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î. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim dört oturum yapan Genel Kurulda 

1976 malî yılı Bütçe kanunu tasarısı üzerindeki 
görüşmelere devam olunarak; 

Çalışma, 
Sosyal Güvenlik, 
Sanayi ve Teknoloji, 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlıkları, 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü büt

çeleri kabul olundu. 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1976 
malî yılı Bütçe kanunu tasarısının bölüm ve madde
leri onaylandı, tümünün gelecek birleşim açık oya su
nulacağı bildirildi. 

9 . 2 . 1976 Pazartesi 
mak üzere Birleşime (9 . 
rildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Macit Zeren 

Divan Üyesi 
Diyarbakır 

Sebahattin Savcı 

Divan Üyesi 
Kastamonu 

Mehmet Camlıca 

günü saat 9,30'da toplanıl-
2 . 1976) 04,35'te son ve-

Başkan 
Başkanvekili 

Rahmi Erdem 

Divan Üyesi 
Muş 

İsmail İlhan 

Divan Üyesi 
Burdur 

Ekrem Kabay 

SORULAR 

Yazılı Soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Beliğ Be-

ler'in, Federal Almanya'nın WDR - Birinci progra

mında oynatılan bir filme dair yazılı soru önergesi, 
Dışişleri Bakanlığı ve Turizm ve Tanıtma Bakanlığı
na gönderilmiştir. (7/505) 

KÂTİPLE! 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 9,30 

BAŞKAN : Başkanvekili Kâzım Kangal 

Bahriye Üçok (Cıunhurbaşka^mca S, Ü.), Abdülgâısi Demirkol (Urfa) 

BAŞKAN — 37 nci Birleşimi açıyorum. 
Program gereğince Dışişleri Bakanlığının 1976 

Malî Yılı Bütçesi üzerindeki görüşmelere başlıyaca-
ğız. 

II. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlü- I BAŞKAN — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
ğü 1976 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Müdürlüğünün 1976 malî yılı Bütçe kanun tasarısı oy-
Komisyonu raporu. (Millet Meclisi : 1/382; Cumhıı- lamaya sunulmuştur. Küreler sıralar arasında gezdi-
riyet Senatosu : 1/386) (S. Sayısı : 534) rilsin. 
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2. — 1976 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi : 1/363 
Cumhuriyet Senatosu : 1/367) (S. Sayısı : 515) (Da
ğıtma tarihi: 31 . 1 . 1976) (1) 

A) DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ : 

BAŞKAN — Sayın Bakan hazır, Sayın Komis
yon Temsilcisi hazır; Dışişleri Bakanlığı Bütçesi üze
rindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Grupları ve şahısları adına söz alan sayın üye
lerin isimlerini okuyorum : 

Cumhurbaşkanlığı Kontenjan Grupu adına Sa
yın Nihat Erim, Adalet Partisi Grupu adına Sayın 
Kâmran İnan, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
adına Sayın Salih Tanyeri, Millî Birlik Grupu adına 
Sayın Selâhattin Özgür. 

Şahısları adına söz alan sayın üyelerin isimlerini 
okuyorum: 

Sayın Alâeddin Yılimaztürk, Sayın ismail İlhan, 
Sayın Süleyman Ergin, Sayın Ali Oğuz, Sayın Be
liğ Beler, Sayın Cevdet Aykan, Sayın Besim Üstünel, 
Sayın Niyazi Unsal, Sayın Lütfü Bilgen, Sayın Meh
met Feyyat. 

Konuşma sırası Sayın Nihat Erim'de. 
Buyurun Sayın Erim. 

CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYELER 
GRUPU ADINA NİHAT ERİM (Cumhurbaşkanın
ca S. Ü.) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun 
sayın üyeleri; 

Dışişlerinde iki anaunsur her zaman, her yerde 
hayatî bir önem taşır: 

1. Devletin güvenliği, 

2. Yurdun ekonomik çıkarları. 

Türkiye'nin dış güvenliği yönünden, dünya kon
jonktürüne büyük ölçüde bağlı bulunmaktayız. Bun
dan, istesek de, istemesek de, kendimizi sıyırma
mız hemen de imkânsızdır. Yurdumuzun coğraf
yası buna elverişli değildir. Üç kıtanın kavşak nok
tasında bir köprü durumunda olan Türkiye, Boğaz
lar dolayısiyle de, gözleri üzerine çekmektedir. Ta
rih boyunca karşı karşıya gelmiş güçler, Türkiye'ye 
sahip olmak veya O'nu kendi yanına çekmek istemiş
lerdir. Hiç değilse, rakibin müttefiki olmamasını 
sağlamaya çalışmışlardır. Bugün de durum aynıdır. 

(1) 515 S. Sayılı basmayan 2 . 2 , 1976 tarihli 
30 ncu Birleşim tutanağına eklidir. 

Türk Devleti; karşılaşan güçleri, akımları, re
kabetleri doğru değerlendirebildiği dönemlerde, teh
likelerden sıyrıl abilımiştir. Özellikle Cumhuriyet dö
neminde, gelmiş geçmiş bütün Cumhuriyet hükümet
leri bu konuda isabetli politikalar gütmeyi başarmış
lardır. Şimdiki Hükümetin de bu geleneği sürdür
mesini yürekten dilemekte, tavsiye etmekteyiz. 

Batı demokrasilerinin savunma örgütü olan NATO 
içindeki yerimizi korumakla birlikte, »karşı örgütte 
yer almış devletlerle iyi ilişkiler geliştirmeye önem 
verildiğini izlemek bizi memnun etmektedir. 

Hiçbir bîoka girmemiş üçüncü dünya ülkeleriyle 
ilişkilerin sıklaştırılması da, beğenilecek bir tutum
dur. Hükümeti bu gayretler içinde görüyoruz. Şa
yia Dışişleri Bakanının, Bütçe ve Plan Karma Ko
misyonunda bu konularda verdiği izahatı dikkatle 
inceledik. 

Bütün dış ilişkilerimizi etkisi altında tutan, henüz 
çözüme bağlanmamış tek meselemiz, «Kıbrıs anlaş
mazlığıdır.» 1974 yılındaki başarılı askerî müdahale
mizden sonra, Kıbrıs anlaşmazlığı, yenıi ve değişik 
bir aşamaya ulaştı. 1963'ten bu yana Rumların hak 
tanımaz ve bazen kanlı davranışları yüzünden, Kıb
rıs'taki soydaşlarımız bir açık hapishane yaşantısı 
sürmeye âdeta mahkûm gibiydiler. Silâhlı Kuvvet
lerimizin müdahalesi bu haksızlığa son verdi. Şim
di, her iki toplumu; yani Rumlarla Türkleri kendi 
hakları ve adalet içinde yaşatacak bir kesin sonucun, 
barışçı bir uzlaşma ile saptanmasını Milletçe istiyoruz. 
Hükümetimizden bu yolda her gayreti sarf etmesini 
dilerken, şu noktayı bir an gözden uzak tutmuyoruz: 

Geçmişteki tutumu ve bilinen zihniyeti ile, Başpis
kopos Makarios'un böyle bir çözüme, mecbur ol
madan rıza göstereceğini ummak doğru değildir. Bu 
zat, onsekizirıci yüzyıl dar düşünceli papazının, Rum 
Ortodoks Etnarkının, zamanımızda yaşayan, çağdışı 
bir örneğidir. O, Türklerle Elenlerin iyi geçinmele
rinin, dost ve müttefik olmalarının her iki tarafa 
ne büyük faydalar sağlayacağını anlamaz veya anla
mazdan gelir. Türk - Yunan gerçek yakınlığının 
bölge ve dünya barışına ne büyük olumlu katkı ge
tireceğini hiç hesaba katmaz. Kafası, dogmatik 
mutaassıp papaz zihniyetinden sıyrılamıyacak kadar 
çağdışıdır. 

Hükümetimizden Kıbrıs konusunda beklediğimiz, 
hiçbir baskı ve şantaja boyun eğmeden, akla uygun 
ve adalete yaraşan son ve kesin çözüm formülünü 
saptayarak, dünyaya ilân etmesi ve bunu sonuna 
kadar takip etmesidir. 
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Hükümet, tezimizi bir defa ortaya koyduktan 
sonra, dünya kamuoyuna bunu bıkmadan, usanma
dan, yorulmadan, tekrar tekrar anlatmalıdır. Bu 
yoldaki çabaları henüz yeteri kadar dinamik, canlı, 
etkili bulmuyoruz. 

Zaman zaman, Kıbrıs Türk Toplumu ile Ankara 
arasında uyuşmazlık beliirtileri izlenimini uyandıra
cak sözler duyulmamalıdır. 

Burada şu noktaya da değinmek isteriz : Kıbrıs'ta 
Türk bölgesinde yönetimin, çeşitli otoriteler arasın
daki yetki karışıklığı yüzünden aksadığını duymakta
yız. Hükümet bu durumu, daha fazla vakit kay
bettirmeden, düzeltmelıidir. Yürütmeyi ve yöneti
mi Kıbrıs Türklerine bırakmalı, Türkiye'den gön
derilen uzmanlar sadece onlara danışman olarak hiz
met ve yardım etmelidir. 

Kıbrıs Türk bölgesinin ekonomik durumu da 
çok şikâyet konusu yapılmaktadır. Gerçekten Türk 
bölgesinde ekonomik düzenlemeyi akılcı bir yaklaşım
la ele almak, yerli ve yabancı uzmanlardan fayda
lanarak, Kıbrıs Türk'ünü, Ada üzerinde tam bir 
üretici halline süratle sokmak lâzımdır. Türkiye'den 
gönderilen para i'ıs yaşama alışkanlığı, kötü bir ge
lenek şeklinde yerleşmemelidir. Arkada olağanüstü 
koşullarla geçmiş yıllar unutulmalı, tam çalışma ve 
üretim dönemi artık açılmalıdır. 

Hükümetten bu noktalar üzerine önemle eğilme
sini beklemekteyiz. 

Sayın senatörler; 

Sözlerimize başlarken, «Dış politikanın amaçları 
Devletin dış güvenliğini sağlamak ve ekonomik dış 
ilişkileri geliştirmektir.» dedik. Dış güvenliğimiz, 
NATO içinde kalmakla birlikte, bize dostluk ve iyi 
komşuluk elini uzatan her devletle barışçı bir po
litika güderek, en iyi şekilde sağlanmaktadır sanı
rız. Hükümeti bu yolda görmekte ve bundan mem
nunluk duymaktayız. 

Ekonomik ilişkileri geliştirme konusuna gelince: 
İtiraf etmek gerekir ki, bu alanda henüz baş

langıç aşamasında bulunuyoruz. Dış ülkelerdeki 
temsilcilerimiz, diplomatlarımız, aynı zamanda Tür
kiye'nin birer ekonomi ve ticaret temsilcileri oldukla
rı inancını yüreklerine sindirinceye kadar sıkıntı 
çekeceğiz. 

Devletin dış güvenliği, kollektif barış sistemi 
NATO şemsiyesi altında azamî ölçüde sağlandığına 
göre. dış teşkilâtımızın gayretlerinin çoğu, Türki

ye'nin ekonomik çıkarlarına hizmet alanında yoğun-
laştırılmalıdır. Dışişleri Bakanlığı Teşkilâtı, bu an
layış yönünde yeniden düzenlenmelidir. 

Bu yolda atılacak ilk adımlardan biri de, çeşitli 
bakanlıklara bağlı dış teşkilâtı, büyükelçilerin otori
tesi, gerçek otoritesi altında toplamak olmalıdır. 

Sayın senatörler; 
Avrupa Ortak Pazarı ile ithalât ve ihracat hac

minin gittikçe büyümekte olması, sayısı milyonu 
bulan Türk işçisi ve ailelerinin Batı ülkelerine dağıl
mış bulunması. Ankara'da bu işlerle görevli bir ba
kanlığa ihtiyaç doğurmuştur. îster bütün dış eko
nomik ve ticarî ilişkileri kapsayan, ister sadece Ortak 
Pazar Ülkelerini yetkisi içine alan bir ayrı teşkilâta 
merkezde ihtiyaç meydandadır. Bu işler, bugünkü 
Dışişleri Bakanlığı çerçevesi içinde de yürütülebilir; 
fakat bu takdirde, bu Bakanlığı geniş ölçüde ona 
göre yeniden düzenlemek gerekir. Bilhassa, bu teş
kilâtta çalışacak elemanlara, Türkiye'nin dış ekono
mik ilişkilerinin bugün askerî savunma ölçüsünde 
önem kazandığını iyice anlatmak lâzımdır. 

Ekonomik dış ilişkilerin geliştirilmesine verdiği
miz önemi şöyle belirtmek isteriz: 

Bir Türk diplomatının başarısı, bulunduğu ülke
ye Türk mallarından satımını sağladığı miktarla öl
çülmelidir. 

Son günlerde Ortak Pazar üzerindeki tartışma
lar, basınımızda ve işadamları çevresinde yoğunlaş
tı. Bunu olumlu bir gelişme saymaktayız, Türkiye 
nasıl Batı uygarlığının, Batı savunma sisteminin bir 
üyesi ise, Batı ekonomik örgütlerinin de üyesidir 
veya olmalıdır. Bu, başka ekonomilerle, başka eko
nomik örgütlerle ilişkileri geliştirmeye engel değil
dir. Nitekim, Sovyetler Birliği ile ve Doğu bloku 
ülkeleriyle yıllardır ekonomik, ticarî alışverişleri 
devamlı geliştirmekteyiz; bundan hem onlar, hem 
de biz yararlanmaktayız. 

Ortak Pazarla birkaç yıl önce imzalanmış olan, 
Ankara Anlaşması veya Katma Protokolün yeni 
gelişmelere, yeni ihtiyaçlara göre yeniden gözden ge
çirilme zorunlfuğu, ortaya atılmıştır. Bu konuda 
Dışişleri Bakanlığ ıile Devlet Planlama Müsteşarlığı 
örgütünün değişik görüşler öne sürdüklerini biliriz. 
1969 - 1970 döneminde Planlama Müsteşarlığı yap
mış olan değerli uzmanın, televizyonda, bu gerçeği 
açığa vurduğunu gördük. Katma Protokol, Devlet 
Planlamanın mütalâası hesaba katılmaksızın imza
lanmış. Eski Müsteşar bu konuda Dışişlerinden ya
kındı. 

— 368 — 
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Acaba bugün bu iki Devlet örgütü arasında aynı 
görüş ayrılığı, aynı tartışma sürmekte midir? 

Öte yandan, yine televizyonda yakında izledi
ğimiz bir programdan, özel sektörden ve akademik 
çevreden uzmanlar arasında tam bir uyumun, bu 
konuda henüz belirmediği izlenimini edindik. Hükü
met bu alanda bir konferans, bir kongre toplayıp 
işi enine - boyuna, derinliğine, bir tartışmaya su
nup; bütün düşünceleri topladıktan sonra karara var
sa, çok isabetli bir iş yapmış olur, kanısındayız. 

Ortak Pazara karşı olan bazı çevreler, bir İslâm 
Ortak Pazarı kurmaktan söz ederler.. İlginç bir öne
ri.. Ama, bunun ne suretle gerçekleşebileceğine dair 
ayrıntılı bir izah ortaya konmuş değildir. Çağdaş 
dünyada din birliği üzerinde ekonomik lilişfci kurulup 
yaşatıl dığını, yaşatılabileceğini ispatlamak kolay 
değildir. Arap ülkeleri aralarında hem dil, hem ırk, 
hem de din birliği olduğu halde, böyle bir ekonomik 
işbirliğini bugüne kadar sağlayamadılar. Çünkü, 
ekonominin doğal kanunu menfaate dayanır; duygu
sal değildir. 

Ama, her ne olursa olsun, Türkiye'nin kendi sa
nayiini geliştirmeye çalışırken, teknolojisini ilerlet
meye gayret sarf ederken, bu alanda Müslüman ve 
Arap ülkelerle ekonomik ilişkilerini yoğunlaştırma
sı düşünülmelidir. Tarım ve sanayi ürünlerimizin 
bir bölümünü de onlara satabiliriz. Karşılığında 
onlar bize neler verebilirler: En başta petrol. Ör
neğin, Güney komşumuz Irak ile petrol - boru an
laşmamız güzel bir başlangıçtır. İran'ın bir türlü bu
na yanaşmaması bizim yönümüzden anlaşılmaz bir 
davranıştır. İran, yıllardır bu işten, kendisine göre 
bahanelerle, kaçmaktadır. Halbuki, yüzyıllar boyu 
sırt sırta vermiş olan, bu iki kardeş ülke, Büyük 
Rıza Şah ile ölümsüz Atatürk'ün kurdukları dostlu
ğun izinde, yüz yüze bakarak, elele vererek, iki 
ülke için çok olumlu sonuçlar alabilirler. Geçen yaz 
Ankara'da imzalanmış, anlaşma ile Devlet Başkan
larının 1975 yılı içindeki karşılıklı ziyaretleriyle, ma
nevî havası hazırlanmış, yeni ufuklara doğru açılı
şın, son haftalarda yurdumuzdan İran'a geçen büyük 
kamyonlara uygulanacak tarife yüzünden, yavaşla
ması ihtimalini hüzünle kaydediyoruz. Umuyoruz 
ki, bu konu dostluğa gölgeler düşürülmeden karşı
lıklı anlayışla, çabuk çözümlenir. 
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kısan ülkeler arasında, barış içinde yaklaşma düşün
cesi, bu yaşadığımız dönemin bir güzel özeliği oldu. 
Bütün dünya böyle yapıyor. Amerika 'ile Çin Halk 
Cumhuriyeti; Amerika ile Sovyetler Birliği ve bütün 
Batı ülkeleriyle Sovyetler Birliği ve öteki Doğu rejim
leri, Çin Halk Cumhuriyeti geniş bir alışveriş için
deler. Bu devletlerden hiç birisi, ötekine kendi 
rejimini zorla kabul ettirmeye çalışmıyor. «Devlet
ler» dedik, yeraltı örgütlerinin karşılıklı yürüttük
leri ideoloji savaşından söz etmedik. O başka bir 
iş, başka bir alan. Basında CİA'lerin, KGB'lerin, 
milyarlar sarf ettikleri açıkça yazılıyor ve daıha da 
edecekleri anlaşılıyor. Devletler resmî ilişkilerinde, 
bunlarla meşgul olmadıklarını birbirlerine rahatça 
söyleyebiliyorlar. 

,Şu halde, gözlerimizi dört açmamız gerektiğini 
biran unutmaksızın, biz de detant (yumuşama) ve 
ticaret yolunda yürüyeceğiz. 

Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerimiz, bu 
Devletin Türkiye'ye uyguladığı «amborgo» nedeniy
le bozulmuştur. Geçen Ekini ayında amborgonun 
kısmen kaldırılması, el betteki eski durumu ayniyle 
canlandıramazdı. Türkiye yönünden ortaya; Ameri
ka'ya, onun sözüne güvenilip güvenlilemiyeceği mese
lesi çıkmıştı. Amerikan Hükümeti Devlet Başkanı, 
ambargonun yanlış bir karar olduğunu İsrarlı bir 
şekilde tekrar ettiği halde, Amerikan Yasama Organı 
olan Kongrenin iki Meclisi, ambargo kararı aldı, 
uygulattı. Sonra da bin bir nazla kısmen kaldırdı. 
Türkiye kiminle görüşecek, anlaşma yapacak. Ameri
kan Hükümeti ile mi, yoksa Amerikan Kongresi ile 
mi?. Amerika, Türkiye'ye silâh yardımını, satışını 
karşılıklı menfaat dengesine dayanan, iki yanlı bir 
milletlerarası antlaşmaya göre yapmaktaydı. Antlaş
ma yürürlükte kaldığı sürece. Amerikan Hüküme
tinin veya Kongresinin bunu bozacak bir davranış 
içine girmemeleri gerekirdi. Ambargo, bu anlaşma
ların Amerika tarafından tek başına bozulmasından 
başka nedir? 

Bu durumda Türkiye'de, Amerika'ya ve hatta do-
layısıyle NATO'ya karşı, kendisini serbest sayarsa, 
buna kimsenin şaşmaması gerekir. Çünkü, Türki
ye'nin NATO içinde altına girdiği yükümlülükler, 
ambargo nedeniyle taşınmaz bir hale gelmiştir. 

Hükümetin, bu konuda uyanık davrandığını gö
rüyoruz. Sayın Dışişleri Bakanının Bütçe - Plan Kar
ma Komisyonunda verdiği bilgilerin yazılı metnin
de okuduğumuz şu cümlelere katılıyoruz: 

Değerli arkadaşlarım; 
Sovyetler Birliği ile geliştirilmekte olan iyi ilişki

ler için Hükümeti kutlarız. Rejimleri, sosyali, eko
nomik, politik yönelişleri ayrı, hattâ birbiriyle ça-
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«İşbirliğinin uzun ömürlü ve sıhhatli olması için, 
üstlenilen sorumluluklar (ile beklenilen yararlar ara
sında gerçek ve adil bir denge sağlanması şarttır.» 

Ve biz ilâve edelim: Amerikan Kongresinin veya 
Hükümetinin tek yönlü bozamıyacağı bir sağlam bağ
lantı şeklini alması da şarttır. 

Yunanistan ile ilişkilerimizin düzelmesi, Kıbrıs 
konusunun çözümlenmesine bağlıdır. Havayı Kıb
rıs meselesi, daha doğrusu Makarios zehirlemekte
dir. Eğer bu dava bitse, iki ülke arasındaki bütün 
anlaşmazlıklar kolaylıkla giderilir. Ege hava saha
sı, kıta sahanlığı ve öteden beri müzminleşmiş bü
tün meseleler karşılıklı iyi niyetle ele alınabilir. 

Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 
Sözlerimizi bitirmeden önce, Dışişleri Bakanlığı 

memurlarının içeride ve dışarıdaki çalışma şartları 
üzerinde düşüncelerimizi açıklamak isteriz. 

Bazı çevrelerde bu Bakanlık görevlilerine yeter
siz, ilgisiz, tembel, eğlence düşkünü, bulunduğu ülke 
ile yeterince ilgilenmeyen insanlar şeklinde eleştiriler 
yöneltilir. Bize göre bu suçlamalar en azından çok 
abartılmıştır ve böyleleri varsa, onların sayıları pek 
azdır. Genellikle Dışişlerinde çalışanlar, Türkiye seç
kin insanlar, kültürlü insanlar zümresinin en üst dü
zeyinde yer alan kişilerdir. Her bakımdan böyledir-
ler. Okumaları, yetişmeleri ve ahlâk seviyeleri ba
kımlarından böyledirler. Onlara yöneltilen eleştiriler, 
işlere yüzeyden bakıldığı, içyüzü bilinmediği için tü
müne bulaştırılmak istenmektedir. 

Dışişleri Bakanlığı görevlilerine olumlu bir yakla
şımla bakmak gerekiyor. Sayın Bakanın Komisyon
daki izahlarında, ev kiralarına Devletin katkısının ön
görüldüğünü öğreniyorz. Bu yerinde bir tedbirdir. 
Ayrıca, bulundukları muhitte sosyal temaslarını ko
laylaştıracak maddî olanaklar da sağlanmalıdır. Mis
yon şefinin kontrol ve nezareti altında böyle bir açı
lım yapılmalıdır. 

Çok iyi yetişmiş değerli iki büyükelçimizin, Vi-
yana'da Daniş Tunahgil ile Paris'te ismail Erez'in 
vahşice öldürülmeleri. Dışişleri mensupları için bir 
de güvenlik meselesi olduğunu acı bir şekilde hatırlat
mıştır. Umarız ki, Hükümet bundan sonrası için ge
rekli koruma tedbirlerini almış olsun. 

Dışişleri Bakanımıza, giriştiği yoğun dış ilişkilerin
de yurt yararına başarılar diliyoruz. 

Yüce Senatoya saygılar sunarız. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erim. 

