilk defa uygulanacak bir sistem değil ki.. Kıbrıs 
Devleti zaten kurulurken, iki milletli bir devlet ola
rak kuruldu. Anayasası coğrafî zemine dayanmayan 
bir yetkiler federasyonundan ibaretti. 

Gelirler cemaatlerimiz, karşı karşıya otururlar 
masaya, hiç kimse müdahale etmeden, tesir altında 
kalmadan kendi meselelerine kendileri için çare bu
lurlar. Ama biliyoruz ki; ne Türkiye, ne Yunanistan 
bu çözüm yoluna sej'irci kalamaz. Ortada bir Kıb
rıslı milleti yok. O Ada'da Türklerin ve Yunanlıla
rın uzantıları, kankardeşleri var. Bunun içindir ki, 
mesele, Kıbrıs Devletinin ve iki cemaatin meselesi 
olduğu kadar, Türkiye ve Yunanistan'ın da mesele 
sidir. Ancak, cemaatler evvelâ Adada yan yana ya
şamanın ayrı, ortak şartlarını beraberce kararlaştır-

malıdır. Bu anlaşmadan sonra, her iki hükümeti il
gilendirecek konular ayrıca hep birlikte görüşülür. 

Biz, Brüksel'de görüşmeler çıkmaza girdiği za
man Yunan Dışişleri Bakanı ile bir mutabakata gir
dik. Bu mutabakat iki cemaatin hiçbir ön şart koy-
maksızın gelip toptan meselelerini beraberce müza
kere etmeleri, aynı zamanda müzakere etmeleri idi. 
Sonradan bundan inhiraflar oldu. Müzakerelerin 
yeniden başlaması zorlaştı ve evvelâ ilk teklifi yap
mayı kabul eden Rum tarafı; «Hayır, madem iki 
bölgeli federasyondan bahsediyorsunuz, bölgelerin 
sınırlarını gösterin de meseleyi öyle konuşalım» de
meye başladılar. 

Bütün bunların dayandığı gerçek; bu işte bir sa
lâh olursa, «tşte, iş iyiye gidiyor, işte müzakereler 
olumlu bir safhaya girdi, Türkler zannedildiği gibi 
uzlaşmaz değil, Türkler bu konuda iyi niyet sahibi 
gibi bir hava yaratılmasın, ambargo devam etsin ve 
bu şekilde de Türkler sıkışsın, belki ileride daha mü
sait şartlarla razı olur» maksadına matuf idi. Ve 
zannıma kalırsa; Rum tarafı Viyana'da, son defa, 
müzarekeleri katiyen kesmek içki gitmişti. 

Halbuki son şekil yüce malumunuzdur: «Her iki 
taraf Adada birbirlerine evvelâ Rum tarafı teklifini ver
sin Sayın Denktaş bu teklife karşı görüşünü bildir
sin Mayıs ayında tekrar Genel Sekreterin riyasetinde 
toplansınlar; Genel Sekreter bu durumu tetkik etsin 
ve işler Brüksel mutabakatı mucibince daha geniş ko
mitelere havale edilsin, orada oluşturularak bir çö
züm yolu aransın» şekline gelmesi cidden atılmış 
müspet bir adımdır. 

Bu münasebetle Genel Sekreterin bilhassa son Vi
yana toplantısında tarafsız, meseleye çözüm yolu 
bulmak hususunda sarf ettiği gayretleri şükranla an
mak gerekir. 

Şunları söylemek istiyorum muhterem arkadaş
lar. «Olaylar şöyle oldu, böyle oldu. Kusur şunda 
kaldı, bunda kaldı,» bunları geride bırakmak lâzım
dır. Bugün Adadaki fiili durum, Kıbrıs meselesinin 
kökünden hallini hem mümkün hem de zaruri bir 
hale getirmiştir. Bu fırsatı kaçırırsak hepimiz zarar 
görürüz. 

Bugünkü durumun ortaya çıkardığı şansı değer
lendirmek lâzımdır. Dünkü Viyana Konferansının 
vardığı netice bize şunu gösteriyor ki, eğer mutaba
katlara uyulursa, kurallara uyulursa, her iki taraf ve
cibelerini yaparsa Kıbrıs meselesi için hal yolu bul
mak güç olmayacaktır. Biz, bu meselenin halli için 
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bidayetten beri toplumlararasındaki müzakerelerin en 
salim yol olduğunu söyledik. 

Şimdi bu durum karşısında, benim, bilhassa mu
halefet partilerine hitabederek bazı temennilerim ola
caktır: Bize, «Kıbrıs işi gül gibi gidiyordu, geldiniz 
berbat ettiniz» denmemelidir. Bize, «Biz, Makarios' 
un dersini vermiştik, geldiniz siz onun itibarını yük
seltiniz» denmemelidir. Biz de, «tşi asıl bozan siz
lersiniz, başlangıcı ters yoldan vaz ettiniz de bu hale 
geldik» demeyelim. Bunlar gerçek olsa bile söyle
meyelim. 

Ortada millî bir dava var, bitmemiş canlı bir 
dava, yürüyor; bunu elbirliği ile çözeceğiz. Kıbrıs 
me-.̂ e-Mv. hiç bir hükümet kendi kendine çözemez. 
Bu işi milletin benimsemeyeceği, razı olamayacağı 
bir sonuçla bitirmek imkânı yoktur. Kıbrıs meselesi
ni hiç bir hükümet değil, Yüce Meclisiniz hallede
cektir. Bu demek değildir ki, Kıbrıs işinde iktidar 
ne yaparsa yapsın ses çıkarılmamalıdır, her yapılan 
olduğu gibi kabul edilmelidir. Hâşâ. yanlış olursa 
söylenir, yapıcı katkılar bulunur, yol gösterilir. Kıb 
rıs işi çetin bir iştir. Hata etmekten kaçınmak hiç bir 
iktidar için mümkün değildir. Sizin zamanınızda, bi
zim devrimizde de hatalı işler yapılmış olabilir. Bu 
yanlışlarla birbirimizi çökerteceğiz diye Kıbrıs işine 
kötülük getiremeyiz. 

Geçmişi eleştirirken insaflı, dikkatli, itinalı ol
mak; yol gösterirken, yapıcı, gerçekçi davranmak si
yasî icaplardan çok bu davanın kendi bünyesinden, 
kendi içindeki önemden geliyor. Bunu gözönüne alır
sak millete de, davaya da yardımcı oluruz. Aramız
da ihtilâf çıkaracak konu mu yok?- Çekişecek şeyler 
az değil ki. 

Eleştirilerimizi, Kıbrıs konusunda olsun; ölçülü, 
itinalı bir duruma sokmanın zamanı geldiğine kani-
yim. Yunanistan 17 aydır susuyor. Çözüm yolu için 
tek lâf etmedi. Orada da amansız bir muhalefet var, 
orada da diş dişe kavga var. Ama Kıbrıs konusunda, 
«Kol kırıldı yen içinde kaldı».. O kadar bile olama
yacak mıyız? 