Konuşma sırası Adalet Partisi Grupu adına Sa
yın Kâmran İnan'da-
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Buyurun Sayın İnan.., 
A. P. GRUPU ADINA KÂMRAN İNAN (Bit

lis) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Dışişleri Bakanlığımız Bütçesini görüşmeye başlar

ken, vazifeleri başında ve 41 milyon Türk'ü temsilen 
hayatlarını kaybetmiş bulunan Sayın Daniş Tunah
gil, Sayın İsmail Erez ve Sayın Talip Yener'in hatı
raları önünde hürmetle eğilmeyi millî bir vazife bili
riz. 

Yine Dışişleri Bakanlığı Bütçesini görüşürken, 
Guatemala'da baş gösteren deprem felâketi karşısın
da acı ve üzüntülerimizi de ifade etmek isteriz. 

Bütçesini görüşmekte bulunduğumuz 1976 yılı, 
20 nci yüzyılın son çeyreğinin başlangıç yılı olmak
tadır. Yüzyılın ilk ve ikinci çeyrekleri insanlık için acı 
hatıralarla doludur. Üçüncü çeyreği ise dünya bakımın
dan nispî bir sükûnet içinde geçmiş, mahallî ihtilâf
lar dışında genellikle barış korunabilmiştir. 1975 yılı 
bu barışçı eğilimleri daha da kuvvetlendirmiş ve 
gerçekçi bir iyimserliği haklı kılmıştır. 21 Nisan 1975' 
te son Amerikan askerlerinin Vietnam'dan çekilmele
ri ile Güney Doğu Asya ihtilâfı sona ermiş ve bu 
bölge kapalı bir kutu sessizliğine bürünmüştür. 

Geride bıraktığımız yıl aynı zamanda 1930'Iar fa
şist rejimlerinin sonu olmuştur. General Franko'nun 
ayrılması ile İspanya'da yeni bir dönem başlamıştır. 
Yine 1975 yılı klasik imparatorlukların sonuncusu
nun dağılma yılı olmuştur. Portekiz bu imparatorluk
lar zincirinin son halkasını teşkil etmekteydi. 

Önümüzdeki 25 yıl içinde beklenmedik bir geliş
me olmadığı takdirde, 20 nci yüzyıl Hiroşima olayın
dan damgasını alacak ve atom yüzyılı olarak anıla
caktır. 

Son 25 yıl içinde dünya politikasına, daha 19 ncu 
yüzyılda Tocquevi!îe'in tahmin ve ifade ettiği gibi, 
Amerikan - Sovyet ilişkileri şekil vermiştir. İki ku
tuplu (Duopole) bir sistem hakim olmuştur. Başkan 
Nixon idaresi zamanında ortaya atılan ve gerçekleş
tirilmesine çalışılan beş kutuplu (Pentagonal) denge 
kurulamamıştır. Yeni kutup adayları Japonya, Çin ve 
Avrupa Ekonomik Topluluğu henüz böyle bir rolü 
yüklenecek ve ciddî bir denge unsuru olabilecek eko
nomik ve askerî güce kavuşmamışlardır. Çin'in ya
rınki dünya dengesinin önemli bir unsuru olacağı aşi
kârdır. Avrupa Ekonomik Topluluğu içinde siyasî bü
tünleşme yolunda küçümsenemeyecek adımlar atıl
mış ve askerî işbirliğinden de söz edilmeye başlan
mıştır. Belçika Başbakanı Leo Tindemans'ın bu ko
nularda AET Roma Zirve Toplantısına sunduğu ra-
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por ilgi çekicidir. Le Monde başyazarlarından Michel 
Tatu ve İngiliz Muhafazakâr Milletvekili Kritchley, 
yazdıkları makalelerde Avrupa'daki Amerikan kuv
vetlerinin çekilmesi ve Batı Avrupa'nın bir savunma 
işbirliği kurması lüzumunu müdafaa etmektedirler. 
Başkan De Gaulle'ün eski bakanlarından milletve
kili Albin Chalandon 15 Ocak 1976 tarihli Le Monde 
gazetesinde yayınlanan bir makalede bir Avrupa sa
vunma topluluğu kurulması zamanı geldiğini ifade et
mektedir. Eski Dışişleri Bakanı Gobert aynı görüşü 
paylaşmaktadır. Dikkat buyurulursa bu isimlerin üçü 
de Fransızdır ve Avrupa Savunma Topluluğu kurul
masına zamanında en çok muhalefet etmiş bulunan 
bir memleketten gelmektedir bu sesler. NATO içinde
ki Avrupa Grupunun (Eurogroup) un son Lahey top
lantısı kararlarını da bu çerçevede değerlendirmekte 
fayda vardır. Lahey'de kurulmasına karar verilen «Ba
ğımsız Program Grupu» - Independent Programme 
Group - un 2 - 3 Şubat 1976 tarihlerinde Roma'da 
yaptığı ilk toplantısına Fransa'nın katılmış bulunma
sı küçümsenemeyecek bir gelişmedir. 

Sahip bulundukları kaynaklar ve erişmiş olduk
ları ekonomik ve teknolojik seviye - içerden bir sar
sıntıya uğramadıkları takdirde - Birleşik Amerika ve 
Sovyetler Birliğinin önümüzdeki 25 yıla da şekil ver
meye devam edeceklerini göstermektedir. Bu iki ku
tuplu sistem temelde devam etmekle beraber, dünya
nın önemli değişiklikler geçirmekte olduğu da bir va
kıadır. Ekonomik ve sosyal meseleler önplana geçme
ye başlamıştır. îptidaî madde üreten ülkeler ile bun
ları tüketen ülkeler arasındaki ilişkiler önem kazanma
ya başlamıştır. Sanayi ve teknoloji bakımından ileri 
memleketler kendi kanunlarını empoze etmek du
rumundan, bir uzlaşma ve menfaat dengesi kurulma
sı lüzumunu kabul etmek durumuna gelmiş bulun
maktadırlar. Bu büyük bir aşamadır. Doğu - Batı 
dengesi nispetinde olmamakla beraber, Kuzey - Güney 
dengesi durumu başgöstermiş ve dünya politikasını et
kilemeye başlamıştır. Enerji kaynağı ve stratejik ip
tidaî maddelerle sanayi ve teknoloji dengesine ye
ni ve son derece etkili bir eleman girmiştir; o da pro
teindir. Bir Romanyalı diplomat proteini atom silâh
ları kadar güçlü gördüğünü beyan etmiştir. Bu ifade
de hakikat payı çoktur. Bu Güney ve Kuzey diyalo
gu ve dengesi ve Türkiye'nin bunun içinde oynayabi
leceği rol ciddi bir araştırmayı gerektirecek mahiyet
tedir. 

1975 ve içinde bulunduğumuz yıl, büyük kuvvet
ler bakımından bir bekleyiş dönemi olmaktadır. 

Washington, Pekin ve Moskova karşılıklı olarak iş
başına gelmeleri muhtemel şahıs ve ekipleri bekle
mektedirler. Birleşik Amerika'da önümüzdeki Kasım 
ayında Başkanlık seçimleri yapılacaktır. Çin kendi ha
yatında ve dünya politikasında önemli bir rol oyna
mış olan Başbakan Chou - en - Lai'i kaybetmiştir. 
Sovyetler Birliği Komünist Partisi 25 nci Kongresi 24 
Şubat tarihinde yapılacaktır. 

30 Temmuz 1975 tarihinde Helsinki'de Avrupa 
Güvenlik ve İşbirliği Konferansı zirve toplantısı ya
pılmış ve bazı dokümanlar imzalanmıştır. 33 Avrupa 
ve 2 Kuzey Amerika devletinin katıldıkları bu kon
ferans; Orta Avrupa'da İkinci Dünya Savaşından 
sonra doğan durumu konsolide etmekte, Doğu - Ba
tı ilişkilerinde yeni bir merhale olmaktadır. Bu kon
feransa ve kabul edilen dokümanlara olduğundan 
fazla önem atfetmek hatalı olur. Daha şimdiden bazı 
prensiplerinin tefsirinde ihtilâflar çıkmış bulunmakta
dır. Bir tarat, Helsinki ruhunun ve karşılıklı barış 
içinde yaşamanın ideolojik sahaya da teşmilini ta
lep ve iddia ederken, diğer taraf bunu reddetmekte, 
ideolojik mücadeleye devam edileceğini beyan etmek
tedir. Bu tefsir tarzı ve bazı gelişmeler detantı gölge
lemekte, hatta bazı kötümser çevrelere göre, yeni bir 
soğuk harbi hazırlamaktadır. Tarafların müdahale
lerini gizlemeye biie ihtiyaç görmedikleri Angola 
olayları. 25 Nisan 1974'te başlayan ve dış müdahale
lerin mevcudiyeti iddia edilen Portekiz'deki durum, 
Yugoslavya'da yükselen ve Yugoslav Komünist Ligi 
Sekreteri M. Dolanc'ın geçen Kasım ayında Moskova' 
ya kadar gitmesini gerektirecek ciddiyetteki şikâyet 
sesleri ve nihayet ekonomik krizin endüstriyel mem
leketlerde doğurduğu ve sayıları 18 milyonu bulan iş
sizlerin bu ülkeler ekonomik ve sosyal düzeni için teş
kil ettiği tehdit ve tehlike ve bunun komünist parti
lerce 1950'leri andırır metotlarla istismarı, detant 
atmosferi üzerinde dolaşan bulutlar olarak görülmek
tedir. Nihayet detantı tehdit eden, inandırıcılığını 
azaltan ve devamlı bir barış için gerekli şartların he
nüz ortada bulunmadığını gösteren diğer bir husus 
da, dünyanın misli görülmemiş bir silâhlanma yarışı
na devam etmekte bulunmasıdır. Bu alanda yapılan 
harcamalar ve girişilen hazırlıklar âdeta nükleer silâh
ların yayılmasının ve konvansiyonel güç seviyesinin 
dünyanın her tarafında yükselmesinin tehlikeleri 
azaltacağı teorisine hak vermektedir. Ciddî ve kont
rollü bir silâhsızlanma henüz ufukta gözükmemekte
dir. 
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Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetler Birliği 
arasında prensipleri üzerinde Vladivostok'ta mutaba
kata varılan Salt II Anlaşması yolu üzerinde ciddî 
güçlükler başgöstermiştir. 1975 yılında yapılması bek
lenen bu anlaşma Dışişleri Bakanı Kissinger'in 20 
Ocak 1976'da Moskova'ya bu maksatla yaptığı ziya
rette de halledilememiştir. Vîyana'daki üç yılı aşkın 
bir zamandan beri sürdürülen Karşılıklı ve Dengeli 
Kuvvet İndirimi (M. B. F. R.) müzakereleri herhangi 
bir ilerleme kaydetmemiştir. Kuzey Atlantik İttifa
kı üyeleri bu müzakerelere taktik nükleer elemanın 
da katılması ve Sovyetler Birliğinin Orta Avrupa'daki 
kuvvetlerinden 1 700 tank ve 68 000 asker çekmesi 
karşılığında Birleşik Amerika'nın Batı Avrupa'daki 
taktik atom başlıklarından 1 000 tanesinin çekilebile
ceği yolundaki teklifleri de bugüne kadar kabul gör
memiştir. 

Orta Doğu ihtilâfında ilerlemeler olmakla bera
ber, adil ve devamlı bir hal tarzı henüz bulunamamış
tır. Sekiz yıldan sonra Süveyş Kanalının açılmış bu
lunması, Sınaî Arap Anlaşması olumlu istikamette 
atılmış adımlardır. Tarafların meşru haklarını göz-
önünde bulunduran bir çözüme varılmadıkça, Doğu 
Akdeniz, bölge, belki de dünya barışını tehdit etme
ye devam edecektir. Lübnan'daki olayları da bu ara
da üzüntü ile hatırlamamak mümkün değildir. Pek 
çok yönleri bulunan Lübnan olayları, dikkatli bir tah
lil ve değerlendirmeyi gerektirir. 

Henüz Doğu Akdeniz'deki ihtilâf devam ederken 
Batı Akdeniz'de yeni bir ihtilâf başgöstermiştir. Eski 
İspanyol Sahrasında önce İspanya ile Fas arasında 
daha sonra Sahra yerlileri, Moritanya ve Fas arasın
da ve şimdi de Fas ile Cezayir arasında başgösteren 
ihtilâf Akdeniz'deki istikrarsızlığa yeni bir faktör ilâ
ve etmiştir. Sahra yerlilerinin yerden havaya atılan 
(SAM) füzelerini kullanmış olmaları dikkati çekici 
bir durumdur. 

Tümüyle bakıldığında Asya Kıtasındaki nispî sü
kûnete mukabil, ihtilâf kaynaklarının Afrika'ya kay
dığı görülmektedir. 

1975 yılı dünya ekonomisi bakımından korkul
duğundan daha az kötü olmuştur denilebilir. Petrol 
fiyatlarının artması neticesi sermayenin büyük ölçü
de el değiştirmesinin doğurması beklenen problemler, 
petro - dolarların - önemli nispetlerde Batı para piya
sasına dönmesi neticesi - yeniden devreye girmiş bu
lunması ile önlenebilmiştir. Bununla beraber, 1975 yı
lında sanayileşmiş memleketlerin kalkınma hızları c/c 
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artı iki ile eksi iki arasında olmuş, ekonomik hayatta 
anarşi olarak tanımlanan enflasyon geniş ölçüde hük
münü sürdürmüştür. Mevcut duruma bakarak, Batı 
ekonomisinin 1947 - 1974 yılları arasında gösterdiği 
devamlı gelişmenin artık geride kaldığı ve kalkınma 
hızlarının kesildiği görüşünü savunanlar bulunmakta
dır. Zegistlerin; yani sıfır kalkınma hızı taraftarları 
ile Roma Kulübü iddia ve tahminleirnin beklenenden 
önce gerçekleştiği görüşünde olanlar da var. 

Dünya para düzenindeki düzensizlik de devam et
mektedir. Geçerliliklerini çoktan kaybetmiş olan Bret-
ton Woods kararları ve sistemi nihayet Jamaica Kon
feransı ile tarihe maledilmiş ve yeni bazı esaslar tespit 
edilmiştir. Yeni bir dünya ekonomik nizamından çok 
söz edilmekle beraber böyle bir nizam yoktur ve te
sis edilebileceğini düşünmek de pek gerçekçi olmaz. 

Temelde esas dengeler muhafaza edilmekle bera
ber bir çok gelişme ve faktörlerle süratli bir değişik
lik geçiren dünyamızın bu genel çerçevesi içinde Türk 
dış politikası ve ilişkilerimize gelince : 

Sayın Başkan; 
Türkiye dünyadaki bu gelişmeleri yakından takip 

etmek durumundadır ve etmektedir de. Süratle küçü
len dünyanın her noktası ile ilişkiler kurmak, dış po
litikaya ve ilişkilere katsayı getirebilecek yeni im
kânlar aramak, başgösteren imkânları değerlendir
mek gerekmektedir. Yunanistan dışındaki komşu 
memleketlerin hepsi ile iyi ilişkiler sürdürmekteyiz. 
Dost ve müttefik Iran ile 1975 yılı içinde karşılıklı 
devlet başkanları ziyaretleri olmuştur. İki ülke ara
sındaki ittifak işbirliğinin ekonomik alana da yayıl
ması yolunda çalışmalar yapılmaktadır. Sayın Cumhur
başkanımızın kardeş Pakistan'a yaptıkları ziyaretin 
özel bir anlamı vardır. 

Orta Doğu ülkeleri ile siyasî olduğu kadar iktisadî 
ilişkilerimizin geliştirilmesi yolunda sarf edilmekte bu
lunan çabalar ileride daha da artırılacaktır. 

Doğu Avrupa ülkeleri ile ekonomik ve teknolo
jik işbirliği devamlı bir şekilde geliştirilmektedir. Ro
manya, Bulgaristan, Sovyetler Birliği ve Çekoslovak
ya ile son aylar içerisinde hükümet başkanları sevi
yesinde temas ve ziyaretler olmuştur. Sovyetler Birliği 
ile ilişkilerimiz iyi komşuluk ruhu ve devletlerarası 
münasebetlere hâkim olması gereken, Helsinki'de te
yit edilen prensipler çerçevesinde geliştirilmektedir. 

Batı dünyası ile ittifak ve dostane ilişkilerimiz, 
geçici güçlüklere rağmen devam etmektedir. Türkiye' 
nin esasen dünyada Yunanistan dışında ciddi bir ih
tilâf halinde bulunduğu başka bir devlet yoktur. Yu-
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nanistan ile de ihtilâfı Türkiye başlatmamış ve karşı 
tarafın yol açtığı meselelerin halli ve soğuk havanın 
giderilmesi yolunda elinden geleni yapmaktadır. 

Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ilişkilerimiz : 
Avrupa Ekonomik Topluluğu ile 12 Eylül 1963 

tarihli Ankara Anlaşması ile kurduğumuz ortaklık 
bağı temelde geçerliliğini muhafaza etmekle beraber, 
güç bir dönem geçirmektedir. Aradan geçen 13 yılda 
AET içinde ve dışında önemli gelişme ve değişiklik
ler olmuş, dünyadaki gelişme ve değişiklikler AET' 
nin ilişkilerini etkilemiş ve ortaklık bağımız bu deği
şikliklere intibakta ve cevap vermekte güçlükler çek
meye başlamıştır. Türkiye'nin de AET politikasında 
devamlılık olmamıştır. Özellikle 1971 yılından bu ya
na geçirilen siyasî krizler Türkiye'yi AET içindeki ge
lişmelerin daha da gerisinde, hatta dışında bırak
mıştır. Halen AET ile güçlüklerimiz vardır. Huku
ken ve fiilen diskriminasyona tabi tutuluyoruz. 

Sosyal alanda da güçlüklerimiz vardır. AET ülke
lerindeki işçilerimize uygulanacak sosyal güvenlik 
tedbirleriyle ilgili Katma Protokolün 39 ncu madde
si henüz yürürlüğe girmemiştir. Bu konuda yürütül
mekte olan müzakereler tatmin edici olmaktan uzak
tır. Katma Protokolün el emeğinin, serbest dolaşımı 
hakkındaki 36 ncı maddesi icaplarının yerine geti
rilmesi hususunda da Türkiye'de yapılması gereken 
hazırlık ve çalışmalarda iç krizler neticesi çok geç 
kalınmıştır. Bu maddeden doğma ahdî taahhütlerini 
yerine getirmeleri konusunda da karşı tarafta tered
dütlerin bulunduğu, sezilmektedir. 

Tarım alanında güçlüklerimiz bulunmaktadır. 
Tarım maddeleri listesi revizyonunda çok geç kalın
dığı gibi, son tekliflerimiz de gereken karşılığı gör
memiştir. Siyasî danışma ve işbirliği alanında haklı 
taleplerimiz neticesiz kalmıştır. Ortaklık anlaşmamız 
tam üyeliğe götüren mahiyetine rağmen, AET'nin ge
niş dış ilişkileri arasında kaybolmuştur. Ortaklığımız 
siyasî mana ve ağırlığını kaybetmeye başlamıştır. 
Türk kamuoyu bu ilişkilerin mahiyeti hakkında tered
dütler beslemeye başlamıştır. Bu aslında çok önemli 
konu, yeni yeni kamuoyuna inmiş ve münakaşa edil
meye başlamıştır. Bu münakaşa lâzım ve sıhhatlidir. 
Konunun bütün açıklığı ile ortaya konması, topluma 
maledilmesi gerekir. Hiçbir sektör bu alanda şimdiye 
kadar kendine düşeni yapmış ve meselenin derinliği
ne inmiş değildir. Bu meseleyi bilen bir kadro dahi 
yetiştirilmiş değildir. 

AET'nin kendi içindeki gelişmelere ve ağır da 
olsa bütünleşme yolunda almakta bulunduğu mesafe

ye biraz önceki izahlarımda işaret etmiştim. Buna 
yeni bir faktör eklenmiştir; o da Yunanistan'ın bir
denbire etapları atlayarak tam üyelik için 12 Hazi
ran 1975 tarihinde yaptığı müracaattır. Bu teşebbü
sün esas itibariyle Türkiye'ye karşı ve siyasî amaçlı 
olduğu ortadadır. Bunu bütün ilgili çevreler de böy
le anlamış ve kabul etmiştir. Gaye, Dokuzları arka
sına alarak Türkiye'nin karşısına çıkmak, Avrupa 
Ekonomik Topluluğunu Ege sularına getirmektir. 
Bunu Avrupa Parlamentosu da, ilgili hükümetlerin 
çoğunluğu da böyle anlamış ve meselenin bu yönü
nü gözönünde bulundurduklarından, Yunanistan tale
binin kabulüne karşı direniş ve tereddütler artmıştır. 

Filhakika, takip buyurulduğu gibi Topluluklar 
Komisyonunun bu konuda hazırladığı tavsiye rapo
runda, Yunanistan'ın henüz tam üyeliğe müsait bir 
ekonomik ve teknik seviyede bulunmadığı görüşü
nü savunmuş ve Bakanlar Konseyine bunu sunmuş
tur. Yunanistan buna mukabil siyasî bir tazyike baş
vurmak suretiyle komisyon kararına karşı hükümet
leri harekete getirmek ve politik yoldan tam üyeliği 
elde etmek yollarına girmiş ve bu alanda Hollanda 
Hükümetinden, Federal Almanya Hükümetinden des
tekleyici beyanlar aldığı gibi, İngiltere Hükümeti de 
kayıtsız şartsız desteklediğini beyan etmiştir. Fransa' 
nin ise başından beri bu konunun gerisinde ve âdeta 
iticisi olduğu düşünülecek olursa, ortada tamamıyle 
politik bir durum olduğu görülür ve filhakika bizzat 
Topluluklar Komisyonu da Yunanistan'a tam üyelik 
için tanınacak hazırlık devresinde verilecek bütün 
imkânlara rağmen, tam üyelikte ısrar etmesinin artık 
politik amaçlı olduğu neticesine varmıştır. Komisyon 
bu konuda hazırladığı raporda «Doğu Akdeniz Du
rumu» başlığı altında da Yunanistan ile Türkiye ara
sındaki siyasî güçlüklerin de gözönünde bir faktör 
olarak bulundurulması lüzumunu gayet isabetli ve 
haklı bir şekilde belirtmiştir. Biz bu Komisyonun ka
rar ve raporunu saygı ile karşılarız. Bunun ötesinde 
hükümetlerin yapacakları siyasî tercihler, iki kom
şu ülke arasında bir tercih olur ve bu bir nevi Yu
nanistan arkasında bir tutum almak olur ki, bunun 
Türk kamuoyunun ve Hükümetinin dikkatinden kaç
ması mümkün değildir. 

Türkiye bu Yunan faktörü ve yakın bir gelecekte 
daha da genişlemesi ihtimalleri ışığı altında AET 
ile ilişkilerini ciddi bir değerlendirmeden geçirme du
rumunda bulunmaktadır. Buna Sayın Erim de işaret 
buyurdular. Tercih isabetli ve sağlamdır. İlişkilerin 
temeli geçerli ve lâzımdır. Ancak, bugünkü güçlük-
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lerı aşacak tedbirleri de araştırmak ve almak gerek
mektedir. Bu, kanımca Türkiye'nin en önemli mesele
lerinden biridir. Meseleyi değerlendirirken büyük 
görmek lâzımdır. 

Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerimiz : 

1947 Truman doktrininden beri, 1964 Başkan 
Johnson mektubu parantezi dışında, önemli bir güç
lüğe uğramadan gelişen Birleşik Amerika - Türkiye 
ilişkileri 1975'de kriz yılını yaşamıştır. Birleşik Ame
rika Kongresi 24 Eylül 1974'te başlattığı teşebbüs
leri ile 5 Şubat 1975 tarihinden itibaren Türkiye'ye 
tam bir ambargo uygulamıştır. Amerikan Kongresi 
bu suretle Kıbrıs ihtilâfını Türk - Amerikan ilişkileri 
içine yerleştirmiş bulunmakta ve mesele bu şekilde 
içinden çıkılmaz bir hale gelmiştir. Ambargo konu
su, bunun arkasındaki sebep ve amiller yeterince tar
tışılmış ve açıklığa kavuşturulmuştur. 2 Ekim 1975 
tarihinde ambargo kısmen kaldırılmıştır. Bunun ta
mamen kaldırılıp kaldıramayacağı yeni askerî yardım 
kanunu müzakereleri neticesinde ortaya çıkacaktır. 
Amerikan Kongresi bu tutum ve kararı ile bizi daha 
gerçekçi olmaya davet etmiştir. İlişkilerin artık, pla
tonik, santimantal çerçeveden çıkarılıp, gerçekçi ve 
karşılıklı menfaat dengesine dayanan bir esasa otur
tulması zamanı gelmiştir. Kongre, dış ilişkilere mü
dahale etmekle Kıbrıs konusunda tesir icrasına çalış
makla Amerika"nm savunduğu prensiplere ters düş
müş ve Amerika ile ilişkileri çok zor hale getirmiş
tir. Etnik ve etki gruplarının Amerikan Kongresi yo
lu ile dış ilişkilere yön verme, Amerikan yükümlülük
lerine son verme ve Amerikan gücünü küçük men
faatlerin tesir vasıtası haline getirebilme tatbikatını 
yaratmış olmaları son derece üzücü ve tehlikeli bir 
durumdur. Bu yalnız Türkiye bakımından değil, ada
let prensipleri, dünyanın güvenlik ve barışı bakımın
dan da sakıncalarla dolu bir durumdur. Askerî yar
dım kanunu dolayısı ile A.merikan Senatosunda cere
yan eden müzakereler daha da tehlikeli bir gelişimin 
işaretini vermektedir. Tesir icra etmek istemekten de 
öteye gidilerek müdahale durumu yaratılmak isten
mektedir. Biliyorsunuz Senato Dışişleri Komisyonun
da bu konuda kabul edilmiş 30 Ocak 1976 tarihli bir 
karar bulunmaktadır. Biraz önce de işaret ettiğim 
gibi, Amerika Birleşik Devletleri seçim yılını yaşa
maktadır; Başkanlık seçimleri olacaktır, Kongre se
çimleri olacaktır. Amerika'daki Rumlarla Atina ve 
Kıbrıs, bundan azami ölçüde faydalanmaya çalışa
cak ve bir kere daha Amerikan Kongresi ile Türki
ye'yi karşı karşıya getirmeye çalışacaktır. Türkiye' 

nin bunun karşısında bigâne kalmaması gerektiği dü
şüncesindeyim. Bunun böyle kabul edilmesi ve devam 
edebilmesi mümkün değildir. İkili münasebetleri her 
seferinde üçüncü bir meseleye bağlamak, hiçbir yere 
götürmez ve meseleleri çözülmez, daha da içinden 
çıkılmaz hale getirir. Bu durumun bizzat Birleşik 
Amerika'nın menfaatleri bakımından bir an evvel or
tadan kaldırılması ve iki ülke arasındaki ilişkilerin 
devamlı, sıhhatli ve dengeli bir esasa oturtulması sa
mimî temennimizdir. 

Türk - Yunan ilişkileri : 

İki komşu memleket arasındaki ilişkilerin tarihi 
bilinmektedir. Mevcut meselelerin de neler olduğu her
kesin malumudur, tekrar etmeye lüzum yoktur. Bü
tün. güçlük iki taraftan biri olan Türkiye'nin gerçekçi 
davranmasına mukabil, Yunanistan'ın gerçekleri ka
bul etmekten kaçmma.sı ve mümkün olmayanın hesa
bı içinde bulunmasından ileri gelmektedir. Türkiye, 
Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana hiçbir zaman ve 
surette genişleme politikası gütmemiştir. Böyle bir 
emeli de yoktur. Buna mukabil komşumuz Yunanis
tan. ikinci Dünya Savaşından sonra Oniki Adayı il
hak etmiştir. Bu bir genişlemedir. Yine komşumuz 
Yunanistan, tarihin hiçbir devrinde sahip olmadıkları 
Kıbrıs Adasını 3 950'lerden sonra devamlı ve metotlu 
bir şekilde ele geçirmeye çalışmıştır. «.Enosis» Türk
çe değil Rumca bir kelimedir. Bu da bir genişleme te
şebbüsüdür. Muvaffak olmamıştır ve olmayacaktır. 
Yunanistan'ın bunların da ötesinde hayal ve niyetleri 
bulunduğu bilinmekte, söylenmekte ve yazılmaktadır. 
«Mf.gaîo - Idea» bu hayallerin Rumca ifadesidir. Bü
tün bunlara 11 Temmuz 1975 tarihinde Amerikan 
Temsilciler Meclisi Milletlerarası İlişkiler Komisyo
nu toplantısında Amerikalı Rumların Türkiye aley
hinde yağdırdıkları kin ve nefret yağmuruna (ki bu
nu maalesef yaşadım) oniki yıl süre ile Kıbrıs'taki 
Türk Toplumuna reva görülen insanlık dışı muame
lelere Katimerini Gazetesinin, «Türk Irkının harita
dan silinmesiyle dünya hiçbir şey kaybetmez.» ibare
sinin açığa vurduğu hislere, dünyanın her tarafında 
aleyhimize yürütülmekte bulunan kampanyaya rağ
men, biz yine de gerçekçi davranarak kendileriyle 
konuşmak, ihtilâfları müzakere yoluyle halletmek ve 
Ege Denizinde işbirliğine dönmek istiyoruz. Yunan
istan'ın hiçbir müzakere teşebbüsü Türkiye tarafın
dan reddedilmemiştir. İhtilâfın devamında bizim de, 
onların da menfaati yoktur. Ancak, onlar daha çok 
zarar edeceklerdir. Silâhlanma yarışı açmakla hiçbir 
yere varamayacaklardır. Aramızdaki ihtilâfların hal-
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lini Amerikan Kongresinde, Birleşmiş Milletlerde, Av- j 
rupanm şu veya bu başkentinde aramak da hata
lıdır. Bunlar dışarıdan halledilmez. Ankara ile Atina 
arasında görüşülerek çözümlenir. 

Kıbrıs'a 20 Temmuz 1974'den önceki durumu ge
ri getirmek hayal ve çabalan da hiçbir netice ver
mez. Bu gerçekçi olmayan düşünüş ve davranış tar
zından kesinlikle vazgeçmek gerekir. Devletlerarası 
münasebetlerde his ve kompleksin de yeri yoktur. 
Türkiye ha.kkında asılsız iddialar yaymak suretiyle 
Lozan ve 1947 Paris Anlaşmalarına rağmen, Oniki 
Adaya, Anadolunun burnunun dibine tank, uçak, as
ker yığmanın da bir manası yoktur. Herhalde bunlar 
kuzeyli turistler olarak bu adalarda bulunmuyorlar. 
Bütün bunlar realiteyi, dengeyi değiştirmez. Bütün 
bunlar yalnız ve yalnız Yunanistan'ı yanıltır. Zarar
larını çoğaltır ve belki de daha müessif ve pahalı ge
lişmelere götürebiiir. Bundan daha açık bir şekilde 
konuşulabileceğini sanmıyorum. Türkiye dünyanın 
bütün devletleri ile olduğu gibi, Yunanistan ile de ba
rış içinde yaşamak ister ve komşusu olduğu için iş
birliğinde de bulunmak ister. Bunu geçmişte yaptık, 
gelecekte de yapmaya hazırız. Amerika'daki Rumla
rın, Türkiye aleyhindeki faaliyetlerinin faturasını Yu
nanistan'daki ?rkdaşlarına ödettirmeleri herhalde bir 
hizmet ve iyilik olmayacaktır. Eğer Amerika'daki bu 
Rumlar Yunanistan'ı bu derece seviyorlarsa, yapa
bilecekleri en büyük iyilik, iki komşu milleti birbiri
ne karşı tahrik etmekten vazgeçmeleridir. Bunlar fa
aliyetleri ile Yunanistan'a bir menfaat sağlayamadık
ları gibi, vatandaşı bulundukları Birleşik Amerika'nın 
itibarına da darbe indirmekte, gölge düşürmektedir
ler. 

Türk - Yunan ilişkilerinin düzelmesi, Türk Hü
kümetinin ve bütün siyasî partilerin samimi arzusu
dur. Bu arzu aynı samimiyetle mukabele görürse bu 
soğuk dönemi geride bırakmak ve güçlüklerin üste
sinden gelmek mümkün olabilecektir. 

Kıbrıs meselesi : 

Değerli arkadaşlarım; bu dava şu veya bu hü
kümetin, şu veya bu siyasî partinin değil, bütün Türk 
Milletinin davasıdır. Bunun üzerinde içeride ne kadar 
az münakaşa açılırsa, davaya o derece hizmet edilmiş 
olur. Mesele aslında Türk toplumu yönünden 20 
Temmuz 1974 tarihinden itibaren halledilmiştir. Me
selenin Kıbrıs Rum toplumu yönünden halli kendi 
ellerindedir, kendilerinin bileceği bir iştir. Kendi me
selelerinin hallini arzu ediyorlarsa, onların da Baş

piskopos Makarios'un hesap ve hayallerinden kurtu
lup gerçekçi olmaları lâzımdır. Adanın bugünkü ha
ritasına göz atar, düne kadar zulüm ettikleri Türk
lerin bugün nerede yaşadıklarını görecek olurlarsa, 
hakikati - beğenmeseler de - kabul etmeleri kolay 
olur. Bu hakikat, kendilerine 20 Temmuz 1974 ön
cesinin geri gelemeyeceğini söyler. Bu hakikat, ken
dilerine Türk Toplumu ile görüşerek, anlaşarak iki 
toplumun karşılıklı güven ve mümkünse işbirliği için
de yaşamaları esaslarını aramalarını emreder. Bu ha
kikat, kendilerine «;Enosis»i lügatlerinden silmeyi em
reder. Şuna kesinlikle inanıyorum ki; Kıbrıslı Rumlar 
bu hakikatin sesini dinledikleri takdirde siyasî bir çö
zümün bulunması ve Adanın barışa kavuşması ça
buk ve kolay olacaktır. Kendi hayal ve niyetlerini ha
kikatin yerine ikame edemezler ve bu uğurda çalış
tıkları müddetçe de yalnız kendilerini aldatmış, ıstı
raplarını uzatmış olurlar. Adadaki Türk Toplumu ve 
Türk hükümetleri başından beri bu hakikatleri an
latmaya çalışmışlar, talep yükümlülüğü karşı tarafa 
ait bulunmasına rağmen, müzakere isteğinde bulun
muşlar ve Rum toplumunun kendi çözümünü bul
makta yardımcı olmak istemişlerdir. Türkiye, Kıbrıs' 
m bağımsızlığını, egemenliğini ve toprak bütünlüğü
nü savunur ve bütün ilgili tarafları buna saygılı ol
maya davet eder. Bunun ötesindeki bütün iddialar ve 
ithamlar geçersizdir. Kıbrıs için mevcut hukukî çer
çevesinin dışında çözüm şekilleri aramak, müdahale
ler davet etmek hatalı ve zararlıdır. Türkiye bu ko
nuda söyleyeceğini, söylemesi gerekeni söylemiştir. 
Buna yeni bir şey ilâve etmeye lüzum ve mahal yok
tur. 

Değerli arkadaşlarım; 

Türkiye'nin son iki yıldan beri milletlerarası alan
da problemi, hatta problemleri bulunmaktadır. Bu 
problemlerle birlikte dünyanın geçirdiği değişme ve 
değişiklikler, dış politikamız bakımından yeni şartlar 
yaratmıştır. Buna süratle intibak etmemiz gerekir. Dış 
politikayı askerî, ekonomik ve sosyal elemanlardan 
ayrı mülâhaza etmek mümkün değildir. Dış politika
mız her şeyden evvel gücünü bu elemanlardan ve iç 
siyasî istikrardan almak durumundadır. Türkiye'nin 
problemlerinin bulunduğu, üzerine dikkatleri çektiği 
bir dönemde güçlü ve etkili bir dış politika gütmesi 
için gerekli iç şartların bazılarında maalesef üzücü 
noksanlıklar bulunmaktadır. îç siyasî çekişmeler ve 
hattâ kavgalar dış görüntümüzü zayıflatmaktadır. Bu 
küçük çekişmelerin üstüne çıkmayı, kavgalarımızı 
unutup tam bir birlik ve beraberlik içinde bulunma-
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yi ciddiyetle gerektiren şartlar içinde yaşamamıza rağ- I 
men, bugünkü manzara elem vericidir. Bu bizim ta
rihimize ve millî menfaat karşısındaki hassasiyetimi
ze ters düşen bir durumdur. i 

İhtilâf halinde bulunduğumuz ülkede böyle bir bö- ' 
lünme görülmüyor. Aksine, bizimle ihtilâf halinde ol
maları, onları son yirmi yıllık tarihleri içinde görme
dikleri bir birlik ve beraberlik içine sokmuştur. 

Bunda bizim için acı bir ders yatmaktadır. Mil
letçe süratle silkinmek, karşısında bulunduğumuz teh
likeleri, üzerimizde yürütülen hesap ve tertipleri de
ğerlendirmek mecburiyetindeyiz. Bunu yapmaz, bir
lik ve beraberliğimizi bir kere daha yanlış hesap sa
hiplerine göstermezsek, kendimize karşı bir suikastin 
suçluları olur ve Türk tarihi önünde mahkûm oluruz. 
Eğer Katimerini gazetesinin dünya haritasından sil
mek istediği Türk ırkının evlâtları bunu birbirlerini 
öldürerek kendileri yaparlarsa ve eğer Türk siyasî güç
leri ve idarecileri olarak bizler üstümüze düşeni yap
maz, mesuliyetimizi yüklenmezsek, sonunda kimin 
üzüleceği ve bundan kimin sevineceği meydandadır. 
41 milyonu ile dünyada güçlenen ve ağırlık kazanan 
bir Türkiye'yi kendi elimizle güçsüz düşürürsek, - ki. 
halen maalesef bu büyük hatayı işlemekteyiz - güna
hımız ölçülemeyecek kadar büyük olur. iç barış, si
yasî. ekonomik ve sosyal istikrar içinde bulunmayan 
bir memleketin yalnız dış politikası değil, savunma 
gücü de zayıf olur. 

Bugünkü problem, Türkiye'nin dış politikası için 
gerekli teşkilâta da sahip olduğumuzu söylemek güç
tür. Dış teşkilâtımız klâsik alışkanlıklardan kendisini 
kurraramamıştır. Problemli bir ülkenin temsilcileri 
olarak vermeleri gereken mücadelenin icaplarına göre 
ne siyasî, ne de maddî yönden teçhiz edilmiş değiller
dir. Kamuoyu oluşturması diplomasinin en etkili va
sıtası olmuştur. Türkiye henüz bu vasıtayı keşfetmiş 
değildir. Bunun için gerekli tedbirlerin alınmasında 
geç kalınmakta, teşkilâtlanmaya gidilmemektedir. 
Haklı olmak veya haklı olduğuna inanmak kâfi de
ğildir. Bunu başkalarına anlatmak lâzımdır. Başka
larına anlatüamadığı ve destekleri sağlanamadığı müd
detçe, mücerret haklılık yeterli bir kuvvet değildir. Ta
nıtma. propaganda ve kamuoyu faaliyetleri ile hak
sız davaların başarılı olduğu çok görülmüştür. Tür
kiye'nin bu alanda daha fazla geri kalmasına müsa
maha etmemelidir. Türk dış teşkilâtını bu yeni icap ve 
ihtiyaçlara göre baştan aşağı yeniden gözden geçirmek 
ve bu memleketin yetiştirdiği çok kıymetli elemanları 
yerinde kullanmak lâzımdır. Tanıtma ve propaganda 

için başkaları, meselâ; Yunanistan bizden daha iyi ya
pıyor diye bu davadan vazgeçilemez. Bu da bir nevi 
silâhlanma yansıdır ve Yunanistan'ın son iki yıl için
de bu silâhtan ne derece faydalandığı ortadadır. Acil 
konular n uzun vadeli bürokratik tedbir ve çözüm
lere tahammülü yoktur. Dışarıda tanıtma ve halkla 
ilişkiler Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu ciddi 
bir meseledir ve bu mesele halledilmelidir. 

Milletlerarası ilişkilerin dinamizmi artmıştır. Her 
ülke ile iyi ilişkiler içinde bulunmak kâfi değildir. Fa
al ilişkiler içinde bulunmak lâzımdır. 

Türkiye yalnız bulunduğu bölgede değil, dünyada 
yeri ve ağırlığı bulunan bir Devlettir. Kendimize kar
şı fazla haksız davranarak kötümserliğe düşmeye ma
hal yoktur. Türkiye'nin dünyada yalnız kaldığı şek
linde bir psikozun içine girmeye de sebep yoktur. Tür
kiye güçlü bir Devlettir. Dünyada sözünü geçirebilir, 
haklar.m koruyabilir bir Devlettir. Bu böyledir. Kendi 
imkânlarımızı iyi kullanmak ve önemli millî davalar
da birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmek kaydıyle 
altından kalkamayacağımız güçlük yoktur. 

1976 yılının Türk dış politikası ve dünya barışı 
bakımından başarılı olmasını dilerim. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

Batı dünyası 1975 yılma ufuklarında kara bulut
larla girmişti. Enflasyon içinde durgunluk, işsizlik, 
hammadde eksikliği Batıyı büyük sosyal bunalımla
ra yol açacak ciddî bir ekonomik duruma doğru it
mekte idi. Ancak, 1975 yılı içinde büyük kriz kâbu
su bir ölçüde de olsa atlatılmış, hiç değilse ekono
mik durumun büyük sosyal ve politik patlamalara 
dönüşmesi önlenmiştir. 

I BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın İnan. 
i Konuşma sırası Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
l adına Sayın Salih Tanyeri'nde. 

Buyurun efendim. 
j C. H. P. GRUPU ADINA SALİH TANYERİ 
I (Gaziantep) — Sayın Başkan, değerli senatörler; 
| Dışişleri Bakanlığının 1976 yılı Bütçesi dolayısıy-
i le genel durum ve Hükümetin dış politikası üzerinde 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupunun görüşlerini ve 
eleştirilerini sunmaya çalışacağım. 

1975 yılı dünyada ve bizde dış politika yönün
den çok hareketli geçmiş; uluslararası toplantılar, 
zirveler, diplomatik geziler birbirini izlemiştir. Elde 
edilen bazı başarılar yanında uyuşmazlıklar, anlaş
mazlıklar gene de barışçı bir çözüme kavuşturulama-

[ mış; bunalımlar, iç savaşlar devam etmiş dünya 
I 1976'ya bunlarla girmiştir. 
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Yıl içinde İberik Yarımadasında rejim değişiklik
leri olmuş, Asya'ya sükûnet gelmiş, Afrika'da son 
sömürgeler tarihe karışarak, Angola bağımsızlığına 
kavuşmuştur. Fakat emperyalizm ülke halkını ikiye 
bölüp, ÜNİTA, FNLA'yı Kurtuluş örgütü MPLA' 
ya karşı kullanarak, eski sömürgeciliği yeni sömür
geciliğe dönüştürme çabalarını sürdürmeye başlamış
tır. Bu ülkede çatışmalar hâlâ devam etmektedir. 

Dünyayı 1975'te yakından meşgul etmiş olan Or
ta Doğu buhranı hâlâ sıcaklığını muhafaza etmekte
dir. Filhakika, Amerika Birleşik Devletleri Dışişieri 
Bakanının 12 gün süren mekik diplomasisi sonunda 
1 Eylülde Mısır ile israil yetkililerince parafe edilen 
ikinci ara anlaşması, taraflar arasında çok olumlu 
olarak nitelendirilmiştir. İzhak Rabin anlaşmanın 
bölgeye huzur getireceğini, Mısır ile İsrail arasında 
yakın ilişkiler kurulmasına katkıda bulunacağını ifa
de etmiştir. Fakat, diğer taraftan bu anlaşma Suri
ye, Irak, Ürdün ve Filistinliler arasında olumsuz 
tepkilere yol açmıştır. Suriye Dışişleri Bakanı Kad-
dam, Birleşmiş Milletlerdeki konuşmasında, bu an
laşmanın Arap dünyasını bölücü nitelikte bir giri
şim olduğunu belirtmiştir. 

Lübnan'daki iç savaş yıl içinde tüm bölgeyi cid
dî biçimde tehdit eder niteliğe bürünmüştür. Falan
jistlerin 4 Ocakta Filistinlilere ait kampları kuşatma
ları, o zamana kadar .sağcı Hıristiyanlarla, solcu Müs
lümanlar arasında süren savaşa Filistm gerillalarının 
da, katılmasını intaç etmiş, ordu müdahalede bulun
muş, o ana kadar orduyu frenlemeye çalışan Kera-
mî istifa zorunda kalmıştır. Giderek ülkenin sınırla
rını aşıp, tüm Orta Doğu barışını ilgilendiren boyut
lara erişme istidadını gösteren iç savaşta, Suriye'nin 
arabuluculuğu ile iki tarafın şimdilik anlaştığı, ate
şin kesildiği müşahade edilmiştir. 

Stratejik silâhların sınırlanması görüşmeleri de 
henüz olumlu bir yöne çevrilememiştir. Her ne ka
dar Moskova'dan dönen Kissinger bu hususta olum
lu ilerlemeler kaydedildiğini belirtmiş ise de Gromyko 
kendisini teyit eder görünmemektedir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Yılın bir ölçüde başarılı toplantısı Helsinki'deki 
zirvede Avrupa Güvenliği ve İşbirliği Sözleşmesinin 
nihaî belgesinin imzalanması olmuştur. Bu zirvede 
bizim için acı olan husus, Kıbrıs'ın Birleşmiş Mil
letler kararına rağmen, yalnız Rum yönetimince 
temsil edilmiş olmasıdır. Birleşmiş Milletlerde tes
cil edilmiş iki toplumlu Kıbrıs Devletinde, bir top-
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lumun diğerini temsil etmesi mümkün olmadığı hal
de, Kıbrıs Devletini gayri meşru olarak temsil et
mesine izin verilen Makarios'un imzasının bulundu
ğu belgeye Sayın Demirel de imza koymuş, dolayı-
sıyle Makarios yönetimine verilen mevki karşısında 
pasif kalmıştır. Bu Birleşmiş Milletler kararı karşı
sında geriye atılmış bir adım niteliğindedir. Mesele 
belgeyi imzalayıp imzalamama meselesi değildir. 
Önemli /e üzücü olan Kıbrıs'ın yalnız Makarios 
tarafından temsiline göz yumulmak durumunda ka-
lmmasıdır. Demirel Hükümeti yeterince kararlı di
namik bir politika izlemiş ve dünyada ağırlığını ge
reğince duyurmuş olsaydı, böyle tatsız durumların 
ortaya çıkması önlenebilirdi. Hükümet bu davranı
şı ile bağışlanması olanaksız çok ağır bir sorumluluk 
altına girmiştir. 

Gerçi Sayın Demirel yurda dönüşünde verdiği be
yanatta, Kıbrıs'ın Makarios tarafından temsilini hu
kukî ve meşru addetmediğimizi ve Kıbrıs Devleti 
ile olan ilişkilerde nihaî belge hükümlerini geçerli 
saymadığımızı hem konuşmasında ifade ettiğini, hem 
de Konferans îcra Sekreterliğinin, görüşümüzü kon
feransa katılan bütün devletlere ulaştırdığını söyle
miştir. Fakat, Sayın Demirel'in Partisi ve Dışişleri 
Bakanı Birleşmiş Milletlerin 3212 sayılı Kararına, Sa
yın Güneş'in aynen kendisinin yaptığı gibi, ihtirazı 
kayıtla kabul oyu vermesini şiddetle eleştirmişlerdi. 
Eğer, Helsinki'de olduğu gibi, anlaşma metni dışında 
ihtirazı kayıt dermeyan etmek mümkün idiyse, Mil
liyetçi Cephe Flükümeti 3212 sayılı Karardan daha 
elverişli olduğunu beyan ettiği ve Bütçe Komisyo
nunda mukayeseli metinlerini dağıttığı yeni karara 
neden karşı çıkıp, kendini dünyada yalnız kalmaya 
mahkûm etmiştir. 