Ben bu düşünceler içinde genel maruzatımı biti
riyorum. Müsaade buyurursanız muhterem hatiple
rin değindiği bir iki' noktaya da kısaca cevap ver
mek istiyorum. 

Sayın Mehmet Zeki Okur, Müslüman Arap dev
letleriyle münasebetin inkişafından bahsetti. Doğru
dur, bu yıl İstanbul'da toplanacak İslâm Konferansı 
bu münasebetlerin inkişafına güzel bir vesile teşkil 
edecektir. 

Libya ile anlaşmalarımız yürüyor. Gayet iyi ne
ticeler aldık. Bu konuda iktisadî hâsıla gün geçtikçe 
ilerlemektedir. 

Millî kültürümüzün tanınması için faaliyetimiz 
var. Irak gibi, Lübnan gibi, Ürdün gibi yerlerde 
kültür merkezleri açtık ve açmaya da devam edece
ğiz. Bu faaliyetin kısırlığı birtakım zaruretlerden ile
ri geliyordu. 

Muhterem arkadaşlarım, Fransa tanınmamış bir 
memleket değildir; ama Fransa'nın kendisini tanıt
mak için bütçesine koyduğu ödenek 3 milyar 300 
milyon Türk lirasıdır. Türkiye'nin kültür faaliyetle
ri için geçen yıla kadar koyduğu ödenek 7,5 milyon 
liraya yakındır. Yedubiçuk milyon lirayla Türkiye'yi 
dışarda bütün yönleriyle tanıtabilmenin müşkülâtı
nı tahmin edersiniz. 

Bu yıl Yüce Heyetiniz hem bu ödenekte hem de 
tanıtma için koyduğu 100 milyon ile bize birtakım 
yeni imkânlar bahsetmiştir, onları itimadınıza lâyık 
bir şekilde kullanma gayretine gireceğiz. 

«Türk evleri»nden bahsedildi. Türk evleri yapıl
dı. Bir şeye bağlarken iyi başlanmazsa sonunda ha
ta çekiliyor. Buna müdür tayin etmek lâzım, perso
nel tayin etmek lâzım, bunalım iki üç kişide, tayin 
edelim denebilir, ama bu tayini bir usule bağlayalım, 
bir yönetmelik yapalım, ona uyalım dedik. Yönet
meliği bitirdik, gerek müdürün, gerek yardımcısının, 
gerek tayin edilecek personelin evsafını tespit ettik, 
ilân ettik, mülakat yapıyoruz, kültür merkezlerimize 
bu tayinleri yapacağız. Bugüne kadar da boş bırak
madık, yerine vekiller tayin ederek idare ettik. O ve
killere de bu açtığımız mülakat ve imtihanlara girme 
hakkı tanıdık. 

Bazı filmlerden, özellikle, «Şirin'in düğünü»nden 
bahsedildi, «Hiç olmazsa Alman Hükümeti, üzüntü
lerini olsun bu Hükümete beyan etmedi mi» diye 
söylendi. Bendeniz şahsen iki defa Almanya'daki 
büyükelçime telefon ettim, oradada televizyon ida
resi bir istiklâl iddiasında, bir ihtilâf var.. 

Biz diyoruz ki, «Bu film bizim vatandaşlarımızı, 
orada çalışanları rencide ediyor.» onlar iddia ediyor
lar, «Hayır, Alman Hükümetinin yabancı işçilere 
karşı çok gayri insanî davrandığını belirtiyor. Bu ba
kımdan çok değerlidir, hatta yakında bir açık oturum 
yapacağız, bu filmin lehinde, aleyhinde bulunan 
helkesi çağıracağız, bunun münakaşasını yaptıraca
ğız» diyorlar. 

Sefirimizden tekrar rica ettim, hakikaten hissiya
tımızı rencide eden bu film karşısında bizzat televiz-
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yon idaresinin tahrikkâr bir tutumdan vazgeçmesini 
istedim. 

Diğer arkadaşlarımın, bizi destekleyen beyan
larına bilhassa arzı şükran ederim. 

Mahmut Uyanık arkadaşım Iraklı mültecilerden 
bahsetti. İltica İçişleri Bakanlığını ilgilendiren bir 
mesele... İltica siyasî olursa, siyasî çeçhesi varsa biz
den mütalaa soruyorlar. Buyurdukları hadise bize 
intikal etmedi. Demek siyasî bir iltica addedilmemiş, 
bizden bir mütalaa sormadılar ve arkadaşlarım eğer 
beni yanıltmadı ise, «bu mesele ile ilgili bir beyan 
geçmedi» dediler. 

Dışişleri Bakanlığı mensupları hakkında tavsif
leri oldu; teşkilâtımı eleştirdiler. Bizi bize anlattılar 
ama, kendi beyanlarında kendimizi tanıyamadık. Ba
na özel bir ziyaret yapmak lütfunda bulunurlarsa ken
di endişelerini izale edecek bazı aydınlatıcı bilgi ve
ririm, 

Bizi, «Tecrit edilmiş, kendi içlerine gömülmüş» 
diye tavsif ettiler. Bu, biraz hadiselerden ve işler
den neş'et ediyor. Ben, partilerimizin ayrı olmasına 
rağmen, kendileri ile sık sık Anadolu Kulübünde 
yaptığım sohbetli toplantıya ne zaman avdet edece
ğim günleri düşünüyorum. 

Onun için, bizi, teşkilât içinde kendimizi tecrit 
eder halde görmenin ihtiyacında olmamalarını rica 
ederim bu biraz da gördüğümüz işin bünyesinden 
ileri geliyor. 

Bütçemiz hakkındaki eleştirilerinden dolayı Yüce 
Heyetinizin üyelerine kalbî şükranlarımı arz eder, 
saygılarımı sunarım. (A.P. ve M.S.P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Bakan. 
Efendim, yazılı sorular var. 
Bu arada sözlü soru sormak isteyen sayın üye 

arkadaşlarımın isimlerini almak istiyorum. 
Sayın Turan Güneş, sayın Ali Kökbudak, sayın 

Halûk Ülman.. 
Başka soru sormak isteyen sayın üye var mı 

efendim?., 
Bu 'işlemin soru sorma kısmı bitmiştir. 
Şimdi yazılı olarak Başkanlığımıza intikal etmiş 

olan soruları zapta geçirip, ayrı ayrı sayın Bakanın 
cevaplarını rica edeceğim. 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularımın sayın Dışişleri Bakanı ta

rafından aracılığınızla cevaplandırılmasını saygıyla 
rica ederim. 

Yozgat Milletvekili 
llhami Çetin 

1. Kırım Türklerinin lideri Mustafa Cemiloğ-
lu'nun Sovyetler Birliğinde, soydaşlarına karşı izle
nen politikayı protesto amacıyle giriştiği açlık grevi 
sonunda öldüğü bildirilmektedir. Hükümetin bu ko
nuda Sovyetler Birliği nezdinde herhangi bir girişi
mi olmuş mudur? 