Meselenin özeti şudur : 
Geçen yıl genellikle çok olumlu prensipleri ne

deni ile karara ret oyu vermek istemeyen Türkiye, 
bazı maddelere karşı olduğu ve kendisi için geçer
li olmadığı ihtirazî kaydını ileri sürerek olumlu oy 
kullanmıştır. Bu yıl aynı durum ortaya çıktığında, 
geçen yıl bu karara katıldığı için Sayın Ecevit'i şid
detle eleş-.irmiş olan Sayın Demirel Hükümeti, bu de
fa ret oyu kullanmakta iç politika yönünden siyasî 
zorunluluk görmüştür. 

Bakın siyasî gözlemciler ne diyor: «Bağımsız
lar grupu. hatta Yunanistan, daha da yumuşatılmış 
bir tasarıyı kabule hazırdı. Ancak, Türkiye kırmızı 
oy vermek için her fırsatı kınlandı ve yalnız kaldı. 
Böyle hareket etmesinin bir nedeni olmalıdır. Bu 
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neden yukarda da belirttiğimiz gibi, Hükümetin Bir
leşmiş Milletlerde dışa dönük bir sonuç almakla il
gilenmeyip, içe dönük bir sonuç almaya önem 'ver
miş olmasıdır.» 

Dışişleri Bakanının, Kıbrıs sorunu ile ilgili çok 
önemli mükazerelerin yapılacağı bir sırada, Birleşmiş 
Milletler toplantısına gitmemesi, anlaşılması güç bir 
davranıştır. O kadar ki, Birleşmiş Milletlerde dele
gasyonumuz Hükümetin bu bağışlanmaz davranışı 
yüzünden şaşkınlıktan şaşkınlığa düşmüştür. Aley
himizdeki bazı girişimleri önlemek için geçerli ola
cak birtakım çabalar göstermek var iken, hiç elde 
etmemiz ihtimali olmayan birtakım sonuçlar için gi
rişimlerde bulunmuşlar, sonra geri dönmek zorunda 
kalmışlardır. Bir karar tasarısı sunmuşlar, sonra bunu 
geri çekmişler, böylece bütün üyeleri alternatifsiz 
bir durumla karşı karşıya bırakmışlardır. Bu se
bepledir ki bu karar, Türkiye'nin şimdiye kadar en 
yalnız kaldığı karar şeklinde yorumlanmaktadır. 

Birleşmiş Milletlerde bu yanlıziık, daha önce 
Kıbrıs konusunun öze! oturumda konuşulması öneri
sinin, Türkiye'nin tek muhalif oyuna karşı 99 oyla 
kabul edilmesiyle başlamış, uyarı niteliğindeki bu 
karara rağmen, Hükümet daha fazla çalışmak lü
zumunu duymamıştır. Oysa geçen yıl bizim Hükü
metimizin Dışişleri Bakanı, hazırlanan karar tasarısı
nı büyük ölçüde yumuşatmayı başarmıştı. 

Hükümet, Kıbrıs konusundaki pasif tutumu ve 
inandırıcı olmayan dış politikası ile Lima'da Blok
suz Ülkeler Konferansına da etkili olamamış, Kıb
rıs'ın yasal Başkanı olarak Makarios'un tanındığı 
bu Konferansa, oraya kadar gitmiş olan Kıbrıs Türk 
Federe Devletinin dış ilişkilerle görevli Devlet Bakam 
Vedat Çelik'in gözlemci olarak katılmasını sağlıya-
mamıştır. 

Kıbrıs Türk Federe Devleti temsilcisinin Bloksuz 
Ülkeler Konferansına gözlemci olarak bile kabul 
edilmeyişi, 3212 sayılı Kararla sağladığımız sonuç 
bakımından üzücüdür. Geçen yıl daha Federe Dev
let kurulmadan. Birleşmiş Milletlerde ve başka top
lantılarda Kıbrıs Türklerinin temsili saklanmıştı. 

Sayın Çelik yine Hükümetin pasif davranışı so
nucu zamanında vize almadığı bahanesiyle Havana'-
daki toplantıya da iştirak ettirilmemiştir. Anlaşılıyor 
ki, islâm ülkelerine yapılan ziyaretler dahi, Türkiye'
nin Kıbrıs konusunu askıda tutmasından ve karar
sız bir dış politika izlemesinden doğan sakıncaları 
gidermeye yetmemiştir. 

Müslüman ülkelerin katıldığı Cidde'deki Al
tıncı İslâm Konferansında Türkiye'nin de imza koy
duğu bir kararla İsrail'in Birleşmiş Miletler örgü
tünden çıkartıması öngörülmüştür. Bu haberin Ba
sında yayınlanmasından bir gün sonra Washington'-
da Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı 

\ sözcüsü Robert Anderson gazetelere yaptığı açıkla
mada, Türkiye'nin böyle bir karara katılmadığının 
haber alındığını bildirmiştir. Hangisi doğrudur? Sa
yın Bakan bu belgeyi imza etmiş midir, etmemiş 
midir? 

Basının verdiği tamamlayıcı haberlere göre, her 
ikisi de doğrudur. Karara önce imza atılmış, ancak 
aynı zamanda Konferans Genel Sekreterliğine verilen 
bir mektupla Türkiye'nin İslâm Konferansında alı
nan kararlara. Anayasasına, dış politikasına ve Bir
leşmiş Milletlerde bugüne kadar alınmış kararlara 
uygunluğu nispetinde katılacağı beyan edilmiştir. 

Dışişleri Bakanlığımız bu haber karşısında da sü
kûtu muhafaza etmiş, Türkiye gerçek durumu Ame
rikan Hariciyesinden işitip öğrenmek mevkiinde 
kalmıştır. Ancak, Basra Körfezi ülkelerine bir zi
yaret yapan Sayın Çağlayanyil, Kuveyt'teki bir ba
sın toplantısında, İsrail'le ilişkilerin dondurulmuş ol
duğundan söz etmiş, ancak yukarda belirttiğimiz ko
nularda ayrıntılı bir açıklama yapmamıştır. 

Böyle bir dış politika inandırıcı olur mu? Görü
lüyor ki, Hükümetin dış politikası kendisini yalnız
lığa iten bir çelişkiler politikası görünümünü sürdür
mekte devam etmektedir. Bu politikanın en belirgin 
niteliği, açıklıktan yoksun olup kesinlikle güven 
uyandırmamasıdır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Barış harekâtından hemen sonra Adalet Partisi, 

«Kıbrıs için hâlâ diplomatik çözüm sağlanamadı.» 
diye yakınmaya başlamıştı. Oysa şimdi aradan bir yıl
dan fazla süre ve Adalet Partisinin başkanlığında 
Hükümet kurulmasından 10 ay geçtiği halde, henüz 
çözüm için somut adımlar atıldığını gösteren ciddî 
belirtiler yoktur. Barış harekâtını takip eden aylar
da izlenen konuyu süratle çözüme eriştirici açık po
litika; Millî Cephe Hükümeti kurulduktan sonra ye
rini hızla kararsız, kendi içinde dahi belirsiz bir dış 
politikaya bırakmış, bunun sonunda Birleşmiş Mil
letler kadar önemli bir dünya formunda bile yalnız 
ve çaresiz durumuna sürüklenmek olmuştur. Bu yüz
den Kıbrıs Türk yöneticileri, Türkiye'yi doğrudan 
doğruya etkiliyecek konularda bile, kendi başlarına 
birtakım kararlar almak zorunluluğunu duymuştur. 
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Fakat, bu kararların bütün yükü ve sorumluluğu 
uluslararası alanda Türkiye'nin üzerine binmektedir. 

Yalnızca Kıbrıs ulusal Türk toplumunu ilgilendi
ren konularda, Kıbrıs Türk Federe Devletinin kendi 
kararlarını, kendi başına alması doğal ve demokratik 
bir haktır; ama Türkiye'nin uluslararası ilişkilerini 
ve güvenliğini doğrudan doğruya etkileyecek konu
larda Türkiye, Kıbns Türk Federe Devleti Başka
nınca alınan ve bir olup bitti gibi dünyaya açıklanan 
kararları ardından sürüklenemez. 

Bu itibarla Sayın Çağhyangil'in Karası beyanatı
nı tasvip etmiyoruz. Bu acı gerçeği belirtirken, Sayın 
Kıbrıs Türk Federe Devleti Başkanını eleştirme hak
kını kendimizde görmüyoruz. Hakikat odur ki, Türk 
Hükümetinin dış politikasına, özellikle Kıbrıs'la ilgi
li olarak süre gelen kararsızlık, ve belirsizlik, Kıbrıs 
Türk yöneticilerini boşlukta bırakmıştır. Biz Kıbrıs 
sorununa ikili görüşmelerle daha süratle çözüm bu
lunmasından yana olduğumuzu ifade ederken, 17 Şu-
bat'ta Viyana'da yapılacak toplumlar arası görüşme
lerin başarılı olmasını temenni ediyoruz. Ediyoruz 
ama, son Çağlıyangil - Bitsios tartışmasından, sonuç 
üzerinde endişe duyduğumuzu da ifade etmek istiyo
ruz. 

Amerikan Kongresi Şubat 1975'te çıkarttığı bir ka
nunla Hükümetinin NATO'dan ve ikili anlaşmalar
dan doğan vecibelerini tek taraflı ihlâl edip, memle
ketimize parasını ödediklerimiz de dahil olmak üze
re, silâh ve yedek parça gönderilmesini yasakladı. 
Anbargo ekim başında kısmen ve ağır koşullarla kal
dırıldı. Buna göre Türkiye parasını peşin ödediği, 
ancak anbargo dolayısıyle Amerika Birleşik Devlet
leri tarafından el konulan silâhları, bundan böyle 
Kıbrıs'taki askerî gücünün emrine vermeyecek, yal
nızca NATO gerekleri için kullanacaktır. 

Başkan Ford, haşhaşın uyuşturucu madde piyasa
sına düşmemesi için görüşmeler yapacak ve 60 gün 
içinde Amerikan Kongresine bu konudaki gelişme
lere ilişkin bilgi verecektir. Buna göre Amerika, pa
rası karşılığında Türkiye'ye silâh satıyorum diye, yal
nız o silâhları nerede, nasıl kullandığını denetlemek
le kalmayacak, bir de Türkiye'nin neresinde ne ekil
diğini, nasıl ekildiğini kontrol edecektir. Bu Türk 
Devletinin egemenliğine açık bir saldırı niteliğinde
dir. Helsinki Anlaşması ilkelerini Türkiye bakımın
dan ihlâl etmektir. 

Başkan Ford'un da imzasını taşıyan nihaî belge
de; iştirakçi devletler, diğer bir iştirakçi devletin ege
menlik haklarına zarar getirecek, kendi çıkarlarını 

j tanıyacak ve kendilerine herhangi bir üstünlük sağ
layacak her türlü askerî veya siyasî, ekonomik veya 

j diğer bir baskıya karşı olduklarını beyan ve teyit et
mişlerdir. 

Amerikan silâh anbargosundan sonra düştüğümüz 
güvenlik boşluğu .için hâlâ bir çare bulunmuş değil
dir. Hükümet, anbargonun yalnızca bundan önce sa
tın aldığımız silâhların teslimi konusunda birtakım 
şartlara bağlı olarak kaldırılmış olmasına rağmen, 
bunu kamuoyuna olumlu bir ilerleme güvenlik boş
luğu sorununun çözülmesi gibi göstermek çabasına 
girmiştir. Ancak, bu gayretin ne derece geçerli oldu
ğunu yeni karardan öğrenmiş bulunuyoruz. 

Anbargo, Türkiye'yi NATO içindeki yükümlülük
lerini yeniden gözden geçirme zorunluluğu ile baş ba
şa bırakmıştır. Türkiye NATO üyeliğinin kendisine 
tahmil ettiği yükü tek başına taşıyacak durumda ol
madığı için, Amerika katkıda bulunuyordu. Bu an
laşmalardan doğan bir vecibe idi. Amerika tek taraf
lı olarak bu katkıyı kesip, ambargoyu kısmen kaldır
ma koşulu olarak, parasını ödeyip satın aldığımız si
lâhların münhasıran NATO içinde kullanılmasını öne 
sürdüğüne göre, Türkiye artık ortak savunma yüküm
lülüğünün kendisine verdiği görevleri yerine getirebil
mek olanağından büyük ölçüde yoksun bırakılmıştır. 
O halde, yeni bir savunma konseptini geliştirmek zo-
runluğu ile karşı karşıya bırakılmış olmuyor muyuz? 
Bu sözlerimizin, NATO ilişkilerimizin kesilmesi ma
nasını taşımadığı aşikârdır. Bu örgüt içinde savunma 

| yükünün eşit şekilde bölüşülmesi ve Türkiye'nin de 
I ince bir denge üzerine kurulmuş yumuşama politika-
i sının bir parçası sayılarak, her türlü menfî gelişme

leri önceden görmek ve tedbirini almakla görevli ol
duğumuzun idraki içinde bulunmamızdan ileri gel
mektedir. Düşüncemizi daha iyi kanıtlayacağını um
duğumuz yorumcu Sulzberger'in Herald Tribün'de 

1 çıkan yorumlarını dikkatlerinize sunmak isteriz. 

Cumhuriyet Halk Partisi yıllardır Türkiye'nin 
| NATO üyeliğini sürdürmekle birlikte, kendi savun-
i ma ihtiyaçlarını NATO'dan bağımsız olarak da kar-
j şüayacak bir ulusal güvenlik politikası izlemek zo-
j runluğunu ileri sürüyordu; çok yönlü bir politika iz

lemek gereğini belirtiyordu. Ambargo kararından son
ra doğan durum, bu konuda taşıdığımız kuşkuları gi-

j derici tedbirleri öngörmüş olmamız, haklılığımızı ka-
j nıtlamış olmuyor mu?.. 

Türkiye mevkiindeki bir ülke için, alternatifsiz 
I bir dış politikanın çok tehlikeli olduğunu dile getiren 
i Cumhuriyet Halk Partisinin sözleri, düşünceleri Ada-
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let Partisi tarafından an ayışla karşılanmak şöyle dur- ı 
sun, birtakım haksız isnatlara dayanak gibi kuilanı- j 
lıyordu. Şimdi bu ihtiyaç Türkiye'de çok kesin olarak j 
anlaşılmaktadır ve Sayın Demirel'de basın toplantı
sındaki beyanatı ile bu noktaya gelmiş bulunmakta- i 
dır. 

Türkiye açısından artık sorun bir -ambargo soru- I 
nu, üsler veya tesisler sorunu değildir. Durum, bizi 
yukarıda işaret ettiğimiz veçhile, savunmamızın yapı- i 
sim NATO çerçevesi içinde yeniden gözden geçirme
ye ve yeni bir ulusal savunma ve güvenlik konseptini 
oluşturma ve bunun gereğini yapma zamanının geldi
ğine ulaştırmakta^ lir. ı 

Amerika Birleşik Devletlerinin Türkiye'ye uygu- I 
ladığı silâh ambargosu ile NATO örgütü içinde or
tak güvenlik sistemi açısından tek başına büyük risk
ler yüklenmiş olan Türkiye'nin, diğer NATO ülkele- ı 
ri tarafından da yalnız bırakılması olasılığının doğa
bileceği gözden uzak tutulmamalıdır. Evet, NATO 
Genel Sekreteri ambargo kararının değiştirilmesi için 1 
bir demeç vermiştir; fakat bu NATO'nun güneydo
ğu kanadının güvenliğinin sağlanmasından ziyade, i 
Adalet Partisinin Senato seçimlerini kazanması iste
ğine yönelik olmuştur. NATO Gene! Sekreteri Luns | 
verdiği beyanatta 12 Ekimde Türkiye'de seçimlerin I 
yapılacağım belirtmiş ve «Türkiye'ye uygulanmakta 
olan Amerikan silâh ambargosunda bir değişiklik ol
mamasının, Başbakan Demirel'in batı taraftarı Hü
kümetinin geleceği üzerinde olumsuz etki yapmasın- j 
dan korkuyorum.» demiştir. 

O zaman Sayın Ecevit şöyle demişti : «Luns bil
melidir ki, Türkiye'de demokrasi vardır ve Türkiye' 
nin seçim sonuçlarını Brüksel'deki NATO Karargâhı 
değil, Washington'daki Amerikan Kongresi de değil; 
Türkiye'de Türk Ulusu kararlaştırır.» 

Saym Demirci, rejim ve ideoloji ayrımı gözetmek
sizin, bölgemizdeki devletlerle daha yakın işbirliğini 
öngören çok yönlü yeni bir politika çizilmesi zorun-
luğunu basın toplantısında ilk kez açıkça belirtmiştir, j 
Bu sevindirici bir gelişmedir ve biz de bu hususta ay
nı şekilde düşündüğümüzü daha evvel ifade etmiş 
bulunuyoruz. 

Bize göre, değişik ortak güvenlik sistemleri veya j 
ekonomik işbirliği sistemleri içinde yer almak, bu sis
temler dışında yer alan ülkelerle de yakın ilişkiler ve 
işbirliği kurulmasını engellemez. Onun için bir yan- I 
dan demokratik Batı ülkeleriyle işbirliğimiz o ülkele- i 
rin de katkılarıyle, iyi niyetleri oranında sürdürül- 1 
meli; fakat bunun yanı sıra. Türkiye dünyada ve özel- j 

likle kendi bölgesinde daha geniş ilişkiler ve işbirlik
leri kurmak üzere her olanağı tereddütsüz değerlen
dirmelidir. 

Ancak, istikrarsız ve kendi içinde uyumsuz bir 
Hükümetin, çok yönlü bir politika uygulamasında ba
şarıya ulaşıp ulaşamayacağını kestirmek biraz güç
tür ve bu hususta endişemiz vardır. Helsinki'de nihaî 
belgede yer alan devletler kendi ülkelerinde insan hak 
ve özgürlüklerine saygılı davranmak, düşünceler üze
rinde baskı kurmamak ilkesine imza atıp, yurda dö
nünce insan haklarına dayalı hukuk devleti Anaya
sası ile memleketin idare edilemiyeceğini söyleyen; 
okullardan kitap toplatarak, fikir özgürlüğünün oluş
ması yollarını tıkayan bir Hükümeti kimse ciddiye 
almaz ve bundan millî çıkarlarımız büyük ölçüde za
rar görür, dünyada yalnız kalırız. Bu sözlerimiz, bir 
psikoz değildir. 

Dostumuz İran'ın bize reddettiği indirimli petrol 
vermeyi, Yunanistan için kabul ettiğini bugün öğren
mek bizi çok büyük üzüntüye sevk etmiştir. 

Ayrıca, yine burada çok üzülerek ifade etmek lü
zumunu da duyuyoruz. Sayın Hükümetimizi uyarmak 
bakımından bu lüzumu duyuyoruz, Karamaniliş Hel
sinki'de basına Türkiye'nin tamamen tecrit edildiğini 
söylemekten de çekinmemiştir. 

BAŞKAN — Sayın Tanyeri 5 dakikanız var efen
dim. 

C. H. P.' GRUPU ADINA SALİH TANYERİ 
(Devamla) — Toparlamaya gayret edeceğim Sayın 
Başkan. Üsler konusunda da bazı şeyler söylemek is
tiyorum. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Ambargo üzerine Hükümet, Amerika Birleşik 

Devletleriyle arasında var olan söz konusu ülkenin. 
Türkiye'deki askeri varlığına da vücut veren antlaş
maların bundan böyle geçerli sayılamayacağını belirt
miş ve üsler konusunda Amerika Birleşik Devletleri
nin Türkiye'deki askeri varlığının yeni esaslarını sap
tayan ve yeni tedbirler getiren geçici statünün yürür
lüğe konulmasına karar verilmiştir. Ancak, bu karar 
zamanında uygulanmamıştır. 

17 Haziran'da düzenlediği basın toplantısında; 
Amerika Birleşik Devletlerinin Türkiye'deki askerî 
varlığı ile ilgili geçici statünün 1 aylık süre sonunda 
kendiliğinden kesin olarak yürürlüğe gireceğini Hü
kümet adına açıklayan Dışişleri Bakanı, 17 Temmuz' 
da ise, Türkiye'deki Amerikan varlığı ile ilgili geçici 
statünün uygulanmasının ertelendiğini. söz konusu 
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statünün yürürlükteki duruma esasen büyük değişik
likler getirmediğini ve Hükümet olarak dış ilişkilerde 
kapalı bir politika izlemeye devam edeceklerini ifade 
etmiştir. Bize göre kapalı politika, kamuoyunu çok 
önemli meselelerde, Hükümet üyelerinin sınırları pek 
belli olmayan açıklamalarıyle yetinmek zorunda bıra
kır ve ikircilkli bir duruma yol açar. 

9 . 8 . 1975'te Amerika Birleşik Devletlerine Ey
lül sonuna kadar yeni bir süre tanınmış; Sayın Bakan, 
ambargo kararının devam edeceğinin sabit olması ha
linde, Türkiye'deki Amerikan tesislerinin tasfiye edi
leceğini açıklamış, ancak bu konuda bir tarih verme
miştir. 

Savunma tesislerinin tekrar faaliyete başlamasının, 
Amerika Birleşik Devletleriyle ikili savunma ilişkile
rimizin, karşılıklı sorumluluk ve yükümlülükleri müs
takar bir dengeye oturtacak sağlam esaslara bağlan
ması ve Silâhlı Kuvvetlerimizin savunma ihtiyacına 
yeterli destek sağlanması konusunda mutabakata va
rılması ile mümkün olabileceğini açıklayan Sayın 
Bakan, ambargonun kısmen ve şartlı olarak kaldırıl
masını, münasebetlerin iyileştirilmesi konusunda olum
lu bir adım saydığı için, ertelenmiş bulunan müzake
reler yeniden başlamıştır. Bu gelişmelerden Hüküme
tin 1969 Temel Anlaşmasını geçersiz saydıkdan son
ra, yeni statüyü saptamak için gerekli süreleri kabul 
ettiği anlaşılmaktadır. Oysa, Amerika Birleşik Dev
letleri ambargo kararıyle Temel Anlaşmayı geçersiz 
bırakmıştır. Temel Anlaşmada belirlenen fesih süre
leri ancak normal durumlarda geçerlidir. Amerika 
Birleşik Devletlerinin davranışı ile Anlaşmanın ge
çerliliği zaten kalktığından, Hükümet üslere derhal 
el koymalıydı. 

Müzakerenin ön koşulu olarak yardımın müsta
kar olması için, kira anlamına gelen para talebinin 
öne sürüldüğü anlaşılmaktadır. Bu husustaki düşün
celerimiz şunlardır : 

Hükümet kirayı öngörüyorsa, bazı sakıncaları göz-
önünde tutmalıdır. Bir ülkenin kendi topraklarından 
bir bölümünü üs olarak yabancı bir ülkeye kiralama
sı, topraklarının o bölümü üzerinde egemenlik hak
kından hiç değilse feragat etmesi anlamına gelir. Bu-" 
nun da gerek hukukî, gerekse siyasî, ciddî mahzurla
rı vardır. Bu itibarla Hükümetin böyle bir çözümü 
düşünmediğini umuyoruz. 

Sayın Bakanın Amerika temaslarında, Senato Dış 
Komisyonunun baskı kokan kararını ve bütün arz et
tiğimiz hususları gözönünde tutan bir davranış için
de olacağını kuvvetle tahmin ediyoruz. Ancak, Sayın 

Erim'in dediği gibi, «Müzakere kiminle yapılacak
tır?» Senato kararının 18 Şubata ertelenmiş olması 
nedeniyle baskı hususunda şüpheye düşmekteyiz. 

Ajansların belirttiğine göre, Yunanistan Ege De
nizinde petrol çıkarılmasına yeniden başlamaktadır. 
Ecevit Hükümeti, kıt'a sahanlığına gerekli önemi ver
miş, kararlı bir tutum izlemiştir; fakat iktidardan 
ayrıldıktan sonra isveç gemisi Ege'ye çıkartılmamış
tır. Demirel tktidarı kıt'a sahanlığı konusunda hiç bir 
girişimde bulunmamış. Sayın Irmak'ın kabul ettiği 
Lahey'e götürme kararını benimsemiştir. İşte bundan 
dolayıdır ki Atina, Türk - Yunan gerginliğinin doru
ğuna vardığı günlerde, Ege'de Yunanistan adına pet
rol aramakdan vazgeçen Oce'anique Şirketini yeniden 
işe başlatmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Tanyeri süreniz dolmuştur 
efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA SALİH TANYERİ 
(Devamla) — Sayın Başkan, izin verirseniz 15 daki
kadan 5 dakika kullanarak, yalnız bu kıt'a sahanlığı 
meselesini ifade edeceğim. 

Sayın Çağlayangil bunu; yani Lahey'e gitmeyi ara 
hükümetin kabul ettiğini, «Gitmek istemiyoruz; ama 
evvelki Hükümet bizi bağlamış bulunuyor» demek-
de, bununla hükümetlerin deymûmeti, (Continuite) 
prensibine dayanmaktadır. Öte yandan evvelki Hükü
met zamanında ihtirazı kayıtla kabul edilmiş 3212 sa
yılı Karar için, «Biz muhalefetteyken kabul etmemiş-
dik. Bu itibarla vaktiyle reddettiğimiz bir şeyi tasvip 
etmemize imkân yoktur.»* demektedir. Bu iki görüş 
arasındaki çelişki meydandadır. Hükümet ne de fac-
to, ne de jure bir netice doğurmamış ve dolayısıyle 
millî çıkarlarımıza hiç bir zarar vermemiş olan Bir
leşmiş Milletler kararını, sırf vaktiyle aleyhinde ol
dukları için kabul edemeyeceklerini söylerken, ara 
hükümetin mücerret bir beyanı ile kabul ettiğini söy
lediği Lahey'e gitme meselesinde, memleket çıkarları 
için sonu henüz şüpheli olan bir durumda hükümet
lerin devamlılığı nedeniyle bağlı olduğunu söylemek
tedir. 

Bir ülke kendi egemenlik alanlarının, sınırlarının 
saptanmasını sırf başkalarına veya mahkeme karar
larına bırakamaz. Bırakırsa, bu her halde tavizsiz 
politikanın inandırıcı bir örneği sayılmaz. Bern'de 
başladığını Basından öğrendiğimiz büyükelçiler dü
zeyindeki müzakerelerin, bu görüşten değerlendirile
ceğini ümit etmek isteriz. 

Ege kıt'a sahanlığı konusu Türkiye'nin yaşama so
runlarından biridir. Bu nedenle Hükümetin işi gev-
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şeğe almamasını, enerjik davranmasını açık ve çok i 
yönlü bir politika ile haklılığımızı dünyaya duyur
masını bir lâzime olarak belirtmek isteriz. I 

Karasuları meselesinde de aynı hassasiyetin göste- j 
rileceğini ümit etmek isteriz. j 

Sayın Başkan, vaktim olsaydı Hükümetimizin AET 
ile ilişkileri üzerindeki görüşlerimizi de ifade etmek 
istiyordum. Ancak ,ikinci 15 dakikayı fazla kullan
mak istemiyorum. Bu hususta söz alacak olan Sayın 
Grup Başkanımızın, AET üzerindeki görüşlerimizi 
daha etraflı olarak anlatacağını tahmin ediyorum. 

Yine vaktim olsaydı, Hükümetin elçi tayinleriyle 
ilişkili pasif davranışını da ifade edecek ve anılarını 
burada saygı ile andığımız değerli büyükelçilerimizin 
alçakça bir taarruzla şehit edilmelerini dile getirecek 
ve manevî varlıkları önünde saygı ile, eğilecektim. 

1976 Yılı Bütçesinin hayırlı olmasını, dış politika
mıza başarılar getirmesini dilerken, Yüce Senatoya 
Grupumun saygılarım sunuyor, teşekkür ediyorum. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tanyeri. 
Konuşma sırası Millî Birlik Grupu adına Sayın 

Selâhattin Özgür'de. 
Buyurun Sayın Özgür. 

M. B. GRUPU ADINA SELÂHATTİN ÖZGÜR 
(Tabiî Üye) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 

1976 yılı Bütçe kanun tasarısı nedeni ile M. B. 
Grupunun Dışişleri Bakanlığı Bütçesi üzerindeki gö
rüşlerini sunacağım. 

Genel durum : 
1970 lerin başından beri etkisini sürdüren ekono

mik problemler, (enflasyon - enerji - işsizlik - gıda 
ve hammaddeler) sanayileşmiş ülkelerin pek çoğunda 
çözülme yoluna girmiştir. A.B.D. ile bu ülkeler ara
sındaki çıkar çatışmaları, Amerika'nın çeşitli siyasî 
ve ekonomik tertipleri ile şimdilik nispî bir dengelen
meye yönelmiş görünmektedir. 

1975 yılında da iki kutbun düzenleyici etkisi iki
li ve çok taraflı uluslararası ilişkilerde egemen fak
tör olmakta devam etmiştir, iki büyük devletin kar
şılıklı durum üstünlüğünü sağlama veya korama gay
retleri Uluslararası ilişkilerin çeşitlenmesine veya de
ğişimine sebep olmaktadır. Az gelişmiş ülkeler ile ba
ğımsızlığına yeni kavuşan ülkelerde siyasî istikrarsız
lıklar ve ekonomik sıkıntılar devam etmekte, pek ço
ğunda ise ideolojik çatışmalar sahnelenmektedir. 

Detant'ın gerisine gizlenmiş son derece yüksek dü
zeydeki teknik silâhlanma ile karşılıklı caydırıcılık 
gücü tırmanmaya da devam etmektedir. Bu durum 

iki süper gücün millî savunma bütçelerine ayırdıkları 
paylardan net bir şekilde görülebilir. Ancak, bu kar
şılıklı güç tırmanmaları genel bir savaş halinden zi
yade, bölgesel nitelikte sıcak çarpışmalar şeklinde 
kendini göstermeye devam edecektir. 

1975 yılının en önemli siyasî olayları arasında, 
Airika'daki gelişmeleri, kısmî Mısır - İsrail Ateşkes 
Anlaşmasını, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferan
sını, Lübnan'daki iç savaşı, Akdeniz kuşağı ülkelerin
deki gelişmeleri sayabiliriz. 

Kısaca belirttiğimiz bu genel tablo içerisinde; Tür
kiye öncelikle komşuları başta olmak üzere, bloklu 
veya bloksuz bütün ülkelerle ilişkilerini geliştirmeye 
yönelmiş ve birçok iktisadî, kültürel işbirliği anlaş
maları yapmış veya yapmak üzeredir ve Türk dış po
litikasında Kıbrıs ve Türk - Yunan ilişkileri en önem
li sorun olarak yerini korumaktadır. 

Türkiye'nin geleneksel görünümdeki dış politika
sında bir değişiklik olmamış ancak biraz hareket ka
zandığı eğilimi izlenmiştir. Bugün yürütülen dış po
litikanın yeni oluşumlardan faydalanarak esneklik ve 
kararlılıktan yoksun göründüğü izlenimini taşımakta
yız. 

Bu vesile ile Millî Birlik Grupu olarak, dış ilişki
lerdeki gelişmelerin izlenmesinde ve bu ilişkilere ya
pılacak katkıdaki yetersizliğimizin resmî kanallardan 
gelmesi beklenen enformasyon noksanlığından oldu
ğunu önemle belirtmek isteriz. 

Türk yasama meclislerinin, bu noksanlık yüzün
den dış politikadaki yapıcı etkinlikleri azalmaktadır. 
Uluslararası ilişkilerin izlenmesinde sadece iç ve dış 
kaynaklı neşriyatın izlenmesinin yeterli olacağı kanı
sında değiliz. Hükümetin kamuoyuna açıklanan sınırlı 
resmî görüşlerinin dışında bilgi sahibi değiliz ve en 
önemlisi iktidar parti grupları dahil, dış politikanın 
oluşturulmasında bir katkımızın olamadığıdır. Dış 
politikamız çok dar bir teknisyen ve politikacı tara
fından oluşturularak, sadece onayı için Hükümete su
nulmaktadır. Hatta Hükümet üyelerinin pek çoğu bi
le, kararın oluşturulması safhasında etkili değildir
ler. 

Dış politikanın bu kadar çok yönlü olduğu çağı
mızda, geleneksel hale gelmiş yönetimi yeterli gör
mek mümkün değildir. Başlıca sorumlu olan Hükü
meti bu hususta görevde etkinliği sağlaması için ted-

| birler almaya davet ederiz. Yani özetle dış politika, 
bazı kiliklerin tasarruflarından kurtarılsın, Hükümet 

ı ve meclisler vasıtası ile milletin malı yapılsın. Bizim 
I anlayışımıza göre, politika bu yoldan geçerse millî 
i olur. 
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Genel bir değerlendirme içerisinde diğer uluslar 
ile olan ilişkilerimizi toplu veya karşılıklı olarak göz
den geçirdiğimizde; 

Karşılıklı yararların önemle korunmasına, çıkar
larımıza katkısı olmayan; ama başkalarına ödün ve
ren tutumlardan sakınmamıza, eşitlik ve karşılıklı bir
birlerinin içişlerine karışmama ilkesinin korunmasına 
özenle dikkat etmeliyiz. 

Politik demarjlanınızda ve ulusların oy desteğini 
sağlamakta gerekli başarı düzeyine erişememiş olma
mız, bir politik yalnızlığın işareti gibi görünmekte
dir. Bu duruma, bir açıklık getirmenin gereğine ina
nıyoruz. Bu sonucun temel nedeni olarak, sorunları
mızı iyi anlatamamış olmamız ve kendimizi belirli 
anlaşmalarla çok fazla bağımlı tutmamız, gözükmek
tedir. 

Batı ile ilişkilerimiz : 
Atatürk'çü geleneksel ulusal politikamızın gereği, 

özgürlükçü ve demokratik dünya görüşüne bağlı ka
larak, barışçı bir politika ile değişik ideolojilere sa
hip ülkelerle ilişkilerimizi geliştirmenin yararına ina
nıyoruz. 

Geçen yılda Batıdaki gelişmeleri ve ilişkilerimizi 
şöyle özetliyebiliriz : 

«Ortak Pazar üyeleri ve onun dışında kalanlar» 
diye ayrılan bu ülkelerde 1970'in başlarında petrol 
ve diğer nedenlerle ortaya çıkan ekonomik krizin ya
rattığı işsizlik, enerji, enflasyon gibi sorunlar şiddet
lerini oldukça azaltmış ve kontrol altına alınma yo
luna girilmiştir. 

Akdeniz kuşağındaki ülkelerde siyasî, ekonomik 
ve sosyal çalkantılar yıl boyunca devam etmiş olup, 
yeni olayların doğuşuna hazırlanmaktadır. 

ileri sanayi seviyesindeki İskandinav ülkeleri ile 
ekonomik ve teknik işbirliği için ortam müsait olup, 
bu hususta yapılacak her türlü girişimleri olumlu kar
şılarız. 

Almanya ile olan ilişkilerimize gerek orada çalı
şan işçilerimizin sosyal güvenlik ve hakları bakımın
dan ve gerekse Alman işbirliği ile kurulacak harp sa
nayimiz bakımından önem verilmesinin çok yararlı 
olacağına inanmaktayız. 

ABD'leri ile ilişkilerimiz : 
II nci Dünya Harbinden sonra, Rusya'nın dünya 

barışını tehdit eden tavrı ve toprak isteklerini kapsa
yan yayılma siyaseti ve yıkılrmş - yakılmış Avrupa' 
nm yeniden imarı ve ekonomik gücüne kavuşturul
ması gerçekleri, Amerika'yı bir sürü taahhütlerin al
tına sokmuştu. 
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Rusların Boğazlar ve Kuzey Doğu illerimizden 
toprak istekleri karşısında, Truman Doktrinini ile baş
layan yeni Türk - Amerikan ilişkileri, Kore Savaşı 
ile pekiştirilerek NATO içinde ve dışındaki ikili iş-
birliklere kadar uzandı. 1964 Kıbrıs bunalımına ka
dar bu ilişkiler Lübnan, Süveyş, Irak bunalımları, 
U - 2 uçağı olayı, atom başlıklı füze rampalarının pa
zarlık edildiği Küba bunalımmdaki bazı sürtüşmeler 
hariç, adeta bir balayı devresi geçirdi. 

Ancak, Başkan Johnson'un devletler arası neza
ket kuralları dışındaki bir tavırla Amerikan silâhla
rının Kıbrıs'ta kullanılamayacağına dair Sayın Baş
bakan îsmet inönü'ye göndermiş olduğu mektuptan 
sonra, Türk - Amerikan ilişkilerinin ibresi düşmeye 
başladı. 

1964 - i 974 arasını kapsayan devrede evvelce ya
pılmış bütün ikili anlaşmalar gözden geçirilerek, 3 
Temmuz 1969 tarihinde Temel İkili Anlaşma imzalan
dı ve nispî olarak ilişkiler son Kıbrıs krizine kadar 
bir düzen içinde yürütülmeye çalışıldı. 

1974 Kıbrıs'taki Sampson darbesinden sonra, or-
daki ırkdaşlannın mal ve can emniyetlerini sağlamak 
ve Ada'nm bağımsızlığını da korumak suretiyle Eno-
sise engel olmak üzere andlaşmalardan doğan hakla
rını kullanmak için, diğer Garantör Devlet ingiltere' 
ye de gerekli uyarmalar yaparak, Ada'da askeri bir 
harekâta girişen Türkiye'ye karşı, Amerika'nın takın
dığı tavır çok ilginç olmuştur. Başlangıçta andlaşma
lardan doğan haklarımıza saygılı gibi görünen Ame
rika, başka oluşumları da önlemek üzere yaptığımız 
işi anlayışla karşılamış, Makarios'un Devlet Başkan
lığını askıya bile alacak kadar gerçekçi bir tutumda 
görünmüştür. 

Sonradan, ancak küçük siyasî hesaplarla bile izah 
edilemeyecek bir davranış içerisine giren Amerika, 
kendinin taraf olduğu anlaşmaları bile inkâr ederek, 
NATO ve diğer uluslararası anlaşmaları ancak ken
dinin anlamak istediği şekilde yorumlayarak, tek ta
raflı olarak Türkiye'ye yapılan askerî yardımı bir bas
kı unsuru gibi kullanıp Türkiye'nin işlerine müda
hale etmeye kendini haklı görme gafletine düşmüştür. 
Ancak hasımlara karşı kullanılan ambargo kararını 
Türkiye'ye karşı almıştır. Kıbrıs'ta ve Batı Trakya' 
da Türklere yıllarca yapılan baskı ve katliamlara gö
zünü kapamış, Kıbrıs'ta Rumlar tarafından öldürülen 
elçisini görmemiş, Yunanistan'ın NATO dan çekil
me kararını ve çeşitli tehditlerine karşı adeta sağır 
kalmış, buna karşılık Rumların yaptıkları hunharlık-
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tan yıllarca ezilen Türkleri müstevli ve hakları gasp j 
edici gibi göstermeye yeltenmiştir. 

Anlaşmaların Türkiye'ye vermiş olduğu hakları 
kullanarak Kıbrıs'ta bozulan Anayasal düzeni yerine 
oturtmak ve oradaki mal ve can güvenliğini sağlamak 
ve Ada'nm bağımsızlık ve tarafsızlığını korumak için 
yeni bir devlet statüsünün oluşturulmasına kadar ka
lacak olan askerlerimizi Ada'ya çıkarmamızı, ABD' 
leri müttefike karşı bir saldırı olarak nitelemek gaf
letinde bulunmuştur. 

Anlaşmaları sadakati olmayan, meseleleri bu de
rece kendi çıkarları veya Yunan çıkarları yönünde ! 
yorumlamak isteyen ABD'nin bu tutumunun sonucu, j 
3 Temmuz 1969 Anlaşması ve onunla ilgili anlaşma- j 
ların hukukî geçerliliği kendiliğinden ortadan kalktı- I 
ğmdan, Hükümet bu durumu açıklayarak üslere el j 
kovduğunu ilân etmiştir. ' 

Sözlerimizi bu noktada vurgulayarak geçmişteki I 
bir oluşuma dikkatlerinizi çekmek isteriz. ! 

3 Temmuz 1969 da imzalanan temel ikili anlaş
manın hem iç'ndeki bazı hükümlerine, hem de onay- ; 
lama usulüne karşı çıkmıştık. Zamanın yetkili Baka- I 
m meclislerin onaylamasına ihtiyaç duyulmadığını, j 
bu anlaşmanın NATO Andlaşmasınm 3 ncü madde- ) 
sine dayandığım söyleyerek hukukî zırhının yeterli j 
bulunduğu anlayışında olduğunu ifade etmişti. Bizim ! 
görüşümüz ise, bu anlaşmayı yasama organlarının • 
garantisi altına sokmaktı, olmadı. Ancak, ne kadar \ 
haklı olduğumuzu da olaylar doğruladı. Bugün de j 
aynı hatanın tekrarlanmasından endişe ediyoruz. j 

ikinci husus ise. anlaşmanın bir maddesinde bu- ! 
lunan Türkiye'ye sağlanacak kolaylıkların, Amerikan \ 
Kongresinin hareketine bağlı olarak, Türk savunma j 
gayretine münasip istişare ameliyesi yolu ile tespit j 
edecek bir düzeyde destek sağlaması öngörülmüştür, j 
O zamanlar biz bu maddenin Demokles'in Kılıcı ola- i 
rak başımızda sallandığını, ve siyasî bir baskı aracı | 
olarak kullanılabileceğini bu kürsüden söylemiştik. 
Nitekim olaylar bizi doğruladı. Şimdi öğrendiğimize j 
göre, Hükümet bu maddeyi kaldırmayı ve yerine yar- İ 
dimi garanti altına aldırtacak bir hükmü koymayı, j 
üslerin tekrar çalışma şartı olarak öngörüyor. Biz ise, i 
ön şart olarak evvelâ ambargonun kayıtsız şartsız ! 
kalkmasını ve böyle bir anlaşmanın karşılıklı yasal I 
meclislerden geçirilmesini istiyoruz. I 

Şimdi de Türk - Amerikan Savunma işbirliği gö- j 
rüşmeîeri aralıklı devam ediyor. Türk Hükümeti or- j 
tak savunma ve tesislerin çalışabilmesi için, kendi sa- ! 
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vunma gücüne yapılacak katkının güvencesini istiyo
ruz. Bu görüşmeler ile ilgili olarak Sayın Dışişleri Ba
kanının Washington'da yapacağı görüşmelerden ya
rar umulmaktadır. 

Bize göre Ortak Savunma İşbirliğinin yeniden ku
rulabilmesi için, Amerika'nın Türkiye'ye karşı takın
dığı tavrı kesin olarak değiştirmesi lâzımdır. Yani, 
evvelâ kayıtsız şartsız ambargonun kalkması ve son
ra anlaşmalara ve eşitlik ilkesine, karşılıklı devletle
rin içişlerine karışmama ilkesine kesin saygı göster
mesi lâzımdır. Birleşmiş Milletlere kaydı yapılmış ya
sal haklarım kullanan bir müttefike karşı, nedenleri
ni anlamadığımız ve bizi zerrece alâkadar etmeyen iç 
politik meselelerinden veya başka sebeplerden dolayı 
bize olduğu kadar da. dünyaya karşı güven sarsıcı 
tutumundan kurtulamaz ise, yapılacak hiç bir şeyin 
olmadığını belirtmek isteriz. Bu tutumla bugün am
bargoyu kaldırsa bile, yarın ne geleceğini bilemeyiz. 
İç politika sorunlarının karşısında devletler arası an
laşmaları hiçe sayan bir tutuma ne denebilir ki?.. 

Artık Türkiye, ittifaklara kattığı güç kadar, ken
di savunmasına da ne katıyor onun hesabımda yap
maya başlamıştır. 

Biz Amerika'yı eşit haklara sahip gerçek bir müt
tefik görmek istiyoruz. Artık onun germek istediği 
gibi olamayız. Karar kendisine aittir. Bizim hakları
mızdan vazgeçmemiz mümkün değildir. 

Şartlara bağlı kısmen kaldırılan ambargo kararı 
da küçük hesapların sonucudur ve sakat bir mantığın 
ürünü olan bu şekilde devam edeceğine inanmıyo
ruz. 

Türk - Amerikan ilişkilerini bozan taraf biz olma
dığımıza göre, istedikleri tavizleri vererek düzelten 
taraf da biz olamayız. 

Türk - Yunan ilişkileri : 
Yunanistan ile iyi ilişkilerin kurulması onların 

anlayabileceği bir güce sahip olmadıkça mümkün gö
rünmemektedir. 

Başkalarının toprak ve hakları üzerinde iddiada 
bulunan bir ulusla iyi ilişkiler kurmanın güçlüğü 
meydandadır. 12 Ada'nın hakkı olmadan kendisine 
verilmesi ile yetinmeyip, Ege Denizinin tümünü ka
patmak isteyen, Kıbrıs Ada'smı ise kendi toprağının 
bir parçası sanan bu komşu ülke ile ne derece gerçek 
dostluk kurabilirsiniz. Yunanistan Ege adalarında ve 
Batı Trakya'da Lozan Anlaşmasının koyduğu yasak
ları dinlememiş dengeyi bozarak adalar üzerinde sal
dırgan hareketleri için üsler kurmaya başlamış, Ege 
hava sahasının kontrolünü gasp etmiştir. 
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C. Senatosu B : 37 9 . 2 . 1976 O : 1 

Kıbrıs'ta Enosisi sağlamak için binlerce masumun 
kanına girmekten çekinmemiş her fırsatı alabildiğin
ce istismar etmekten geri kalmamıştır. En son olarak 
Cunta idaresi zamanında bir hükümet darbesi ile bu 
işi başarabileceğini hayal etmiştir. Komşumuzu böy
lece özel bir tanımlamadan sonra, son olayların ge
lişmelerini gözden geçirelim. 

Kıbrıs'ta «ava giderken avlanan», avcı durumuna 
düşen Yunanistan, kanla alın teri ile yıllarca koru
maya çalıştığımız haklarımızı elimizden almak için, 
«yavuz hırsız», misali dünyayı, çeşitli çıkar hesapla
rından yararlanarak karşımıza çıkarmak oyunlarına 
girişmiştir. 

Türkiye ile Yunanistan arasında çözümlenecek bu 
meseleye uluslararasmdaki platformlarda kendisine 
yardakçılar bulmak sureti ile hal edebileceği hayali
ne kapılmıştır. Birleşmiş Milletler'de, Ortak Pazarda, 
NATO'da, üçüncü blok ülkelerinde, sosyalist blokta 
her millete çeşitli kılıklarda görünerek, onların zaıf 
ve güçlerinden yararlanarak kendisine yardımcı ara
mış, kendisini mazlum, bizi de zalim gösterme entri
kalarını Bizans oyunları ile süsleyerek netice alabil
me hayaline kapılmış, bazen de, bazı azınlıkları aley
himize kışkırtma heveslerine düşmüştür. Daima hak
kı olmayan şeyleri almaya alışmış olanlardan da, za
ten başka türlü bir davranış beklenemezdi de.. 

Bir de, dünyaya Türklerin Yunanistan'a saldıra
cağı imajını vererek, gücünün üzerinde silahlanmaya 
başlamıştır. Bu işleri yaparken, Yunanistan dışında 
yaşayan Rumlardan, bazı özel dostluklar kurmuş ol
duğu Devlet Başkanlarından ve Yunanistan'da yatı
rımları bulunan işadamlarından, özellikle Rum - Or
todoks Kilisesinden yardım sağlamayı başarmıştır. 