2. Bursa Milletvekili Sayın Ali Elverdi, Sovyet 
Rusya'nın yurdumuzda ki gizli ve kasıltı faaliyetlerini 
Meclis kürsüsünde dile getirdiler. Sovyet Rusya'nın 
böyle bir faaliyeti var mıdır? Varsa Dışişleri Bakanı 
olarak ne gibi girişimlerde bulundunuz? 

BAŞKAN — Efendim, ayrı ayrı cevaplıyacaksa-
nız, zatıâlinizi kürsüye davet edeceğim; yoksa hepsi
ni birden zapta geçireyim. Bilahara mi ifade buyura
caksınız, not alıp efendim? 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞLA 
YANGİL (Devamla) — Sayın Başkan, birinci suale 
yazılı cevap vereceğim. 

İkinci sualde de hatip kendi fikrini söylemiştir. 
BAŞKAN — İkinci soruyu okutuyorum efen

dim: 

Sayın Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki suallerimin, sözlü veya yazılı olarak 

sayın Dışişleri Bakanı tarafından cevaplandırılması
na delâletlerinizi saygı ile talep ederim. 

Sivas Milletvekili 
Vahdettin Karaçorlu 

1 Türkiye'yi temsil etmekte olan hariciyeci
lerden; 

a) Müsteşarlar arasında, 
b) Büyükelçiler arasında, 
c) Konsolos ve ataşelerden Yahudi asıllı olanlar 

var mıdır? 
2. Bunların her kademedeki miktarları ne ka

dardır? 
3. Bu gibiler hangi ülkelerde vazife görmektedir

ler? 
4, Hariciye mensupları arasında ecnebi kadınlar

la evli olanlar var mıdır, miktarları ne kadardır, han
gi ülkelerde çalışmaktadırlar? 

5, Türkiye'de intişar eden gazetelerden birisin
de, bir hariciyecimizin resmî neşredilmişti. Bu sefiri
miz, etrafına toplanan kadınlara ıslık çalmayı öğre
tiyordu. Diğer bir elçimiz ise, elinde içki kadehi ol
duğu halde, karşısındaki kadına yakışıksız davranış
larda bulunuyordu. Bu şekilde memleket temsil edi
lir mi? Bu gibi hariciyeciler hakında ne düşünülmek
tedir. Saygılarımla. 
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DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞLA-
YANGİL (Devamla) — Hariciyede Yahudi asıllı 
memur yoktur. 

BAŞKAN — Efendim cevap böyle. 
Sayın Bakan, diğer hususlara şimdi mi cevap ve

receksiniz, yoksa birkaç soru daha var. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAGLA-
YANGİL (Devamla) — Yabancı kadınlarla evlilik es
kiden yasaktı. Anayasa bu hükmü kaldırmıştır. Ha
riciye memurlarının evliliği Bakanın iznine tabidir. 
İster evli olsun, ister yabancı olsun. Bakan isterse ev
liye de yabancıya da izin verir, tahkik eder. Hariciye 
memurunun eşini kendisini temsil edecek vasıfta, 
mevkide görürse izin verir, görmezse yabancı olsa da 
vermez, Türk de olsa vermez. Kaide budur. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Ali Kökbudak bir soru yöneltiyor efendim: 
«1974 yılında Birleşmiş Milletlerde kabul olu

nan 3212 sayılı Kararla, Türkiye'nin bazı taahhütle
re giriştiği iddia edilmiştir. O zamanki Dışişleri Ba-
kani Turan Güneş'in bu karara oy verirken yaptığı 
ihtirazı....» 

«Bir konuşma yapmış mıdır» şeklinde her halde 
değil mi efendim? Sayın Kökbudak, siz bir hususu 
soruyorsunuz ki, sayın Bakana bunu tevcih etmem 
bilmem ne manayı ifade eder? «Bu konuşmayı açık
lar mısınız?» diyorsunuz. 

ALİ KÖKBUDAK (Konya) — O zamanki Dış
işleri Bakanı sayın Turan Güneş'in bu karara oy ve
rirken yaptığı ihtirazî konuşmayı açıklar mısınız? Bu 
ihtirazî konuşma olmuş mudur? Bunu rica ediyorum 
sayın Bakandan. 

BAŞKAN — Evet efendim, soru bu. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ GAĞLA-
YANGİL (Devamla) — İhtirazî konuşma vardır, 
metni yoktur. Sayın milletvekiline bir örneğini tak
dim ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın İlhan Işık'ın bir sorusu var, okutuyorum 

efendim: 
Yüce Başaknlığa 

Aşağıda yazılı sorularımın Sayın Dışişleri Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına Yüksek 
Başkanlığınızın aracı olmasını saygılarımı katarak arz 
ederim 

Edirne 
İlhan Işık 

Batı Trakya'da Lozan Anlaşması gereğince kalan 
Türklerin Yunanistan'ın sistemli bir şekilde yürüttük
leri Yunanlılaştırma ve Batı Trakya'da olan birta
kım idarî ve ekonomik baskılar neticesi göçe mec
bur etme hareketleri karşısında, Sayın Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ne gibi tedbirler almıştır veya 
almaktadır? 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞLA-
YANGİL (Devamla) — Yazılı cevap arz edeceğim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Halît Kahraman'ın bir sorusu var, okutuyo

rum efendim: 
Yüksek Başkanlığa 

Aşağıda yazılı sorularımın Sayın Dışişleri Bakanı 
tarafından cevaplandırılmasına delâletinizi arz ede
rim. 

Diyarbakır 
Halıt Kahraman 

Sayın Bakanım, 1975 döneminde Suudî Arabis
tan'a giden Türk hacıların müşkülâtla karşılaştığı mü
şahede edilmiştir. Cidde'de misafirhanelerinde ve ge
rekli yerlerinde Türk tercümanı bulunamayışı yüzün
den bir pasaport vizesi için bir hafta bekleyen Türk 
hacıları çok oldu. Buna benzer birçok müşkülâtlar
la karşılanıldı. Bu vekile ile 1976 Hac dönemi için 
Suudî Arabistan Hükümetiyle Türk hacılarına kolay
lık göstermeleri için bir anlaşma düşünüyor musunuz? 
Yazı ile bildirmenizi saygı ile rica ederim. 

BAŞKAN — Yazılı olarak mı cevaplandıracak
sınız Sayın Bakan? 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞLA-
YANGİL (Devamla) — Yazılı diyor. 

BAŞKAN — Takdir sizin efendim, Meclis hu
zurunda sorduğumuz sorularda Sayın Bakan isterse 
söz ile cevap verebilir. 

Sayın Halil Dere'nin sorusunu okutuyorum efen
dim:. 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakanı tarafından 

cevaplandırılması için aracı olmanızı saygılarımla rica 
ederim. 

Muğla 
Halil »Dere 

1. Dün gece Almanya'nın Sesi Radyosu, orada 
bulunan Türk çocukları için anadillerini ve öz kül
türlerini yitirmekte olduğuna değinerek, kaybedile
cek zaman olmadığı, en kısa zamanda harekete geç
mesi gereken Türk Hükümetinin Federal Alman Hü
kümeti ile gerekli görüşmeleri yapması uyarısında 
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bulunmuştur. Bu haber Hükümet tarafından duyul- | 
muş mudur? 

2. Bu tehlikeden Hükümet haberdar mıdır, ne 
gibi tedbirler almaktadır? I 

3. Federal Almanya Hükümeti ile ne zaman gö- I 
rüşmelere başlayacaktır? I 

4. Yurt dışında öğretmenlik yapanların eşleri- I 
nin yanlarında kalmalarını kolaylaştıracak diploma- I 
tik kolaylıklar düşünülmekte midir? I 

5. İşçilerin yoğun olduğu ülkelerde elçilik ve I 
konsoloslukların kadro yönünden ve hizmet yönün- I 
den genişletilmesi ve geliştirilmesi düşünülmekte mi- I 
dir? 

BAŞKAN — Sayın Bakan... 
DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞLA-

YANGİL (Devamla) — Yazı ile cevap arz edeyim. I 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Ömer Lûtfı Zararsız'ın sorularını okutu- I 

yorum: I 
Sayın Başkanlığa I 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Dışişleri Bakanınca I 
cevaplandırılmasına delâletlerinizi saygı ile rica ede
rim. I 

Yozgat I 
Ömer Lûtfi Zararsız I 

1. Bazı Müslüman ülkeler, hacılarının huzurunu I 
sağlamak için, ilgili ülkelerle özel anlaşmalar yap
mışlardır. İhtiyaç duyulan benzer anlaşmalar yapıl
ması hususunda herhangi bir çalışma var mı? I 

2. Hicaz ülkelerinde hariciyecilerimiz'in, hacıları
mızın is'rafı mümkün olan problemleriyle bile ilgi- I 
lenmedikleri geniş ölçüde halkımız arasında şikâyet I 
konusudur. Bu konuda alınmış tedbirler var mıdır? I 

3. Yurt dışında işçilerimizi çeşitli menfi propa- I 
garidalara karşı korumak, ve onların dinî ihtiyaçla- I 
rını karşılamak için bulunan din görevlilerinin sayısı j 
kâfi değil; din görevlilerinin sayısını artırma yolun
da herhangi bir çalışma var mıdır? I 

4. Yurt dışındaki işçilerimizin çocuklarının gör
düğü öğretimin yurdumuzda muadeletini tespit için 
herhangi bir çalışma var mıdır? I 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞLA-
YANGİL (Devamla) — Yazı ile cevaplandıracağım. 

BAŞKAN — Yazılı cevap vereceksiniz; teşekkür 
ederim. 

Efendim, Sayın Güneş, Sayın Kökbudak, Sayın 
Ülman'ın sözlü olarak soruları var. 

Sayın Turan Güneş, buyurun efendim. 
İLHAMI ÇETİN (Yozgat) — Sayın Başkanım, 

müsaade eder mistiniz? 

| Sayın Bakanım, benim sorularımdan bir tanesine 
yazılı cevap vereceğini, birisini cevaplandıracağını 
ifade buyurdular yanlış anlamadımsa. 

BAŞKAN — «Şahsî mütalaasıdır» dediler. 
İLHAMI ÇETİN (Yozgat) — Ali Elverdi'nin 

I konuşması için «şahsî mütalaasıdır» mı, dediler; ce-
I vap bu mu? 
I BAŞKAN — Evet, cevap oydu efendim. 
I Buyuran Sayın Güneş. 

TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Efendim, Sayın 
I Bakan konuşmasında, İran ve Pakistan ziyaretlerinin, 
I bu ülke ile olan ilişkilerimize yeni bir muhteva ka-
I zaridırdığmı beyan buyurdular. Bu muhtevadan bize 
I bahsedebilirler mi? Birinci sorum budur. 
I İkinci sorum : Bağımsızlıklarını kazanan yeni ül-
I keleri derhal tanımanın Hükümetin prensibinden ol-
I duğunu beyan buyurdular. Viyetnam ve Angola ko-
r nusunda girişimleri nedir? 
I Üçüncü sorum : «Arap ülkeleriyle tarihî ve ge-
I lene'ksel kardeşlik bağlarımızın çeşitlendirmekte önem-
I li ilerlemeler kaydetmiş bulunuyoruz» dediler. Filis-
I tin Kurtuluş Örgütü ile münasebetlerimizin mahiyeti 
j nedir? Türkiye'de büro açılmasına müsaade edilecek 
I midir? İslâm Konferansına katılmakta bulunan Filis-
I tin Kurtuluş öğürtü, İstanbul Toplantısında nasıl 
I bir yer alacaktır? 
I Son olarak da müsaade ederseniz şunu sormak is-
I tiyorum: Yunanistan'ın Ortak Pazara kısa bir süre 
I sonra tam üye olmasının, Türkiye açısından değerlen

dirilmesini Sayın Bakanımız nasıl yapmaktadır? 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güneş. 

I Sayın Bakan cevabı şimdi mi vereceksiniz, yok-
I sa yazılı mı? 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞLA-
I YANGİL (Devamla) — Yazılı cevap vereceğim. 
I BAŞKAN — Sayın Ali Kökbudak, buyurun efen-
I dim. 

ALİ KÖKBUDAK (Konya) — Sayın Bakan, si
zin için «,Çök gezen bir Bakan» diyorlar; ben esa
sında buna inanmıyorum. Eğer bu kadar çok gezmiş 
olsaydınız, arada sırada Dışişleri Komisyonuna da 

I uğrayarak, Komisyon üyelerini dış meselelerde ay-
I dınlatmış olurdunuz. Dışişleri Komisyonunda, komis

yon üyelerine dış meselelerde bilgi vermek, Bakanın 
görevlerinden değil midir? Yoksa kapalı kutu poli
tikanıza devam etmek niyetinde misiniz? 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞLA-
YANGİL (Devamla) — Ben de Dışişleri Komisyonu 
Başkanlığı ettim; Dışişleri Komisyonu Başkanı gün 
tertip eder, tayin eder, Bakana gündem verir, davet 
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eder; Bakan da gelir izahat verir. Ortak Pazar Ko
misyonundan ve diğer komisyonlarından böyle da
vet aldım, gereğini yerine getirdim. Meclis Dışişleri 
Komisyonu da böyle bir davet yaparsa, ben o gere
ği de yerine getiririm. Çok gezip, az gezmemem be
ni ilgilendirir^ 

ALÎ KÖKBUDAK (Konya) — Komisyonda bu
na karar aldık, bu bilgiyi size iletmemişler. 

'BAŞKAN — Sayın Kö'kbudak, sorunuzu sordu
nuz, Sayın Bakan cevapladı efendim. 

Cevap verildi değil mi Sayın Ba'kan? 
DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞLA-

YANGİL (Devamla) — Verdim efendim. 
'BAŞKAN — Cevaplandırıldı, teşekkür ederim. 