Bütün bunlara rağmen, Türk hükümetleri, Yuna
nistan ile daha evvel bozulmuş olan dostluğu tekrar 
canlandırmak ve ortak sorunları barışçı yollardan çö
zümlemek için girişimlerde bulunmuşlardır. Zaman 
zaman da, bir şeyler yapabileceği umuduna kapılmış
lardır. Ancak, Yunanistan gücünün ve hakkının üs
tünde arzular içinde bulunduğu için kendisine ulus
lararası platformda ortaklar aramakta ve onların da 
desteği ile Türkiye'ye karşı her türlü baskı ve şantaj 
gibi aşağılık oyunların içinde, çıkmaza doğru hızla 
gitmektedir. Türkiye'yi bir köşeye sıkıştırıp, her iste
diğini empoze edeceği hayali içinde batağa saplana
cağından da şüphe yoktur. 

Yukarıda açıkladığımız bu zihniyetin sahibi olan 
Yunanistan ile sorunlarımızı karşılıklı çözümlemek 

için aynı masaya oturacağımız günler çok uzaklarda 
görünmektedir. Kıbrıs Türk ve Rum toplumlarının 
Viyana'daki görüşmelerinin süresiz olarak ertelenme
si, FIR hattı görüşmelerinden netice alınmaması, bu
nun somut örnekleri olarak görülmektedir. 

17 Şubatta Kıbrıs Türk ve Rum toplum liderleri
nin gündemsiz olarak görüşmelere başlaması şimdi
den, Makarios'un toplantıyı sabote edecek istekleri 
ile tehlikeye düşmektedir. Bu hususta Türk ve Yunan 
Dışişleri Bakanlarının birbirlerini itham eden tutum
larını üzüntü ile karşılıyoruz. 

Ege kıta sahası sorununa gelince; Lahey Adalet 
Divanına gitmeyi öneren Yunan Hükümetinin kara
rım kabul etmek yanlış olmuştur. Deniz Hukukunda 
bu hususta hukuk kurallarının henüz daha kesinleş
mediği ve karşılıklı konuşmalarla ihtilâfların kesin 
tespitleri yapılmadan böyle bir öneri niçin kabul edil
miştir? 

Hükümet, Bern'de temsilciler aracılığı ile bu konu 
ile ilgili görüşmelere başlamak üzeredir. Bu hususta 
ne gibi bir anlaşma düşünüyor bilemiyoruz. Sadece 
katı bir durumun içinde olmadığını ilân mı etmek is
tiyor? 

Türkiye'de teknik seviyede başlayan ve Atina'da 
bir netice alınmadan kesilen, FIR hattı görüşmelerin
den başlangıçta umutlu görülen Hükümetin, bu ko
nuda her halde açıklamaları olacaktır. 

Adaların silâhlanmasına ve Batı Trakya'da yaşa
yan Türklere yapılanlara karşı alınan tedbirlerin et
kili olacağına inanmak istiyoruz. Yunanistan'ın bil
hassa, Amerikan - Fransız ve diğer dostlarının deste
ği ile Türkiye'ye karşı aşırı silahlanmasının ardında
ki niyetlerinin iyice anlaşıldığının ve buna karşı gere
ken siyasî ve askerî tedbirlerin alınmasında gecikil-
mediğinin inancında olmak isteriz. 

Türk - Yunan görüşmelerinde, bütün ihtilâfların 
ele alınmasında, meselelerin birbiri ile irtibatlandırıl-
masına taraftar olmadığımızı belirtmek isteriz, 

Bir mesele için diğerlerinden ödünler vermenin 
doğru olmadığı kanaatini taşıyoruz. Her problem ken
di özellikleri içinde halledilmeli, biri diğeri için koz 
olarak kullanılmamalı ve kullandırılmamalıdır. 

Kıbrıs'taki gelişmeler : 
Yunanistan'ın ve Makarios'un uluslararası alan 

ve kurumlarda Türkiye'ye karşı üstünlük sağlayacak 
arzularını anlaşma ile değil de, dikte ettirme sureti 
ile kabul ettirebileceği yanılgısından dolayı, Kıbrıs'ta 
tarafları tatmin edecek bir siyasî sonuca varılamadı-
ğı kanaatini- taşıyoruz. 
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1975 - 1976 tarihleri arasında Birleşmiş Milletler 
Genel Kurulunda alınan kararlara uyulması veya 
Türkiye'den çok geniş tavizlerin gelmesinden sonra 
görüşmelere başlamak hevesinde olan Makarios ve 
Yunanistan işleri oyalamakta ve geciktirmektedir. 

Kıbrıs'ta coğrafî esaslara dayalı, bağımsızlığı ve 
tarafsızlığı garanti altına alınmış, zayıf yetkilere sa
hip bir merkeze bağlı iki federe devletten müteşekkil 
bir «Kıbrıs Federe Cumhuriyeti» tezini savunuyoruz. 
Bu teklifin nitelikleri dışında bazı esneklikler sağla
nabilir. Kabul edilebilecek esneklikler, iç politikada 
istismar konusu yapılmamalıdır. Çünkü, hangi ikti
dar olursa olsun bunu yapma zorunluluğundadır. Ye
ter ki, bu esneklik ulusal çıkarlarımızı zedelemesin. 
Böyle bir tutumu, Türk Ulusunu anlayışla karşılaya
cağını ümit ediyoruz. 

Biz burada, Kıbrıs ile ilgili 1974 - 1975 yılları ara
sında Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda alınan ka
rarların birbirlerine üstünlüğü yahut da Türkiye'nin 
Birleşmiş Milletlerdeki zaferi veya yenilgisi üzerinde
ki tartışmaların yararsız olduğunu belirtmek isteriz. 
Birleşmiş Milletler kararları sihirbazın değneği değil
dir. Çoğu zamanda, Birleşmiş Milletlerdeki üye dev
letlerin kendi problemlerinin uzak veya yakın gele
cekte her türlü çıkar hesaplarının bir umudunu taşı
yan ve gerçeklerle fazla alâkası olmayan, yanlış man
tıklarla Birleşmiş Milletler ilkelerine oturtulmaya ça
lışılan tavsiye kararlarıdır. O kararı alanların, bizi 
yalnız bıraktıklarını bir iddia olarak kabul etme im
kânı olmadığı görüşüne sahip olduğumuzu da açık
lamak isteriz. 

Bugüne kadar da, çok uluslu platformlar yerine, 
ikili görüşmelerle ulusların arasındaki problemleri çöz
düklerine tanık olduğumuzu hatırlatmak isteriz. 

Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetimi, bu tavsiye 
kararının öncelikle uygulanmasında ısrarlı görünerek, 
anlaşma zeminini adeta ortadan kaldırmak istemekte
dir. Bize göre; tavsiye kararındaki hareketler, ikili an
laşmanın sonunda, karşılıklı mutabakatların netice
sinde ne şekilde yapılacağı ortaya çıkarılacak husus
lardır. Şimdilik Rumlar ile temel görüş ayrılığımız 
vardır. 

Bize göre Birleşmiş Milletler kararı, meseleyi ko
laylaştıran değil, aksine karşı tarafa, işleri daha da 
çıkmaza soksun diye ortaya atılmış bir vesika olarak 
gözükmektedir. 

Bu vesile ile de şu hususta sayın Senatonun dik
katlerini bir noktaya çekmek isteriz. 

Birleşmiş Milletler vaktiyle Batılı büyük ülkelerin 
hegemonyası altında iken, şimdi de Üçüncü Dünya 
Ülkelerinin çok karışık çıkar hesaplarının hegemon
yası altına girmiş ve bu yüzden etkinliğinden büyük 
şeyler kaybetmeye başlamıştır. 

Bu uluslararası kuruluşun bazı kararlarına uyma
yanlara karşı müeyyideleri olmakla beraber, onun 
en büyük etkinliği kendisine karşı duyulan ümit ve 
saygınlıktı. Şunu üzülerek belirtmek isterizki, Birleş
miş Milletler giderek bu niteliğini kaybetmektedir. 

Barış Harekâtından sonra, Kıbrıs Türk Federe 
Devletinde ekonomik - idarî - eğitim - iskân - güven
lik ve diğer konularda yapılan çalışmaların yeterli 
olduğuna inanmak isteriz. Bu yeterliliğin ölçüsünü, 
her bakımdan kendi gücü ile yaşayabilecek ve her 
türlü saldırıya karşı koyabilecek bir topluluğun var
lığının mevcut olmasında buluyoruz. 

NATO ile ilişkilerimiz : 
Kendi üye ülkeleri arasındaki çeşitli çatışmalarla 

yüklü NATO Savunma İşbirliği, son Amerikan ara-
borgosu karşısında, Türkiye'nin ortak savunma için 
kendi görevlerini yerine getirmesinde ihtiyacı olan, 
silâh gereç ve araçların sağlamada yeterli olamamış, 
sağ kanadını kaderi ile baş başa bırakmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Özgür, beş dakikanız var efen
dim. 

M. B. GRUPU ADINA SELÂHATTÎN ÖZGÜR 
(Devamla) — Sayın Başkan, acaba 15 dakika ilâve 
etmek mümkün mü? 

BAŞKAN — İkinci kez kullanabilirsiniz; fakat 
ilâve mümkün değil efendim. 

M. B. GRUPU ADINA SELÂHATTİN ÖZGÜR 
(Devamla) — Peki efendim, ikinci kez kullanacağım. 

Bu anlayışsızlık veya beceriksizliğe karşı, evvelce 
ortaya atılmış olan eğitim üs ve tesislerimizi NATO 
ülkelerine sunmayı marifet sanmak çok yanlıştır. 

Doğu ülkeleri ve Üçüncü Dünya Ülkeleri karşı
sında daha serbest hareket edebilmek için, Kıbrıs 
dolayısıyle NATO ve Amerika'nın tutumunu istis
mar ederek, NATO'nun sözde askerî kanadından çeki
len Yunanistan, görülmemiş şekilde Batı ülkeleri tara
fından silahlandırılmıştır. Biz, NATO içinde yeter
li olmayan girişimlerimizle durumumuzu düzeltece
ğimize inanamıyoruz. NATO'nun Türk savunmasına 
vereceği katkının etkinliğinin artırılmasına çalışıl
masını öneririz. 

Varşova Paktı üyelerinin konvansiyonel silâh
lar ve insangücü bakımından NATO Paktı üyelerin
den üstün olduğunu da hatırlatmakta fayda umuyo
ruz. 
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Bu arada dünyadaki yumuşama (Detanta) politi
kasına ve Avrupa Güvenlik ve işbirliği Konferansı
nın salt anlaşmalarına sözü getirmek isteriz. 

Yumuşama politikası, iki süper devletin çıkarları
na pek dokunmadan diğer uluslara nispî bir hare
ket serbestisi sağlaması bakımından uluslararası 
moral tedavisi görünümündedir. Detant'ın gerisinde 
iki büyük devletin çıkarları, hesapları ve gizli si
lâhlanma yarışları yatmakta, küçük devletler için 
ise, Mehmet'in emeği umut olmaktan ileri gitme
mektedir. 

Doğu ile Batı arasnıda yapılan temas ve alışve
rişlerin genişletilmesi bir güvenlik ve huzur atmos
ferinin sağlanması amacı ile ortaya çıkarılan. Güven
lik ve İşbirliği Anlaşmasının şimdiden Doğu ve Batı 
tarafından değişik yorumlanmasına tanık oluyo
ruz. Geçen Temmuzda imzalanan bu anlaşmanın 
espirisine uygun bazı işbirliği anlaşmalarının yapıl
dığını gördük. Bu anlaşmanın işlemesini içtenlikle 
temeni ederiz. 

Türkiye Ortak Pazar ilişkileri : 
1975 yılı Bütçe görüşmelerinde AET ile olan iliş

kilerimizin Türkiye'nin çıkarları bakımından iyi 
işlemediğini, yakın gelecekte ekonomi ve sanayii-
mize olumsuz etkiler yapacağını belirterek gecikti
rilmeden gerekli tedbirlerin alınmasını önermiştik. 

Bugüne kadar durumu düzeltici girişimlerin ye
terince yapılmadığı kanaatini taşıdığımızı üzülerek 
belirtmek isteriz. Bize göre sorunlar ciddiyetini ko
rumaktadır. Ortaklık için planın ekonomide öngördü
ğü yapısal değişiklikleri elde etmeden, gümrük, tica
ret ve parasal birliğin içerisinde yerimizi almak 
mümkün görülmemektedir. Şunu bir defa daha ha
tırlatmakta yarar görürüz ki, topluluk her şeyden 
evvel ekonomik niteliği ağır basan bir birliktir. 
Türkiye, topluluk üyesi olmak için kabul edilen dö
nemlere hem vaktinden evvel girmiş, hem de bu dö
nemlerde gereken hazırlıklarını yapamamıştır. Ge
çişlerde siyasî düşünceler ve parasal sorunlar etki
li olmuş, diğer önemli engeller ihmal edilmiştir. 

Katma Protokol ve eklerinin meclislerde onay
lanması sırasında yaptığımız eleştirileri, tekrardan 
bugün buraya getirmenin ne yararı, ne de zamanı var
dır. Ancak, endişelerimizin bizi haklı çıkarmasından 
üzüntü duyuyoruz. Hükümet, topluluk ile ilişkileri
mizin yeni bir düzen ve dengeye kavuşturulması ge
rektiğine inanarak bazı girişimlerde bulunmuştur. 
Bunun için Ocak ayında Bakanlar Konseyinde gün
demde olmadığı halde, Türkiye ile ilişkilerin iyi git

mediği uyarısı yapılmış ve Türkiye ile ilişkilerde ge
reken siyasî önemin verilmesi istenmiştir. Bu uya
rının tarım tavizleri ve istenen malî yardım ile ilgi
li olduğu sanılmaktadır. Toplulukta da, Türkiye ile 
•ilişkilerin vahim bir noktaya geldiğinin anlaşıldığı 
ümit edilmektedir. 

Topluluk Komisyonu tarafından Türkiye'nin red
dettiği tarım tavizleri tekrar gözden geçirilerek, Şu
bat ayında toplanacak AET Ortaklık Konseyi top
lantısından evvel Türkiye'ye verilecektir. 

Tarım revizyonu, işçilerin sosyal güvenlik hak
ları ve serbest dolaşım ile dış ticaret açığı ve yeni 
bir malî protokol akdi ile Türk Hükümetinin istek
lerinin ne ölçüde kabul edilebileceği hakkında bir 
kanaate sahip bulunamıyoruz. 

Yeni bir düzen ve dengenin kurulmasında üçün
cü ülkelere verilen tavizlerin altında kalmamayı ölçü 
kabul eden istekleri onaylamamız mümkün değildir. 
Bize, üyeliğe giden yolda bulunan ortağa yakışır 
bir davranışta ve anlaşmalarda yazılı haklarımızın 
çerçevesinde bir anlayış içerisinde bulunulmasını 
istiyoruz. 

Toplulukla olan ilişkilerimizde de, diğer ilişkile
rimizde olduğu gibi bazı kısa vadeli küçük çıkarlar 
uğruna anasorunlar üzerinde, derinliğine düşünme 
ve tartışmayı ihmal etmiş bulunuyoruz. Niçin za
manımızı kullanmıyoruz? Neden hazırlıklarımızı 
yapmıyoruz? Niçin topluluk vecibelerini yerine ge
tirmediği halde, ödün üstüne ödün veriyoruz? Niçin 
Katma Protokoldeki 60 ncı maddeyi kullanmaya
rak, dış ticaret açığımızın gittikçe büyümesine rağ
men alınacak tedbirlerin tam aksi olan tavizleri ve
riyoruz? 

Hükümet sözcüleri tarafından, AET ile ilişkilerin 
dar boğazlara geldiği, yeniden düzenlemelerin yapı
lacağı ilân edilirken, durumu daha kötü'eştirecek 
bu tavizlerin, anlaşmadan doğan haklarımızı b'ize 
vermeyenlere neden verdik? Kaldı ki, vermemekte 
ekonomik bakımdan da, yasal bakımdan da hak
kımız vardı. 

Bu tutumlar, sorumlular hakkında güvenimizi 
yitirmemizin haklı sebepleri olmaktadır. Yunanis
tan'ın tam üye olarak AET'ye girme gayretlerini de, 
bir Siyasî manevra olarak nitelendirdiğimizi açıkla
mak isteriz. 

BAŞKAN — Sayın Özgür, süreniz dolmuştur 
efendim. 
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M. B. GRUPU ADINA SELÂHATTİN ÖZGÜR 
(Devamla) — Çok sayın senatörler, beni dinlediği
niz için çok teşekkür ederim. 

Görüşmem bitmiş değildir, mütebaki kısmını di
ğer 15 dakikalık konuşmam sırasında tamamlaya
cağım. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. ve M. B. Grupu sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Özgür. 
Saynı üyeler, grupları adına yarım saat süreli bi

rinci görüşmeler bitmiştir, ikinci haklarını kullan
mak için sayın üyeler tarafından müracaatlar vâki 
olmuştur. Konuşma sırası Sayın Cihat Alpan'dadır. 

Buyurun Sayın Alpan. 
Sayın Alpan, konuşmaya başlamadan evvel bir 

hususun tespitini arz edeceğim efendim. 
Sayın üyeler, Sayın Alpan, Sayın Erim'in konuş

masından geriye kalan 10 dakikalık sürenin, kendi 
konuşması sürenin eklenmesini istemektedir. 

Başkanlığım sırasında şimdiye kadar böyle bir 
uygulama yapmadım. Ancak, Sayın Alpan tahmin edi
yorum konuşmasını bu süreyi de dikkate alarak ha
zırlamışlardır. ihtiyacı olan süreyi konuşmasının so
nuna doğru belirttiği takdirde, Genel Kurulun ha
kemliğine başvuracağımı arz ederim efendim. 

Buyurun, Sayın Alpan. 

CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYELER 
GRUPU ADINA ClHAT ALPAN (Cumhurbaşkanın
ca S. Ü.) — Sayın senatörler, Sayın Dışişleri Bakanı 
ve Bakanlığımızın değerli erkânı; 

1976 malî yılı Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi 
üzerinde Kontenjan Grupu adına yaptığım konuşma
yı Anayasanın 110 ncu maddesine uygun bir içerikte 
tamamlayabilmek için, Bakanlar Kurulunun Türki
ye Büyük Millet Meclisine karşı mezkûr madde ge
reğince sorumlu olduğu, millî güvenliğe ve Silâhlı 
Kuvvetlerin savaşa hazırlanmasına ilişkin siyaset ve 
politikaların oluşturulmasında ve yürütülmesinde, 
Dışişleri Bakanlığına düşen önemli görevlerin gün
cel bazı konuları hakkında görüşümüzü de arz et
mek için söz aldım. 

Saym Dışişleri Bakanı, bir iki gün sonra Ameri
ka Birleşik Devletleri Dışişleri Bakaniyle müzake
relerde bulunmaya gideceğinden, esas olarak Türk -
Amerikan ilişkilerinin cari durumuna değinece
ğim. 

Amerika Birleşik Devletlerinin aleyhimizde aldı
ğı askerî ambargo kararını uygulamaya başladığı 
ilk günlerde, 8 Şubat 1975 tarihinde Millî Savunma 
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Bakanlığı bütçesini müzakere ederken Genel Kurulu
muza, «Hâsıl olan durumun ve akla getirdiği ihti
mallerin Türkiye ile dünya barış ve güvenliği aley
hinde görülen Amerikan iç politika çekişmelerinin 
yarattığı bir trajedi mi, yoksa Kongrenin Başkan 
Ford yönetimine rağmen bundan sonra gütmeye de
vam edeceği yeni bir strateji mi olduğunu zaman 
gösterecek ve olaylar kanıtlayacaktır.» arzında bu
lunmuş ve ayrıca, «Bu durumu, Amerika Birleşik 
Devletlerinin yeni niyetlerine ve yalnız Kıbrıs konu
sunun değil; Türk - Yunan ve Türk - Amerikan iliş
kilerinin uzun zamandır birikmiş olan birçok sorun
larına bağlıyor ve bunların münasebetini ayrı ayrı ve 
toptan doğru yapacak tarafların normal tutum ve 
davranışlara karşılıklı olarak makul bir süre içinde 
girebileceklerini ümit ve temenni ettiğimizi...» de 
ilâve etmiştim. 

Evet, Kıbrıs sorunu Türk - Yunan, Türk - Ame
rikan, NATO ve Avrupa Ekonomik Topluluğu iliş
kilerini âdeta birleştirmiştir. Bu yüzden taraflar hem 
kendilerine, hem de NATO'ya ve Avrupa Ekonomik 
Topluluğuna zarar verici trajik bir siyaset strate
jisinin oluşmaya başladığını gördüler ve verimsiz 
bir çekişme dönemine girdiler. 

Sayın senatörler; 

Nisan 1975 başında güvenoyu alarak görevini 
üstlenen bugünkü Hükümetin Programında dışişleri
ne içinde bulunduğumuz duruma uygun bir geniş
lik ve ağırlık verildiği halde, programın yürütülmesi 
için birçok ülkelerde uygulanan ve diğer bir iki Ba
kanı da, meselâ Devlet Bakanını da dışişlerinde gö-
revlendirici özel tertipler alınmadı. 

Meselâ, bu maksat için acele çözüm beklediği
miz ve kökleri derin olan Türk - Amerikan, Yunan, 
Kıbrıs ve NATO sorunları ile Sayın Dışişleri Ba
kanlığı üzerinde bırakılıp, (ki, bunları Avrupa ve Ku
zey Amerika işleri olarak toparlayabiliriz) diğer iş
ler ve bunlar dışında uygulanan diplomatik temas
lar, Dışişleri Bakanının koordinesi altında çalıştırı
lacak bir iki Devlet Bakanına yaptırılabilirdi. Böyle 
bir tertip yalnız Kıbrıs işleri için düşünüldü ve di
ğer işler için başka bir düzenlemeye gidilmedi ve 
bütün sorunlarla mücadele Dışişleri Bakanlığımız 
yalnız başına bırakıldı. 

Deminki ifademe daha açıklık vermek için arz 
ediyorum; halbuki, bir Devlet Bakanı Asya ve Avus-
turalya, diğer bir Devlet Bakanı da Afrika ve Güney 
Amerika ile ilgili dışişlerimizi tedvire memur edi-
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lerek, müşavirliklerine Bakanlığın merkezdeki yük
sek müşavirlikleri verilir ve kendileri değerli tec
rübelere sahip Sayın Dışişleri Bakanının koordinesi 
altında etkin bir biçimde çalıştırılabilirlerdi. Bu ne
dense yapılmadı. 

Dışişleri Bakanlığı geçen sürede takatinin üze
rinde çabalar gösterdiği halde, hemen hemen hiçbir 
önemli sorun üzerinde çözüme götürücü gelişmeler 
sağlayamadı ve maalesef milletimizce sabırsızlıkla 
beklenen sonuçlara ve başarılara ulaşamadı. 

Memlekete dün dönmüş ve bugün de karşımızda 
olan Sayın Dışişleri Bakaniyle üyelerinin çoğu değiş
meyen refakat heyeti, büyük bir önem taşıyan bu 
defaki Amerika yolculuğuna - çıkıncaya kadar, yor
gunluklarını dinlendirip, yapacakları çetin müzakere
lerin hazırlıklarını kendilerini tatmin edecek dere
cede tamamlayabileceklermi, acaba? 

Evet, kendilerini tehalükle bekleyen Amerika Bir
leşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, çetin geçeceğini 
tahmin ettiğimiz bu defaki müzakerelerde gündemin 
sonuçlarını mutlaka almak isteyecektir. Çünkü, bu 
yıl onları yeni bir yönetime götürebilecek büyük bir 
seçim yılıdır. Sürüp giden ve genişleyen Angola olay
larının dünya barış güvenliğini tehdit edebileceği 
ihtimalleri yaratması karşısında, kendilerini bazı 
angajmanlara götürebilecek kritik bir Afrika yılı
dır. Kabul ettikleri yeni bütçe sistemini uygulama 
yılıdır. Akdeniz çevresindeki ülkelerle olan ikili an
laşmalarını yenileme yılıdır ki, hatırlayacaksınız, Mı
sır'a, İsrail ve İspanya ile bunları sonuçlandırdılar. 
Bizimle başlayacaklar ve Yunanlılarla da belki başla
dılar veya yakında bu işe girişecekler. 