Zapta geçirmek istiyorum efendim. 
Sayın Halûk Ülman, buyurun efendim. 
HALÛK ÜLMAN (İstanbul) — Efendim ben, 

zabıtlarda yer alması bakımından çok önemli gör-
düğimı bir noktayı soru haline getirip sunmak zorun
da kaldım; sayın Meclise durumu açıkça söyleyeyim. 

Sayın Dışişleri Bakanının mensup bulunduğu Ada
let Partisinin sayın sözcüsü, 'konuşmasında; «Türk 
Heyeti Cenevre'ye anlaşmak için değil, anlaşmamak 
için gitmiştir» demiştir. 

Bu aslında, Yunanlıların resmî görüşü olan bir 
iddiadır. Sayın Bakan, bu iddiaya katılmakta mıdır? 
Eğer, katılmıyorsa bu sözleri nasıl karşılamaktadır? 
Bu sözlerin zabıtta kalmasını millî çıkarlarımıza uy
gun görmekte midir? Bunu soracaktım; teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Zabıtta kalacaktır; ama cevabı Sa
yın Bakan vereceklerdir. Buyurun Sayın Bakan. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞLA-
YANGİL (Devamla) — Tetkik ettikten sonra ben 

de yazılı cevap vereyim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Soru sorma işlemi bitmiştir. Teşekkür ederim Sa

yın Baa'kn. 
Sayın Ölçmen, Başkanlığımıza hitaben yazdığınız 

bir yazıda; «Üsler için kiraya verilme iddia etti, son
ra da parayı az buldu» diyorsunuz; herhalde Sayın 
Bakan için söylüyorsunuz. Bu konudaki beyanınız 
(hatırımda kaldığına göre) «alınan para ne şekilde 
olursa olsun kiradır» idi konuşmanızda. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — O benim beyanım
da Sayın Başkan. Sayın Bakan, bana atfen yaptıkları 
konuşmada... 

BAŞKAN — Anlamak istediğim bu tabirin dışın
da siz; «Sayın Bakan parayı az buldu» diyorsunuz 
öyle ise. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Hayır Sayın Baş
kan, müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Tabiî gayet kısa yazmışsınız. 
ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Sayın Bakan, bana 

atfen yaptıkları konuşmada, üsler için yaptığım ko
nuşma ile ilgili olarak, «'kiraya verilemeyeceğini iddia 
etti sözcü, kınadı kiraya verilmeyi, sonra da parayı 
az buldu» dedi. 

BAŞKAN — Size atfen bu şekilde bir beyanı 
oldu, öyle mi? 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Bu ifadede bir yan
lışlık vardır. 

İkinci olarak da, gene sayın Bakan bana atfen; 
«600 milyon dolara ATE'ye satılma..» aynen «satıl-
mas kelimesini kullanarak bil beyanda bulundular: 
bu da yanlış bir beyandır. Benim yazılı konuşmam
da geçmeyen bu yanlış beyanların tavzih edilebil
mesi için çok kısa kürsüde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Elbette bu mümkün de sayın. Ölç
men; «600 milyon dolara AET'ye satılma...» nedir, 
kime müteveccih bu efendim? 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Aynı tabiri sayın 
Bakan, maalesef kullanmıştır. Sayın Bakan kullan
dılar bilmiyorum... 

Benim konuşmalarımda «satılma» kelimesi geçme
miştir; fakat maalesef sayın Bakan, bu kelimeyi ba
na atfen kullandılar, onu tavzih etmek için; yani bir 
sataşma mahiyetinde değil, tavzih mahiyetinde kürsü
den söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika sayın Ölçmen. 
Sayın Bakan, sayın Ölçmen, üslerin kiraya veril

mesi konusunu iddia etti ve sonra da kirayı az buldu 
şeklinde bir beyanda bulunduğunuzu ifade ediyor. 
Böyle bir beyanınız var mı efendim? 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞLA-
YANGİL (C. Senatosu Bursa Üyesi) — Efendim, bir 
kere sayın hatip, üslerin kira mukabili halledilemiye-
ceğini söyledi; sonra da Mısır'a, başka devletlere tek
lif edilenden fazla Amerika'nın kira, bir ücret ver
diğini ifade ettiler. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim, teşek
kür ederim. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Bu konuyu tavzih 
için söz istiyorum, sayın Bakan anlamamış, bu hu
susu kürsüden arz edeyim. 

BAŞKAN — Sayın Ölçmen, rica ediyorum; ben 
sayın Bakanla konuşayım, ondan sonra zatıâlinize söz 
verip vermeme hususunu takdir edeceğim efendim. 
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Bir de sayın Ölçmen, «600 milyon dolara AET'ye 
satıldı mı» dedi demek istiyorsunuz? Böyle bir şeyi 
ben... 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRÎ ÇAĞLA-
YANGÎL (C. Senatosu Bursa Üyesi) — Yunanista* 
nın tam üye oluşuna itiraz etmemek suretiyle yani 
bizim ağzımız kapanarak, «600 milyon dolar size ve
relim, siz de Yunanistan'ın AET'ye aslî üye olduğu
na itiraz etmeyin» gibi bir mana sezdiğimi söyledim. 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim sayın Bakan. 
ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Mana öyledir; sayın 

Bakan maalesef «satılma» kelimesini kullandı. 

BAŞKAN — Sayın Ölçmen, birinci konudaki hu
susta size açıklama hakkı veriyorum. Buyurun efen
dim; lütfen kısa açıklama rica ediyorum. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Sayın Başkan te
şekkür ederim. 

Muhterem milletvekilleri, beyanımda üslerle ilgi
li olarak yapılan müzakerelerde savunma riski ve 
buna benzer isimler altında yapılan işlemin esasinda 
bir kiraya verme işlemi olduğunu iddia etmiş ve 
Demokratik Parti Grupu olarak bunun karşısında ol
duğumuzu beyanla, bunu ancak savunma manzume
si içinde bir formülle Halledilme gereğini iddia et
miştik, 

Bundan sonra da, Amerikan Senatosunun Orta
doğu ülkelerine yaptığı askerî yardım ve hibe manzu
mesinden olmak üzere, Mısır'a ve İsrail'e yaptığı yük
sek meblağlı yardımlardan bahsederken, Türkiye'ye 
bu manzumeden yapılan yardımın hibe mahiyetinde 
ve askerî satış kredileri mahiyetinde olanının da ne 
kadar az olduğuna işaret etmiştim. 

Sayın Bakan, aradaki nüansı her halde kaçırmış 
olacaklar ki, benim üsler konusundaki beyanımla, 
Amerikanın Ortadoğu'ya yaptığı genel askerî yardım 
konusundaki beyanlarımı birbirleriyle aynı zannede
rek, «Hem kınadı, hem kiraya verilemez dedi; hem 
de sonradan verilen parayı az buldu» şeklinde yanlış 
bir beyanda bulundular. 

Benim üsler konusundaki fikrim halen öyledir. Ki
raya verme işleminin karşısındayım; fakat Ameri
kan Senatosunun aldığı yardım manzumesi içinde de, 
her halde Mısır'a 700 milyon, İsrail'e 725 milyon do
lar verilirken, Tüfkiye'ye de 25 milyon dolarlık Kıb-
rıs şartına muallak sadaka verilemez. Bu fikirde de 
musirrim. Sayın Bakanın yanlış anlamasını tashih için 
çıktım, 

Bundan başka da, satılma kelimesini kullanmadım. 
Ortak Pazar konusunda sayın Bakan yanlış bir keli
me kullandılar. Onu da tashih ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Ölçmen. 
Son söz, şahsı adına sayın Orhan Oğuz'un. Bu

yurunuz sayın Oğuz. (A. P. sıralarından alkışlar) 
ORHAN OĞUZ (Eskişehir) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; 
Gecenin bu geç saatinde, dört saati aşan Dışişleri 

Bakanlığı ve dış politika konusunda yapılan görüşme
lerden sonra, tekrara mahal bırakmadan konulan seç
mek oldukça güç. Ben buna gayret ederek ve zamanı
mızı israf etmeden, sadece iki küçük konuya temas et
mek suretiyle sözlerimi tamamlamak istiyorum. 

Önce, Dışişleri Bakanlığımızın vazife şehitlerini 
rahmetle anmak istiyorum. Geride bıraktıklarına 
sabır diliyorum ve bir temennimi burada belirtmek 
istiyorum. Bu vazife şehitlerimizin geride kalan ev
latlarına, Yüce Meclis olarak kucak açmak, bağrımıza 
basmak durumunda bulunduğumuzu belirtmek istiyo
rum. 

Değerli arkadaşlarım, temas etmek istediğim ko
nu, Kıbrıs harekâtından sonraki olumsuz ve olumlu 
gelişmelerdir. Olumsuz gelişmelerin başında Ameri
ka Birleşik Devletlerinin haksız, isabetsiz, basiretsiz 
ambargo kararı vardır. Bu oldukça işlenmiştir. Bu
nun üzerinde fazla durmadan, sadece bir hususu 
belirterek geçmek istiyorum. 

Türkiye meseleye ne kadar serinkanlı bakarsa 
baksın, ne kadar akılcı olursa olsun, dış politikasını 
dünyada ve bölgemizde değişen şarlar ve dengeler 
karşısında yeniden şekillendirirken, elbette bu tecrübe
yi mutlaka değerlendirecektir. Bu konunun Kıbrıs'ta 
bir araç olarak kullanılması esef vericidir, isabetsizdir. 
ve sorunun halline yardım olucu nitelikte değildir. 

Türkiye bir hukuk devletidir. Bu millî hukuka 
da, milletlerarası hukuka da saygıyı ifade eder. Tür
kiye hukuka dayanarak milletlerarası ilişkilerini te
min ve tesis etmektedir. Meseleyi bu açıdan ele alın
ca, harp halinde dahi hukukun varlığını kabul etmek 
mecburiyeti ortaya çıkar. 

Türkiye, devletler hukukunun temel kaidelerini 
tespit eden birçok anlaşmaların altına imzasını koy
muştur. Bunlardan başlıcaları, 1907 Lahey Anlaş
ması, 1949 Cenevre Konvansiyonu ve Avrupa İnsan 
Haklan Sözleşmesi gibi anlaşmalardır. Bu uluslar
arası anlaşmalar, harp halinde dahi uyulması zorun
lu olan kaideler koymuşlar ve bunlara uyulmasını ta
raflardan istemişlerdir. 
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Bu uluslararası mekanizma, geç de olsa çalışmak
tadır. Sonunda taraflara, kaçınılması imkânsız kül
fetler yükletmektedir. Kıbrıs meselesi çıkalıdan beri, 
kumların hukuk dışı, insanlık dışı yapmadıkları iş
lem ve eylem kalmamıştır. Bunların hepsi uluslarara
sı konvansiyonlara göre, hukukun ağır biçimde ih
lâlidir. Bunlara karşı, uluslararası mercilerde şikâyet 
hakları vardır. Haksızlığa karşı haksızlık yaparak 
meseleyi halletmek mümkün değildir. Bu yol, sorunu 
daha da ağırlaştırmaktan başka bir işe yaramaz. 

Kıbrıs Rum İdaresi karşısında Federe Türk Dev
leti vardır. Kıbrıs Federe Türk Devleti, devletler hu
kuku bakımından uluslararası sorumluluk üslenecek 
durumda değildir. Bu alandaki eylem ve işlemlerin 
sorumluluğu Türkiye'ye fatura edilecektir. Bu neden
le, Cumhuriyet Hükümetlerinin nihaî tasfiyede Türk 
taleplerini bir mahsup unsuru olarak tespit ederek 
ortaya koyması lâzımdır. Talepkâr olmaktan çeki
nerek hangi hakkımızı korumuş oluruz? Yunanis
tan'ın uluslararası hukuk alanında yoğun bir hazır
lık içinde olduğunu hissetmekteyiz. 

Rumlar her türlü yasa dışı, ahlâk dışı, insanlık 
dışı hareketleri hem yaparlar ve hem de feryadı ba
sarlar; dünyayı ayağa kaldırırlar, beynelmilel plat
formları iyi kullanırlar, gerçekleri değiştirerek yan
sıtırlar. Her yerde elleri, kolları olduğu İçin ve amaç 
için her şeyi mubah gördüklerinden çoğu zaman 
başarı da elde ederler veya karşı tarafı sıkıntıya so
karlar. Onun için, bizim de bu konuda uyanık ve ha
zırlıklı olmak zorunluluğumuz vardır. 

Usulî imkânlardan yararlanılarak, Türk hakkı ve 
Türk hukuku savunulmalıdır. Dışişleri Bakanlığı
mızın bünyesinde, bu konuda mütehassıs bir hukuk
çu kadrosunun kurulmasında fayda mütalaa ediyo
rum. Yanılmıyorsam, yanlış bilgi almamışsam, Yu
nanistan sadece Kıbrıs işlerini tedvir edecek bir ba
kan yardımcılığı ihdas etmiştir. Bunun başına da 
uzun yıllar Birleşmiş Milletler Hukuk Müşaviri ola
rak, sonra da Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yar
dımcılığına getirilen ve bu işleri iyi bilen Stavropulos'u 
getirmişlerdir. Hükümetimizin belirttiğim bu husus
larda özel dikkat ve itina içerisinde olmasını temen
ni etmek istiyorum. 