Bu genel durum karşısında memleketimize ya
rarlı sonuçlar alabilmek için, müzakerelerin günde
mini Temmuz 1947 Anlaşmasıyle bunu takiben Tem
muz 1969'a kadar yazılı ve sözlü olarak yapılmış 
bütün anlaşmaları, NATO Andlaşmasının 3 ncü mad
desine dayanılmak suretiyle tek metin halinde bir
leştiren iliki temel anlaşmaya ve NATO ilişkilerimi
ze inhisar ettirmek en isabetli hareket olacaktır. Gün
dem dışında diğer konular da elbet konuşulabile
cektir. 

Cumhuriyet hükümetlerinin son Kıbrıs müdahale
sinden sonra doğru olarak ileri sürdükleri diğer iliş
kileri ve sorunları bunlarla karıştırmamak tezi de bu 
tavsiyemizi gerektirmektedir. Esasen aksini Kıbrıs 
da, Yunanistan da kabul etmemişlerdir ve yine kabul 
etmeyeceklerdir. j 
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Sayın senatörler; 
Ambargonun yürütülmesi üzerine kontrol altına 

alıp faaliyetlerini durdurduğumuz üsler ve tesisler, 
iki ülke ile NATO için çok yararlıdırlar ve çağdaş 
savunmanın barışta ve savaşta elektronik istihbarat 
yapmak ve bu türlü istihbarata karşı koyabilmek 
için kullanılması gereken değerlerdir. Silâhlı Kuv
vetlerimizi, bunların yalnız araziye bağlı yapıla
rına değil, tümünün donatımına ve işletmesine de 
tamamen sahip kılmak bizim için amaç tutulmalıdır. 
1601 sayılı Kanunla yeniden teşkilâtlandırmaya ve 
donatımlarını yenileştirmeye çalıştığımız Silâhlı Kuv
vetler, bu değerlere de sahip kılındıkları takdirde, 
ülkemizin dünyada ve NATO içindeki jeopolitik ve 
jeostratejik ağırlığı ve saygınlığı çok daha artacak
tır. NATO hava kontrol sisteminin memleketimizdeki 
bölümüyle sağladığımız katkılar bu görüşümüzün 
kanıtlarıdır. Bu sistemin hizmete girmesiyle Ame
rika Birleşik Devletleri benzer tesisleri bize nasıl dev-
rettiyse, bugün kontrol altında tuttuğumuz tesislerden 
işletebileceklerimiz de Silâhlı Kuvvetlerimize, NATO 
çerçevesinde görevlendirilmek üzere devredilmelidir. 

Bunlar dışında kalacak tesisler de, yürürlükten 
kaldırdığımız ikili temel anlaşma da yer verilen ve 
fakat uygulanmayan bazı esaslarda belirtildiği gibi, 
ortak işletme ve denetim altında gerekli uzman per
sonelimiz yetiştirilinceye kadar yine NATO çerçeve
sinde çalıştırılmak üzere, tespit edilecek muayyen 
bir sürenin sonunda bize tamamen devredilmelidir. 

Yapılacak anlaşmada bunlara ilişkin eski temel 
anlaşmanın uygun esaslarına ki, onları hatırlatmk 
için 3 Temmuz 1969 günü Dışişleri Bakanlığınca ya
yınlanmış bildiriden önemlilerini aynen arz ediyo
rum: 

«İki taraf arasında bu anlaşmayla öngörülen 
karşılıklı işbirliği, tarafların egemenlik ve eşitlik hak
larına mütekabilen riayet esasına müstenittir.» 

Diğer bir esas: 
«Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin Türki

ye'deki müşterek savunma tedbirlerinden herhangi 
birine katılabilmesi, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
nin bunu tam ve teferruatlı kabulünü müteakip ola
bilecektir.» 

Dikkat buyurun; «Türkiye, bütün tesislere uygun 
gördüğü askerî ve sivil personeli tayin etmek hakkına 
sahiptir.» Ama, maalesef 1969'dan ambargoya ka
dar yapamadık, ambargonun yürürlüğe girdiği tarih
ten sonra da neden yapmadık? Ben bir türlü mana 
veremiyorum. 



C. Senatosu B : 37 9 . 2 . 1976 O : 1 

«Her bir müşterek savunma tesisinin mahiyet, 
amaç ve sürenin Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ta
rafından tasvip olunması lâzımdır. Türkiye, bu an
laşma gereğince müşterek savunma gayretinin ma
hiyet ve amacının uygulama anlaşmalarında tasrih 
edilen her iki milletin karşılıklı gayretlerine uydu
ğunu tahkik için, bütün tesisleri denetleme hakkı
na sahiptir. Uygulama maalesef bu yolda cereyan et
memiştir. 

Bu anlaşma hükümleri için Amerika Birleşik 
Devletleri Hükümetinin, Türkiye Cumhuriyeti Hükü
metinden hiçbir hususu gizli tutmadığı açıktır. Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Amerika Birleşik Dev
letleri Hükümeti tarafından işbu anlaşmanın amaç
larının gerçekleştirilmesi için, çalışmasına müsaade 
edilen bütün müşterek savunma tesislerine, müşte
rek işletme ve kullanma ilkesinin uygulanması ko
nusunda mutabık kalmışlardır. Böyle bir esas yeni 
anlaşmaya da konulacak olursa, bunun fiili olarak 
nasıl kullanılacağı açıkça belirtilmelidir. 

Bu anlaşma, Türk ekonomisinin yararlanacağı 
bazı tedbirleri de öngörmektedir. Meselâ; müşterek 
savunma tesislerinin inşa, işletme ve bakımında ma
hallî sivil el emeği kullanılacak ve işbu anlaşmanın 
amaçları için, Amerika Birleşik Devletleri tarafın
dan ihtiyaç duyulacak malzeme, teçhizat ve ikmal 
maddeleri mümkün olan en geniş ölçüde Türkiye' 
den temin olunacaktır. Burası bilhassa Türkiye .Bü
yük Millet Meclisini ilgilendiren bir özellik taşıyor, 
onun için altını çizerek yazdım, öyle okuyorum: 
«Anlaşmada Amerika Birleşik Devletleri, Hükümeti
nin, Kongrenin hareketine bağlı olarak, (Dikkat bu
yurun) Türk savunma gayretini münasip istişare 
ameliyesi yolu ile tespit edilecek bir seviyede destek 
sağlayacağı...» ifade edilmektedir. 

Kıbrıs müdahalemizden sonra Amerika'nın am
bargoyu kesme tehdidi ortaya konunca, içinde bu
lunduğumuz durum daha büyük bir oğalanüstü nite
lik kazandı ki, o dönemde uygulanabilecek bir esası 
da şimdi arz ediyorum: Millî olağanüstü hallerde Tür
kiye Cumhuriyeti, Hükümeti, olağanüstü hal devresi
nin bütün süresi boyunca, millî mevcudiyetinin ko
runması için, ihtiyaç duyulan kısıtlayıcı tedbirleri 
almak hakkına sahiptir. Maalesef bu konuda hiçbir 
şey yapılmamıştır. 

Montrö Sözleşmesinin hükümleri mahfuzdur. 
Her iki millet müşterek gayelere yönelmişlerdir ve 
her yerde tam bir ortaklık ruhu içinde bu anlaşmayı 

uygulamak ve ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkları 
halletmek için, müştereken istişarelerde bulunmaya 
hazırdırlar. Bu da hükümetler seviyesinde yapılmış; 
ama bu karara giden Amerika Birleşik Devletleri 
Kongresi, geçen de yaptıkları gibi bir heyeti, o ka
rarın kesinleşmesinden önce Türkiye Büyük Millet 
Meclisi ile temas etmek üzere memleketimize maa
lesef gönderilmemiştir. 

Böyle bir intikal dönemi anlaşmasının yeniden 
düzenlenmesine ve uygulanmasına karşılık, ambar
gonun şartsız olarak kaldırılması, tarafların ve NATO' 
nun yararına ısrarla istenmelidir. Amerika'nın am
bargoyu kaldırmak için ileri sürdüğünü basından 
öğrendiğimiz şartlar, çelişkilidir ve ne derece doğru
dur, bilmiyoruz. 

Kıbrıs'taki gerçek durumu adaletli olarak karşı
lamamaktadır. Çünkü, peşin para ile satış serbest bı
rakılır, kredi ve hibe durdurulursa, bu çelişik bir dav
ranış değil midir? Biz Kıbrıs'taki birliklerimizi, ta
mamen millî malzeme ile donatılmış birliklerle değiş
tirecek ve Kıbrıs'a gönderecek olursak, Amerika kes
tiği ve bu defa da özel kayıtlara bağlamak istediği yar
dımları başlatır mı? Kıbrıs'a yalnız Türkiye'den iş
gücü gönderilmesine karşı, Yunanistan bunları sade
ce seyir mi ediyor, sadece şikâyetle mi yetiniyor? Şüp
hesiz hepsine rahatlıkla hayır diyebiliriz. 

Binaenaleyh, kendi ülkelerinin savunulması için ver
diği silâhlan Kore'de, Cezayir'de, Vietnam'da ve di
ğer bazı yerlerde yanında savaşan müttefiklerine göz 
yummuş olan Amerika'yı, gerçeklere ve adaletli bir 
davranışın lüzumuna inandırmalıyız. 

BAŞKAN — Sayın Alpan bir dakikanızı' istirham 
edeyim. Sayın Alpan konuşmanızın bitmesi için ne 
kadar bir süreye ihtiyacınız var? 

CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYELER 
GRUPU ADINA CİHAT ALPAN (Devamla) — 
10 dakikada bitiririm. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Sayın Alpan konuşma
sını bitirebilmesi için 10 dakikalık bir süreye ihtiyacı 
olduğunu belirttiler. Sayın Alpan'a konuşmasını bitire
bilmesi için 10 dakikalık bir sürenin verilmesini oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Bir hususu arz 
edebilir miyim Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ünaldı. 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Sayın Başka

nım, efendim bütçe müzakerelerinde Tüzüğümüzün 
bazı hükümleri Divan kararı ile takyide tabi tutul-
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du. Binaenaleyh, burada alınmış olan Danışma Ku
rulu kararının kati olması ve bu şekildeki uzatmala
ra müsait olmadığını gerektirmektedir. Binaenaleyh, 
yapılan tatbikatın yanlış olduğunu hatırlatmak is
terim. 

BAŞKAN — Sayın Ünaldı, Sayın Erim konuş
masını tam bitirememiş bir dakikalık süre kalmış
tı; fakat o şekilde bir uygulama yapmadım süre ilâ
vesini, bir zaman kaybımız yoktur. Bu itibarla Genel 
Kurulun hakemliğine müracaat ettim, Genel Kurul 
kabul ettiler efendim. 

Buyurun Sayın Alpan. 

CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYELER 
GRUPU ADINA CİHAT ALPAN (Devamla) — 
Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

1960 Ocak ayı sonunda Fransızların davetlisi ola
rak 15 askerî ataşe arasında ben de Cezayir'e gitmiş
tim. Davet, yazılı olarak yapılacak bir hava indirme 
tatbikatını takip içindi. Fakat güdülen asıl maksat; 
General De Gaulle tarafından ilân edilmiş olan Kos-
tantin Planının uygulamalarını göstermekti. Bu ara
da indirme tatbikatına katılan kıtaları üstlerinde 
ziyaret ettik ve hepsinin Amerikan malzemesi ile do
natılmış olduğunu gördük. Amerikan askerî ataşesi 
bir tuğgeneraldi, kendisine yaklaştım gösterdim: «Bu
na izin verdiniz mi, bu konuda bir muamele cereyan 
etti mi?» sorusunda bulundum; fakat kendisi gülerek 
ve boynunu bükerek cevap vermekten kaçındı. 

Ayrıca Amerika Birleşik Devletlerinden uygula
dığı askerî ambargoya ilâveten dost, müttefik ve or
taklarımızı etkileyerek siyasî ve iktisadî ambargo
ların da önlenmesini istemeliyiz. Birleşmiş Milletler
de Avrupa Konseyi ile Ekonomik Topluluğunda kar
şılaştığımız olumsuz davranışlar, karşılıklı güvenlik 
yardımında bulunan diğer müttefiklerimizin ayak 
sürümeleri, Silâhlı Kuvvetlerimizin dış kaynaklardan 
donatım etdarikinde uğradığı güçlükler, dış ticaret 
açığının ve hele Avrupa Ekonomik Topluluğu ile olan 
dengenin aleyhimizde aşırı derecede büyümesi ve ni
hayet verilen kredilerdeki yetersizlikler, sinsice oluş
turulduklarını sezinlediğimiz belirtilerdir. Hükümeti
mizi bunlar üzerinde uyanıklığa ve gerekli etkin de-
marjları yapmaya davet ederiz. 

Amerika ile yapılacak müzakereler hakkındaki 
mütalâamızı bağlamak için sağlam bir uzlaşma so
nucunda meydana getirilebilecek temel anlaşmada, 
onların Kongre için koydukları esas gibi, (ki, demin 

üzerinde durarak arz ettim) Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin onayına ve denetim hakkına ilişkin bir 
maddeye mutlaka yer verdirilmelidir. Çünkü, bu hu
sus evvelce gözetilmemiş olan bir Anayasa gereği
dir. Evet, bu husus Anayasanın 65 ve 66 ncı madde
lerinin kaçınılmaz bir gereğidir. Bunu sağlamak Ana
yasanın yürürlüğe girmesinden sonra, geçici 7 nci 
maddenin gereklerini; faraza, 23 Haziran 1954 An
laşması üzerinde uygulamak ve bunu yerine getirme
miş olan hükümetlerin ve Temmuz 1969 Temel An
laşmasını Türkiye Büyük Millet Meclisinden bir onay 
kanunu çıkarmak suretiyle geçirmeyen Hükümetin 
ki, bu Hükümetin anlaşmayı imzalamış olan Dışiş
leri Bakanı Sayın Çağlayangil'dir) tüm kusurlarını 
telâfi etmek, bugün Sayın Çağlayangil'in önüne çı
kan bir şans ve yerine getirmesi gereken bir görev
dir. Bunu Sayın Çağlayangil'den bu defa bekleyeceğiz. 
Uzlaşma sağlanır ve bunu da gerçekleştirirsek, yürür
lüğe konacak yeni anlaşma da, yeni bir güç kazana
caktır. Yeni anlaşmada milletimizin kutsal saydığı 
vatan toprağını bir kira aracı gibi kullanmaktan ka
çınmayı ben de Sayın Tanyeri gibi bilhassa belirt
mek istiyorum. 

Sayın senatörler; 

Sayın Nihat Erim'in, Dışişleri Merkez Teşkilâtın
da lüzumlu gördüğümüzü ifade ettiği yeniden düzen
lemeyi, yabancı ülkelerdeki temsilciliklerimize de 
teşmil etmek yerinde olacaktır. Tüm personeli 2 593 
olan ve meslek memurları bunun azınlığını teşkil 
eden Dışişleri Bakanlığının, 1 893 kişisi; yani yarı
sından biraz fazlası, 117 dış birimimizde görevlendi
rilmiştir ve her yerdeki azlık bunların hizmetlerini 
peşin bir yetersizliğe mahkûm etmiştir. Bu durumu 
gidermek için meslek memurlarımızın, meslek ha
yatlarının üçte ikisini dışarda geçirecekleri esasını 
da gözeterek, dışarıdaki 10 kadar birimimizi; mese
lâ, aklıma geldiğine göre arz ediyorum: Asya'dan 
Bankok, Kuveyt. Afrika'dan Hartum, Nairobi, Lagos, 
Akra, Dakar. Amerika'dan Meksiko, Karakas, San -
Diego, Doşi ve Buenos Aires elçiliklerini lâğvetmek, 
bunların varlığı ile önemli birimleri ve öncelikle 
milletlerarası bir form teşkil eden, milletlerarası ku
ruluşlar nezdindeki delegasyonlarımızı takviye et
mek yararlı olur kanaatindeyiz. 

Personel ve bütçe imkânları arttığı oranda dışar-
daki birimlerimizi de, işlerimizin geliştiği yerlerden 
başlamak üzere tekrar kurmaya koyulabiliriz. 
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Sözlerimi bitirirken, 1976 malî yılı Dışişleri Ba
kanlığı Bütçesinin memleketimize sarfedileceği gaye
ler uğrunda hayırlı ve Dışişleri Bakanlığının seçkin 
topluluğuna yararlı ve yeterli olmasını diler, saygı
larımı ve şükranlarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpan. 

Grupları adına ikinci kez konuşma yapmak için 
Sayın İnan, Başkanlığımıza yaptığınız müracaatta 
Halk Partisinden sonra konuşacağını.. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, filhakika Cumhuriyet Halk Partisi adına ikinci 
kez konuşma yapmayı görev olarak aldım. Ancak, 
şimdi yapmakta da hiçbir mahzur yok; fakat sanı
rım Sayın İnan'ın teklifi, iktidar - muhalefet ilişki
lerinde çok önemli bir noktayı kendi lehlerine çevir
me girişiminde bulunmuşlardır. Biz muhalefetteyiz. 
İktidarda olanlar gelirler, fikirlerini söylerler, eleşti
ri hakkımızı kullanmak için, o kıymetli fikirlerinden 
yararlanma olanağını sağlarız. Şayet buna güçleri yok
sa, hemen gelirim kürsüye. 

BAŞKAN — Konuşmak istiyor musunuz Sayın 
İnan? 

KÂMRAN İNAN (BiÜis) — Sayın Başkan, öyle 
bir niyetimiz yoktur. 

BAŞKAN — Tabiî efendim. 

KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Sayın Gündoğan'ın 
böyle bir niyetin sahibi oldukları için, üzüntü duydu
ğumu ifade etmek isterim, onların nâmı hesabına 
üzüldüm. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, kimseye şahsî kusur veya kuşku izafe etmiyo
ruz, gruplar adına konuşuyoruz. 

BAŞKAN — Hayır, «Konuşmalarından istifade 
ederiz.» dediler efendim. 

KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Sadece bir nezaket 
kaidesi olarak, muhalefeti dinlemenin faydalı olacağı 
düşüncesiyle söyledim. 

BAŞKAN — Tabiî efendim. 
Buyurun Sayın İnan. 

A. P. GRUPU ADINA KÂMRAN İNAN (Bit
lis) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Üzerinde görüşmekte bulunduğumuz ve her ba
kımdan son derece önemli olan dış politika ve ilişki
lerimizle ilgili bazı hususların kesin hatları ile açıklı
ğa kavuşmasını sağlamak bakımından tekrar söz al
mış bulunuyorum. 

Cumhuriyet Halk Partisi ve sözcüsü Sayın Tan
yeri, Birleşmiş Milletlerin 1974 ve 1975 kararlarına 
atıfta bulundular. Bu münakaşayı kamuoyunda ge
niş bir şekilde yapmıştık, buraya tekrar getirmeme
lerini temenni ederdim. 

«i975'te şimdi Hükümetin kararı reddetmekle iç 
politika yaptığı...» şeklinde haksız bir ithamda bu
lundular. Benim kanaatimce asıl, 1 Kasım 1974 tarih
li 3212 sayılı Karara o zamanki Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetinin iştirak etmiş bulunması, bir iç politika 
yatırımıdır. Yani, dünyanın 116 devletiyle birlikte 117 
nci devlet olarak bir karar kabul edilmiş ve bu su
retle zamanın Hükümetinin, bütün dünya devletleri 
tarafından desteklendiği intibaı Türk kamuoyunda 
yaratılmak istenmiştir. 

Dünya neyi desteklemiştir değerli arkadaşlarım? 
3212 sayılı Karar; «Madde 2 Kıbrıs'taki bütün yaban 
cı kuvvetlerin ve personelin çekilmesi». Bunda hatta 
1960 anlaşmalarına göre ahdî olarak bulundurulan 
650 kişilik birliğimiz dahi istisna edilmemiştir. 

Dünya daha neyi desteklemiştir? «Madde 5 Bü
tün göçmenlerin 20 Temmuz 1974'ten önceki yerlerine 
tekrar dönmeleri»... Ne kalıyor geriye Kıbrıs'tan ve 
dünya bunun peşine takılmıştır. Yine zamanın Hü
kümeti bunun aksine bir karar istihsal edemediği için, 
sırf iç politikada bunu bir başarı göstermek ve bütün 
dünyayı arkasına almak maksadıyle buna katılmış
tır. 1975 20 Kasım'ında bu seneki Hükümet, Türk ka
muoyu önünde tek başına kalmak cesaretini dahi göze 
almak suretiyle böyle bir kararın şayanı kabul olma
dığını göstermiştir. Hangisinde politika unsuru bulun
duğunu yüksek Senatonun ve Türk kamuoyunun tak
dirlerine sunmak lâzım. 

Sayın Tanyeri'nin üzerinde durdukları ikinci bir 
nokta da; 1975 İslâm Konferansı ve orada alınan ka
rarlara Türk Hükümetinin iştiraki hususunun muğ
lâk kaldığı. 

Değerli arkadaşlarım; 
1974 Şubat'ında Lahor'da da bir İslâm Konferan

sı oldu ve oraya katılan zamanın Sayın Dışişleri Ba
kanı Güneş'in katıldıkları karar hakkında Türk ka
muoyu ve Senatosu, bütçe müzakerelerindeki bütün 
ısrarlarımıza rağmen açıklayıcı bir bilgi almadı. O 
kararlar arasında da İsrail Devleti ile bütün siyasî iliş
kilerin kesilmesi kararı vardı ve şeklen zamanın Türk 
Hükümeti ona iştirak etmiş durumda idi ve kesmedi 
iilşkileri gayet gerçekçi bir vaziyette. Nedir Türki
ye'nin tutumu? Bu konferanslara her gittiği zaman, 
Türk heyetleri konferans sekreteryasına bir rezerv 
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mektubu sunarlar ve kararların Türk Anayasasına 
uygunluğu ve Türk dış politikası prensiplerine uyar
lığı çerçevesinde ancak Türk Hükümetince kabul edi
lebilecekleri hususu her seferinde beyan edilir. 

Binaenaleyh, burada da insaf unsurunu elde tut
mak lâzımdır. 

Bir diğer hususa sadece kısaca temas etmek iste
rim, ambargo konusunda Sayın Tanyeri ve diğer sa
yın sözcülerin söylediklerine, beyan ettiklerine ay
nen iştirak ederiz. Yalnız iki düzeltmeyi yapmak lâ
zım. 

Sayın Tanyeri dediler ki, «Amerikan Kongresinin 
5 Şubat 1975'te kabul ettiği kanun». Hayır, Kanun 
5 Şubat 1975'te yürürlüğe konmuştur. Kanunun ilk 
Amerikan Kongresindeki kabul tarihi 24 Eylül 1974, 
(kendilerinin Hükümette bulunduğu tarihtir.) 298 
aleyhte ve 98 Mite bir kararla. 5 defa tekrar oylan
mıştır, icranın mukavemeti karşısında ve son karar 
Ekim 1974'te çıkmış, Şubat 1975'te icranın, Kıbrıs'ta 
Kongre tarafından istenilen ilerlemenin meydana gel
mediğini beyan etmesi üzerine yürürlüğe konulmuştur, 
sadece tarihî bir vaka olması bakımından. 

Küçük de olsa bir ikinci hususa işaret etmekte fay
da var. 

2 Ekim 1975*teki kaldırma nispetini zannederim 
yanlış takdim buyurdular. Dediler ki, «Münhasıran 
Türkiye'nin peşin parasını ödediği 184 milyonluk mal
zemenin verilmesi kabul edilmiştir. «Değildir. Türki
ye'nin o tarihte 184 milyon 900 bin dolar gözüken 
malzemeden, peşin parasını ödediğinin miktarı 55 mil
yon dolardır ve bu 185 milyon dolar malzeme içeri
sinde Amerikan yardımlarınca öngörülmüş bulunan 
her beş kategori de bulunmaktadır. Nedir bu katogo-
riler: Hibe yardımları hükümetten hükümete peşin para 
ile satışlar, kredili satışlar, garanti yoluyle satışlar ve 
her türlü lisansla yasaklanmış olması ambargoları kal
dırılmakta idi. Buna ilâveten bir adım daha atıldı 
2 Ekim 1975te, o da lisans üzerindeki ambargonun 
kaldırılması suretiyle Türk hükümetlerinin, Amerikan 
serbest piyasasından istedikleri savunma araç ve ge
recini satınalab'İIme imkânı açılmış bulunmaktaydı. 
Bu sene girişilmiş bulunan ve Senato Dışişleri Ko
misyonunda 30 Ocak 1976 tarihinde kabul edilen ka
rara bir adım daha ileri gidilmektedir. Hükümetten 
hükümete peşin para ile satışilar dahi serbest bırakıl
maktadır. Bunu dâ sadece bir detay olarak sunmak 
istedim. 