Diğer konu değerli milletvekilleri, Avrupa Eko
nomik Topluluğuna ilişkin olanıdır. Türkiye - Avru
pa Ekonomik Topluluğu ilişkileri nazik bir süreç içe
risine girmiştir. Çeşitl çevrelerde çok değişik fikirler 
oluşmaktadır. Hatta Türkye'nin Avrupa Ekonomik 
Topluluğu ile olan 12 yıllık ilişkilerinden sonra kop

maya varan görüşler ortaya atılmaktadır. Tek yön
lü suçlamalar yapılmaktadır. Avrupa Ekonomik Top
luluğuna hazırlık dönemini derin bir sessizlik ve il
gisizlik içerisinde geçirenler, geçiş donemi ile karşı 
karşıya gelince uyanmışlardır; şimdi de en kolay yol 
olan suçlama eğilimine kendilerini kaptırmışlardır. 
Yıllarca gümrük duvarlarının himayesine sığınmış 
olan ve uzun yıllardan beri Türk tüketicisinin sırtına 
binmiş bulunan bazı sanayicilerin bu yaygarayı baş
lattıkları ve bazı çevreleri etkileyip harekete geçir
mek istediklerini üzülerek izliyoruz. 

Acı gerçek şudur ki, Türkiye, Avrupa Ekonomik 
Topluluğu konusunda ciddî çalışmaları ve araştırma
ları yapmış ve verdiği veya vereceği tavizler karşı
sında ülkenin menfaatine olacak taviz taleplerinin 
neler olabileceğini, maalesef henüz tespit etmiş du
rumda değildir. 

BAŞKAN — Sayın Oğuz, toparlar mısınız lüt
fen. 

ORHAN OĞUZ (Devamla) — Toparlıyorum Sa
yın Başkan. 

Devletin çeşitli kuruluşları arasında hâlâ görüş 
birliği sağlanamamıştır. Birbiri ile çelişen düşünce, 
ifade ve çalışmalar bütün açıklığıyle ortadadır. Av
rupa Ekonomik Topluluğu ile herkesten çok ilgilen
mesi gerekli sanayiciler kesimi ise, kısa vadeli hesap
lardan kendilerini kurtaramamış gözükmektedirler. 
Türkiye'de bu konuda en yetkili olanlar dahi, Avru
pa Ekonomik Topluluğuna karşı, orta ve uzun va
dede ihraç potansiyeli olan malların veya mamulle
rin neler olabileceğine dair hiç bir bilgileri yoktur. 
Bu nedenle, ciddî çalışma ve araştırmalar yapılma
dan, meseleler bunlara dayandırılmadan yetkililerin 
ve sorumluların Avrupa Ekonomik Topluluğu Kon
sey veya Komisyonu nezdinde yapacakları müzake
reler havada kalmaya maalesef mahkûmdur. 

Bu çalışmaların da Avrupa Ekonomik Toplulu
ğu tarafından yapılmasını beklemek ve istemek yüz 
kızrtıcı olur. Bütün ilgililer artık yuvarlak lâfları bı
rakmalıdırlar. Teknik ayrıntılara girerek mukayeseli 
maliyet ve etütler yapmalıdırlar. 

Dışişleri Bakanlığı maalesef koordinasyon işinde 
pek de başarılı olamamaktadır. Bu işin böyle devam 
etmesi mümkün değildir. Onun için gerekiyorsa ve 
iş ciddiye alınıyorsa sadece bu konularda çalışacak 
Başbakanlığa bağlı veyahut başka bir düzenleme ya
pılarak ayrı bir örgüt süratle kurulmalıdır. 

Diğer önemli bir husus; Yunanistan'ın Avrupa 
Ekonomik Topluluğuna tam üye olmak için yap-
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tığı girişimlerdir. Bilindiği gibi Avrupa Komisyonu 
tarafından bazı endişeler ortaya atılmasına rağmen, 
Avrupa Topluluk Konseyi aksine bir davranış gös
tererek, siyasî tercihini kullanmıştır. Yunanistan'ın 
tam üyeliği, Avrupa Topluluğu Konseyince olumlu 
karşılanmıştır. Belki bu karar hemen uygulanmayacak
tır ama, birkaç yıl içinde Yunanistan tam üye olabi
lecektir. 

Türkiye ise, 1995'i hedef almıştır. Bu durum kar
şısında Türkiye'nin mutlaka yeni bir değerlendirme 
yapmak mecburiyeti vardır. Buna göre ülkemizin ye
ni tavrının ne olacağı tespit edilmelidir. Bu işte za
man maalesef lehte işleyen bir unsur değildir ve ol
mayacaktır. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 
Değerli arkadaşlarım, bu suretle Dışişleri Bakan

lığı Bütçesinin tümü üzerindeki görüşmeler bitmiştir. 

Bölümlere geçilmesi hususunu oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

Dışişleri Bakanlığı Bütçesi 
Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 132 240 950 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Bolüm 
(Prog.) Lira 

111 Dış politikanın yürülmesi 606 709 600 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

112 Dış temsil hizmetlerinin dü
zenlenmesi ve yürütülmesi 504 961 000 

BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

900 Hizmet programlarına dağı
tılamayan transferler 166 650 000 

BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Sayın milletvekilleri, bu suretle Dışişleri Bakan
lığı Bütçesi Meclisimizden geçmiş bulunmaktadır. 

Bütçenin Dışişleri Bakanlığının seçkin mensupla
rına ve Yüce Türk Ulusuna hayırlı ve uğurlu olma
sını dilerken; Başkanlığın geçen yıl görevleri başında 
hunharca şehit edilen değerli Dışişleri Bakanlığı men
supları için, Dışişlerini değerli mensuplarına başsağ
lığı dileklerini iletmeyi bir görev sayıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, vaktin gecikmiş olması ne
deniyle, programda bulunan İmar iskân Bakanlığı 
Bütçesinin görüşülmesine bugün saat 10'da başlan
mak üzere Birleşimi kapatıyorum efendim. 

Kapanma Saati : 01,48 
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1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

X 1. — 1976 Malî yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Büt-
•^e Karma Komisyonu raporu ile 1976 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporu. (M. Meclisi : 1/363; C. Senatosu : 1/367) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 235; C. Senatosu S. Sayısı : 
515) (Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1976) 

X 2. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1976 Malî 
yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/379; 
C. Senatosu : 1/383) (M. Meclisi S. Sayısı : 251; C. 
Senatosu S. Sayısı : 531) (Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1976) 

X 3. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 
-Müdürlüğü 1976 Malî yılı Bütçe Kanunu tasarısı 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair C. Sena
tosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tez
kereleri. (M. Meclisi: 1/383; C. Senatosu: 1/387) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 252; C. Senatosu S. Sayısı : 535) 
(Dağıtma tarihi : 1 3 . 2 . 1976) 

X 4. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
1976 Malî yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri. (M. 
Meclisi: 1/380; C. Senatosu: 1/384) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 253; C. Senatosu S. Sayısı : 532) (Dağıtma 
tarihi: 13 . 2 . 1976) 

X 5. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1976 
Malî yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu ile 1976 yılı Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü Bütçe Kanunu tasarısında yapılan deği

şikliğe dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu. (M. Meclisi: 1/384; C. Se
natosu: 1/388) (M. Meclisi S. Sayısı : 254; C. Sena
tosu S. Sayısı : 536) (Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1976) 

X 6. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1976 Malî 
yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi: 
1/385; C. Senatosu: 1/389) (M. Meclisi S. Sayısı : 
255; C. Senatosu S. Sayısı : 537) (Dağıtma tarihi : 
1 3 . 2 . 1976) 

X 7. — Tekel Genel Müdürlüğü 1976 Malî yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyo
nu Başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi: 1/381; C. Se
natosu: 1/385) (M. Meclisi S. Sayısı: 256; C. Senato
su: S. Sayısı: 533) (Dağıtma tarihi: 13 . 2 . 1976) 

X 8. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlü
ğü 1976 Malî yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri, 
(M. Meclisi: 1/382; C. Senatosu: 1/386) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 257; C. Senatosu S. Sayısı : 534) (Dağıtma 
tarihi: 1 3 . 2 . 1976) 

X 9. — Orman Genel Müdürlüğü 1976 Malî yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi 1/386; 
C. Senatosu : 1/390) (M. Meclisi S. Sayısı : 258; 
C. Senatosu S. Sayısı : 538) (Dağıtma tarihi : 
13 . 2 . 1976) 

X 10. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1976 
Malî yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair "C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 
1/387; C. Senatosu : 1/391) (M. Meclisi S. Sayısı : 
259; C. Senatosu S. Sayısı : 539) (Dağıtma tarihi : 
13 . 2 . 1976) 



3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPİLACAK İŞLER 

X I . — Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 
1976 Malî yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Mec
lisi : 1/365; C. Senatosu : 1/369) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 236; C. Senatosu S. Sayısı : 517) (Dağıtma ta
rihi : 13 . 2 . 1976) 

X 2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1976 Malî yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/364; 
C. Senatosu : 1/368) (M. Meclisi S. Sayısı : 237; C. Se
natosu S. Sayısı : 516) (Dağıtma tarihi : 13.2.1976) 

X 3. — Ankara Üniversitesi 1976 Malî yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/367; C. Se
natosu : 1/371) (M. Meclisi S. Sayısı : 238; C. Sena
tosu S. Sayısı : 519) (Dağıtma tarihi : 13 . 2 .1976) 

X 4. — Ege Üniversitesi 1976 Malî yılı Bütçe Ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/372; C. Sena
tosu : 1/376) (M. Meclisi S, Sayısı : 239; C. Sena
tosu S. Sayısı : 524) (Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1976) 

X 5. — İstanbul Üniversitesi 1976 Malî yılı Büt
çe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra-
voru ile İ976 yılı İstanbul Üniversitesi Bütçe Kanu
nu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu. (Millet Meclisi : 1/375; Cumhuriyet 
Senatosu : 1/379) (Millet Meclisi S. Sayısı : 240; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 257) (Dağıtma ta
rihi : 13 t 2 . 1976) 

X 6. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1976 Malî yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (Millet Mecli
si : 1/376; Cumhuriyet Senatosu : 1/380) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 241; Cumhuriyet Senatosu S. Sa
yısı : 528) (Dağıtma tarihi : 1 3 . 2 . 1976) 

X 7. — Hacettepe Üniversitesi 1976 Malî yılı Bütçe-
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu başkanlıkları tezkereleri. (Millet Meclisi : 
1/374; Cumhuriyet Senatosu : 1/378) (Millet Mecli-: 
si S. Sayısı : 242; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
526) (Dağıtma tarihi : 1 3 . 2 . 1976) 

X 8. — İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri 1976 
Malî Yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. 
(Millet Meclisi : 1/378; Cumhuriyet Senatosu : 
1/382) (Millet Meclisi S. Sayısı : 243; Cumhuriyet 
Senatosu S. Sayısı : 530) (Dağıtma tarihi : 13.2.1976) 

X 9. — Çukurova Üniversitesi 1976 Malî yılı Büt-. 
çe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (Millet Mecli-: 
si : 1/370; Cumhuriyet Senatosu : 1/374) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 244; Cumhuriyet Senatosu S. Sa-: 
yısı : 522) (Dağıtma tarihi : 1 3 . 2 . 1976) 

X 10. — Diyarbakır Üniversitesi 1976 Malî yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhurîyet Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (Millet Mecli-: 
si : 1/371; Cumhuriyet Senatosu : 1/375) (Millet Mec
lisi S. Sayısı : 245; Cumhuriyet Senatosu S. Sa-* 
yısı : 523) (Dağıtma tarihi : 1 3 . 2 . 1976) 

X 11. —• Cumhuriyet Üniversitesi 1976 Malî yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu' 
raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/369; 
C. Senatosu : 1/373) (M. Meclisi S. Sayısı : 246; C. 

Senatosu : S. Sayısı : 521) (Dağıtma tarihi : 13.2.1976) 
X 12. — 19 Mayıs Üniversitesi 1976 Malî yılı Bütçe 

Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/377; C. Senato
su : 1/381) (M. Meclisi : S. Sayısı : 247; C. Senato
su : S. Sayısı : 529) (Dağıtma tarihi: 13 . 2 . 1976) 

X 13. — Bursa Üniversitesi 1976 Malî yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/368; C, Senato^ 
su : 1/372) (M. Meclisi : S. Sayısı : 248; C. Senato
su : S. Sayısı : 520) (Dağıtma tarihi : 13 . 2 , 1976) 



X 14, — Fırat Üniversitesi 1976 Malî yılı Bütçe Ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/373; C. Senato
su : 1/377) (M. Meclisi S. Sayısı : 249; C. Senatosu 
S. Sayısı : 525) (Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1976) 

X 15. — Anadolu Üniversitesi 1976 Malî yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/366; C. Sena
tosu : 1/370) (M. Meclisi S. Sayısı : 250; C. Senatosu 
S. Sayısı : 518) (Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1976) 

• ı mm* 

S 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAÎR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DÎĞER ÎŞLER 

(X) Açık oylanacak işleri gösterir. 

/ 





o»»» ,4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. 
Toplantı : 3 

Sayısı : 251 

1976 yılı Karayolları Genel Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu Raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 

Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/379; 
C. Senatosu : 1/383) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 531) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 3422 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

îlgi : 24 . 1 . 1976 gün ve 1/383-104 sayıb yazınıza karşılıktır : 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 10 . 2 . 1976 tarihli 38 nci Birleşiminde aynen 
olunan, Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğü 1976 yılı Bütçesi ilişikte 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

• 

Açık oy neticesi : „ 151 

Kabul : 94 
Ret : 57 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/383, C.S. 1/387 
No. : 235 

Millet Meclisi Başkanlığına 

11 .2 . 1976 

ve açık oy ile kabul 
gönderilmiştir. 

Tekin Ârıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkam 

12 . 2 . 1976 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 10 . 2 . 1976 tarihli ve 38 nci Birleşiminde aynen kabul edilen, 
«Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Jn» 1976 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ile Bütçe Karma 
Komisyonu raporu ekte gönderilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere, Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

^ — — . — — ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - — . ^ ^ ^ L . ^ ^ ^ ^ ^ _ 

• • • ^ • ' ^ ^ ^ • ^ ^ ^ i ^ " * " ^ * ' ^ ^ " ^ 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 
Aydın Milletvekili 

İsmet Sezgin 