Sayın Tanyeri, NATO konusuna da işaret buyur
dular. 

Değerli arkadaşlarım; 

Sayın Cumhuriyet Halk Partisinin Kuzey Atlan
tik İttifakı konusunda olsun, Avrupa Ekonomik Top
luluğu ile ilişkilerimiz konusunda olsun muhalefet dö
neminde savundukları görüşler ile iktidara iştirak ettik
leri Şubat 1974'te Eylül veya fiilen ayrılmaları tarihi 
olan Kasım 1974'e kadar olan tutumları arasında bü
yük farklar vardır. Bu, aslında yalnız Cumhuriyet 
Halk Partisine mahsus bir tutum değildir. Dünyanın 
birçok memleketlerinde siyasî partiler muhalefette iken 
söylediklerini, iktidar realitesi ile millî menfaatler ve 
dünya gerçekleriyle karşı karşıya gelmenin neticesi uy-
gulayamamışlardır. Bu, aslında geçerli bir politik yol
dur. Örnekleri o kadar çok olmuştur ki, 1968 de Da
nimarka Sosyalist Partisi seçimlere girerken, NATO' 
dan çekilme şartını ileri sürmüştü. İktidar olduğunda, 
Hükümet Programına koyduğu maddede; «Danimarka 
dış politikasının Kuzey Atlantik Ittifakiyle olan iliş
kiler esası üzerine oturtulacağı..» beyan edilmiştir. 

Size dahasını arz edeyim; 1956 Macaristan olayla
rına kadar italyan Komünist Partisi liderlerinden olan 
Nenni, 1956 da Macaristan olayları üzerine ayrılmış 
Sosyalist Partisi Lideri olmuştur. Olaylar, Nenni'yi 
1969 italyan Kabinesinde Başbakan Yardımcısı ve 
Dışişleri Bakanı yaptı ve Nenni Kuzey Atlantik İt
tifakı Konseyinin Nisan 1969'da Washington'da yap
tığı 20 nci yıldönümü toplantısında bulundu, ben de 
tesadüfen orada idim ve aynı zat 20 nci yılın biti
minden sonra, ittifakın bir 20 yıl daha lüzumlu ve za
rurî olduğu yolundaki beyannameyi kabul buyurduğu 
gibi, buna karşı muhalefet gösteren ve en ileri saha 
temsil eden Fransız Dışişleri Bakanı Michel Debre ile 
de münakaşaya tutuştu. Bunları, sadece bazı tarihî va
kaları belirtmek bakımından arz ediyorum. En yakın 
tarihimizde de bunun örnekleri var ve mesut örnekler
dir. 

Cumhuriyet Halk Partisi muhalefet yıllarında fil
hakika NATO ile ilişkilerimizin baştan aşağı gözden 
geçirilmesini savunmuştur; ama 1974'te iktidar ol
duktan ve hadiseler geliştikten sonra, Kuzey Atlantik 
Ittifakiyle benim şahsen dışarıda müşahade ettiğim 
Adalet Partisinin 1965'ten 1971'e kadar tek başına 
Hükümet olduğu dönemdekinin ilerisinde bir tutum 
içerisine girmiştir. Kuzey Atlantik Ittifakiyle en ya
kın ilişkiler içerisinde bulunmuş, Partinin Sayın Ge
nel Başkanı ortak savunma ilişkilerini en geniş şekilde 
savunmuş; daha ne yapmış: Yunanistan'ın çekilmesin
den sonra Newyork Times'e verdiği bir beyanatta; 
«Yunanistan'dan açılan boşlukları ve yükümlülükle-

— 393 — 



C. Senatosu B : 37 9 . 2 . 1976 0 : 1 

rin de tamamım Türkiye'nin kabule hazır bulundu
ğunu..» beyan etmiştir. Daha ne yaptılar: 25 Haziran 
1974 tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olarak, 
Kuzey Atlantik İttifakınm Brüksel'de yapılan 25 nci 
yıldönümü Beyannamesini imza buyurdular, isabet bu
yurdular; gayet gerçekçi bir devlet adamı gözü ile yap
tılar. Biz, bunu tebrik ederiz; ama o tutumdan bu tu
tuma geçiş arasında, İttifak içerisinde Amerika Birle
şik Devletleriyle ilişkilerimizdeki sakatlıklar bir tarafa 
bırakılacak olursa, İttifikta bir değişiklik olmamıştır, 
tutumda da bu kadar açık bariz değişiklikler olmaması 
temenni edilir düşüncesindeyim. 

NATO Genel Sekreteri hakkında beyanda bulun
dular. Bu mesele çok münakaşa edildi. Genel Sekre
ter, benim bildiğim yabancı devlet adamları içerisinde 
Türkiye'yi en yakın, sempati gösteren bir insandır. 
Genel Sekreter, böyle bir beyanda bulunmadığını, bu
nun basında yanlış aksöttirildiğini ifade etmiştir, tek
zip etmiştir. Daha ne yapmıştır: Ekim 1975 tarihinde 
Kopenhang'ta yapılan Kuzey Atlantik Assarnblesi 
toplantısı sırasında Sayın Genel Sekreter, Sayın Cum
huriyet Halk Partili üyelerin bulunduğu bir yerde de; 
kesinlikle böyle bir sözün ağzından çıkmadığını ve 
Türkiye'nin iç siyasî durumuna karışmayı aklından 
geçirmediğini, sadece ve sadece genel hatları ile Tür
kiye'ye karşı olan bağlılık sempatisini ifade etmek için 
!bunu kullandığını söylemiştir. Hatta o derece olmuş
tur ki, Yunan Hükümeti, NATO Genel Sekreterini de
ğiştirmek yolunda teşebbüslerde dahi bulunmuştur, 
Türkiye'yi fazla ilzam ve iltimas ediyor diye. Zanne
derim ki, bunu beyan etmek bir kadirşinaslık olur, 
bir haklılık olur. 

Sayın Tanyeri, bir noktaya daha temas buyurdular 
ve dediler ki: «Sayın Karamanlis, Helsinki'deki bir ba
sın toplantısında «Türkiye'nin tamamiyle tecrit edildi
ğini» söylemiştir. «Ne söyleyecekti?.. İltifatta mı bulu
nacaktı?. Sayın Karamanlis'in yapmak istediği budur. 
Türkiye'yi tecrit etmek ve kendi arzularına mahkûm 
etmek. E, Türkiye'nin yaptığı, bunun gerçekleşmesine 
meydan vermemek. Eğer onun beyanı bir vakıa olarak 
telâkki buyrulursa, bu zannederim ki, lüzumsuz bir 
zarfın ifadesi olur ki, Türkiye hiç bir zaman o durum
da değildir. Size arz edeyim, bütün Batı memleketlerin
de, Kuzey Atlantik İttifakı içerisinde bir mukayese 
yapıldığı zaman, Yunanistan (bunu saygı ile söylüyo
rum) Danimarka ile mukayese edilmekte, Türkiye ise 
Federal Almanya ile aynı eşdeğerde tutulmakladır. 
Bundan daha büyük* bir saygı, bir değer tasavvur et
miyorum. 

Bu hususları sadece açıklığa kavuşturmak için tek
rar huzurlarınıza geldim. Biraz sonra yapılacak be
yanın anahâtlarını da tahmin etmekte zorluk çekmi
yorum. Onlara, önceden cevap vermeyi hiç şüphesiz ak
lımdan geçirmiyorum. AET ile ilişkilerimiz meselesin
de Sayın Gündoğan'la aynı Komisyonda çalışmaktan 
dolayı şahsî düşüncelerini biliyorum. 

Bütün mesele; sayın üyelerin şahsî düşünceleriyle, 
mensubu bulundukları siyasî partilerin programlarında 
kabul ettikleri esaslar ve prensipler ile Hükümete işti
rak ettikleri zamanki uygulamaları arasında bir mesa
fe ve insaf ölçüsünün tutulması ve bizim de konuş
mamızda, Adalet Partisi Grupu adına AET ile güç
lüklerimiz konusunda işaret ettiğimiz büyük hatalar 
noktasında müttefikiz; ama hataların düzeltilmesi yo
lunda Türkiye'de genellikle yapıldığı ve hemen hisse 
gidilerek temelinden her şeyin yıkılması yoluna düşü
lecek olursa, hata işlenmiş olur. Önümde bütün dö
nemlere ait; ta 12 Eylül 1963'te Sayın İnönü Hükü
meti zamanında ve Sayın Feridun Cemal Erkin tara
fından imzalanmış Ankara Antlaşmasından bu yana 
geçen bütün hükümetlerin beyanları ve tutumları hak
kında sözler ve vesikalar bulunmaktadır. 

Cumhuriyet Halk Partisinin Millî Selâmet Parti
siyle iktidar oldukları zamandaki Hükümet Program
ları bilinmektedir. Aynı siyasî partinin 1973 seçim be
yannamesinin 223 ncü sayfasında AET ile ilişkileri
miz konusundaki genel politikası, siyasî entegrasyon 
da dahil olmak kaydı ile bilinmektedir; ama bunlar 
demek değildir ki, bugün AET ile ilişkilerimiz tama
miyle sıhhatli bir şekilde işlemekte ve gelişmektedir. 
Bunu söylemek hatalı olur. Bunu düzeltmek hepimi
zin vazifesidir. Yalnız, bunu düzeltmek yolundaki 
çalışma ve mücadelelerde de, yine ne kadar görüşleri
miz birbirine yakın düşer ve Türk Millî menfaatleri 
istikametinde bir tesanüt havasını dışarıya verirsek; 
o derece dışarıdaki taleplerimizin başarıya ulaşması 
şansı yüksek olur. Yoksa, tutumları ve pozisyonları bir 
uçtan öbür uça ret durumuna düşersek, sadece men
faatlerimizin sağlanması yolunda mücadelede bulun
duğumuz güçlere ilâve bir kuvvet katmış ve kendi
mizi güçsüz bir duruma düşürmüş oluruz. 

Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İnan. 
Sayın Gündoğan, ikinci kez konuşma hakkınızı 

kullanmak üzere, buyurun. 

C, H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDOĞAN 
(İstanbul) — Sayın Başkan, çok değerli arkadaşla
rım; 
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Cumhuriyet Halk Partisi Senato Grupunun dış 
politikamız Bütçesi münasebetiyle ortaya koyduğu, 
daha doğrusu özellikle Sayın Salih Tanyeri tarafın
dan burada ortaya konulan görüş ve düşünüşler, tam 
bir inançla ifade ediyorum ki, uzun yıllardan beri 
Türk dış siyaseti bütçesi üzerinde söylenmiş en doğ
ru, en ciddî, en verimli eleştiriler, fikirler demelidir. 

Bu itibarla görüşmelerin Cumhuriyet Halk Par
tisi Sözcüsü tarafından bu düzeye eriştirilmesi, 
Cumhuriyet Halk Partisine sağladığı yarar kadar, 
ondan çok daha ileride ülkeye büyük yarar sağla
mıştır. Hakikaten Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü
nün sözlerinden anlaşılması gereken önemli hususlar 
şunlardır : 

Ülkemizin iki büyük sorunu vardır. Biri dış gü
venliğimiz sorunu, diğeri de ekonomik güvenliğimiz 
sorunudur. Bu iki önemli ve hayatî sorun, üzülerek 
ifade edeyim ki, Türkiye'de gereği kadar ele alınarak 
ve gerekleri yapılarak yürütülen politikalara sahip 
değildir. Maalesef her iki sorun da kendi kaderine 
terk edilmiş gibidir. Türkiye'nin dış münasebetlerinin 
giderek Türkiye'yi yalnızlığa sürükleyecek duruma 
gelmiş olması, bu konuda gelen geçen ve halen hazır 
bulunan iktidarların ciddî, tutarlı, uyumlu, memleket 
ihtiyaçlarına uygun politikalara sahip olmamasının 
kanıtıdır. 

Değerli arkadaşımızın dediği gibi, dış güvenliği
miz konusunda, özellikle MC Hükümeti döneminde 
birbiri üstüne eklenen hatalar, birbiri üstüne eklenen 
zaaflar Türk dış güvenliğinin gerçekten ülkede insan 
yüreklerine hüzün verecek bir duruma dönüştüğüdür. 

Sayın arkadaşımız dediler ki; «İki kutuplu dünyayı 
tasvir ediyorsunuz. «Sayın Adalet Partisi Sözcüsünün 
söylediği gibi, bu iki kutuplu dünyada yumuşama 
politikası yüzünden, Türkiye'nin bir yerde yumuşama 
politikası ödülü olarak gözden çıkarılmasına dikkat 
ediyor musunuz?. 

Evet değerli arkadaşlarım, çok önemli bir sorun. 
İki kutuplu dünya'da bugüne kadar cereyan eden mü
cadelelerin sonunda bazı ülkelerin o yumuşama ve bera
berce dünya üzerinde hükümranlığı sürdürme amacı 
yüzünden nasıl ihmal edildiklerini, nasıl bir kenara itil
diklerini tarih bize göstermiştir. 

Sayın arkadaşımız Amerika, ambargo ve NATO 
konularıyle ilişkin görüşlerini ifade ederken, çok önem
li bir konuyu dile getirdi ve hakikaten bu görüşmelere 
ciddiyet, önem kazandırdı. Ambargo, bizim NATO 
içindeki durumumuzun yeniden gözden geçirilmesi, 
bize bir çeşit Tanrı işareti gibi geldi. Derin ve uya

nılmaz bir uykuya düşmüş gibiydik; ama ambargodan 
sonra Türk dış güvenliğinin yeniden gözden geçiril
mesi ve NATO içinde kalmak kayıt ve şartı ile yeni bir 
savunma konseptinin Türklere, Türk idarecilerine, 
Türk Ülkesine hâkim olması gereğini bize bu ambar
go öğretti. Başka türlüsünü nasıl iddia edersiniz?. Öy
le bir ülke halinde kaldınız ki, nerede dış güvenliğiniz 
mevzubahis olduysa, oraya doğru yöneldiğinizde kar
şısına çıkan en büyük NATO üyesi Amerika, «Benim 
verdiğim silâhlarla dış güvenliğinizi korumaya yetkili 
değilsiniz» diye, gerçekten bir ülkenin dış güvenliğine 
kasdedercesine, ona ihmal edercesine, öyle bir dış gü
venlik savunması hakkını o ülkenin elinden alırca-
sına bir tutuma girdiği gerçek değil mi?. Bunu gören 
bir ülke eski ve derin uykusuna devam mı eder, yok
sa yeni bir savunma konsept i için girişimlerde mi bu
lunur? Arkadaşım buna işaret etti ve dosdoğru bir 
şekilde Cumhuriyet Halk Partisinin görüşlerini ileri 
sürdü. 

Evet, NATO ittifak manzumesi içinde kalaca
ğız. Bunu Millî Savunma Bakanlığı Bütçemizde de 
söyledik- Ancak, NATO İttifak manzumesi içinde kal
mak demek, kendi kaderimizi ve dış güvenliğimizin ka
derini NATO'ya ve Amerika'ya hiç itirazsız, onların 
ancak müsaade ettiği ölçülerde yararlanmak kayıt ve 
şartı ile teslim edemeyiz. Onun için yeni bir konsept 
kazanmaya, yeni bir konsept yaratmaya mecburuz, 
kendi ülkemizin dış güvenliğini sağlamaya mecburuz. 

Beraberlik ve birlik olmaktan doğacak faydaların 
burada terennümü kolaydır. Beraberlik ve birlik, bir 
ülkenin savunması için ve dış güvenliği için zorunlu
dur. Nasıl bir beraberlikten bahsediliyor? Kendi başı
nıza, kendi anlayışlarınızla oluşturduğunuz politika
ların yanlışlarını söylemeden, onların eleştirisini yap
madan, onların değerlendirmesini yapmadan dış gü
venliktir diye, dış politikadır diye hemen arkanızdan 
gelmemizi mi istiyorsunuz?. Beraberlik istiyorsanız, 
dış politika önemli ise, hayatî sorunsa birlikte oluş
turma mekanizmasını çalıştırmaya başlayınız. Aksi 
takdirde, sizinle beraber olmak imkânı yoktur. Çün
kü, bizi böyle bir beraberlikten ülkenin geleceği, ülke
nin çıkarları, ülkenin dış güvenliği men eder. O iti
barla beraberlik istiyorsanız, bu beraberliği benimse
diğiniz sahada beraberce oluşturmanın yollarını da 
aramalısınız. 

Arkadaşlarım, bir eleştiriye cevap vereyim; 3212 
sayılı Kararın daha lehte hükümler taşıdığı iddiasını 
savunmaya çalışan Sayın A. P. Sözcüsünün bu savu
nusunda herhangi bir gerçek payının varlığını iddia 
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etmek çok zordur. Kaldı ki biz, 3212 sayılı Kararın 
münakaşasını gerçekten bizim 1974'te Birleşmiş Mil
letlerden çıkan kararda daha önemli tavizler kopardı
ğımızı iddia etmek, onlara üstünlük sağladığımızı söy
lemek için buraya getirmedik. Dedik ki, sizin de bil
meniz gereken bir gerçek var; eğer dünya ulusları, Tür
kiye üzerinde karar almaya başladıkları yahut öyle bir 
sürece girdikleri zaman, sizin itirazlarınızı, (bizim iti
razlarımızı tabiî) «İhtirazı kayıt koydum» diye bizi 
avutma yoluyle geçiştiriyorlarsa, (buna dikkat ediniz) 
nasıl ki, Helsinki kararlarına Sayın Bakan, «İhtirazî 
kayıt koydum» dediği halde, o kaydın oraya yazıl
ması bile olanak dışına düşmüşse, 3212 sayılı Karar
da da biz, Ada'dan askerlerin çekilmesi ve göçün baş
lanması maddelerine karşı koyduk; ama iyi bir dış 
politika, güçlü bir dış politika gütmenin olanaklarına 
erişemediğimiz için olacak ki, bunların hiç birisinin 
anlamı kalmadı. O karara imza koymak cesaret değil
dir. O karara imza koymanın cesaret olduğu varsayılır 
ve kabul edilirse, o Ada ya çıkmanın da büyük bir ce
saret olduğu kabul edilmelidir. 

Arkadaşlarım, asıl üsünde durmamız gereken so
run; Türkiye'nin ekonomik güvenliği sorunudur. Şunu 
gerçek bir olay olarak arz ediyorum; 1970'lerden bu 
yana, özellikle 1970'te tek başına iktidarda bulunan 
Adalet Partisi Dışişleri Bakanlığının, (Öyle diyeyim) 
Avrupa Ekonomik Topluluğuyle olan ilişkilerimizin 
geçiş dönemine vardığı aşamada takındığı tavır, izle
diği politika bugün Türkiye'de ekonomik güvence
yi, ekonomimizin güvenliğini kökünden sarsacak ve 
bugün Türkiye'yi kalkınma ve sanayileşmeden men 
edecek ölçülere varmıştır. 

Bu eleştirimizi yaparken şu hususa dikkat etme
nizi arz ederim: 

Biz Avrupa Ekonomik Topluluğu ile münasebeti 
başlatan Parti olmak şerefinden kendimizi uzak say
mıyoruz, başka bir savunmaya da ihtiyaç görmüyo
ruz. Çünkü, kendimizi savunacak esasları 1963'te yap
tığımız Ankara Anlaşmasına koymuşuz. Biz Ankara 
Anlaşmasının esaslarını saptarken, Avrupa Ekono
mik Topluluğu ülkeleriyle münasebetlerimizin kar
şılıklı ve dengeli yükümlülükler esasına dayatılmak 
suretiyle yürütülmesi maddesini, o anlaşmanın içine 
bir abide gibi pırıl pırıl, güçlü bir şekilde koymuşuz; 
ama gelin görün ki, 1970'te hazırlık döneminin biti
şinden sonra, geçiş dönemi şartlan konuşulurken 
Adalet Partisinin Dışişleri Bakanı, birçok uyarılara ve 
eleştirilere rağmen, hazırlık döneminin; Türk ekono
misinin Avrupa Ekonomik Tolulpuğu ile entegre olma

ya yetmediğini, bize teklif edilen geçiş dönemi koşul
larının Türk ekonomisini çıkmaza sokacağını, sanayi
leşmeyi erteleyeceğini, mevcut sanayii mahvı perişan 
edeceğini ve burada bir kapitülasyon döneminin ye
niden açılacağım söylememize ve bütün uyarılarımıza 
rağmen, ahdî imkân varken geçiş döneminin bugünkü 
şartlarını şimşek süratiyle kabul eden Adalet Partisi 
İktidarının Dışişleri Bakanlığı, işte Türkiye'yi bugünkü 
çıkmaza getirmiştir. 

Türkiye'nin bugün ekonomik bağımsızlığından söz 
etmek güçleşmiştir. Türkiye'nin ekonomik alanda iste
diği kalkınma düzeyine erişmesi imkânsızlaşmıştır. 
Türkiye'nin sanayileşmesi olanakları yok edilmek üze
redir. Türkiye bugün Üçüncü Beş Yıllık Planda Av
rupa Ekonomik Topluluğu ile yaptığımız Katma Pro
tokol düzeninin değiştirilmesini ister bir ülke olarak 
üç seneden beri bunu haykırmakta olmasına rağmen, 
bugünkü İktidar buna kulak dahi vermeyecek kadar 
sağırlaşmıştır. 

Arkadaşlarım, Üçüncü Beş Yıllık Plan, «Türki
ye'de kalkınmanın başarıya ulaşmasının birinci şar
tını Katma Protokol adiyle anılan geçiş döneminin 
düzenlemesi yapıtının behemâhal radikal bir şekilde 
değişmesine bağlıdır» hükmünü taşımaktadır. Bir ye
rinde değil, hemen her sayfasında bu hüküm varken, 
o günden bugüne üç sene geçmiş olmasına rağmen ne 
içeride, ne de dışarıda herhangi bir girişim yapılma
mıştır. 

Hemen söyleyeyim.. 
BAŞKAN — Sayın Gün doğan, iki dakikanız var 

efendim. 
C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDOĞAN 

(Devamla) — Biraz müddet vermez misiniz efendim? 
BAŞKAN — Toparlamaya çalışın efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDOĞAN 
(Devamla) — Vakit eklemek mümkün değil mi? 

BAŞKAN — Mümkün değil, bir uygulama açma
dık. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDOĞAN 
(Devamla) — Hayır, biraz evvel verdiniz, zannediyo
rum. 

BAŞKAN — Daha ziyade Sayın Erim'den kalmış 
da zaman kaybetmeme bakımından.. 

Buyurun, tamamlamaya çalışın. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDOĞAN 
(Devamla) — Peki efendim. 

Ne içeride ekonominin düzenlenmesi suretiyle dış 
ülkelerle özellikle AET ile münasebetlerimizin daha 
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iyi bir duruma gelmesine çalışılmıştır, ne dışarıda Av
rupa Ekonomik Topluluğu ile olan ilişkilerimizi yürü
ten misyonlar ve onun başındaki Bakanlık bu konuda 
gerçekten doğru bir yola girmiştir. 

Bütün tavizleri otomatik olarak veriyoruz; ama bi
zim aldığımız sanılan tavizlerin her birisi müzakereye 
tabi. Bütün ahdî haklarımız sürüncemededir, biç bi
risi karara bağlanmıyor. Şimdi yeni planlar düzenleni
yor, Türkiye üzerinde, «Anlaşılıyor; zaten siz dış eko
nomik açıklarınız ve saireniz, ve saireniz bakımından 
kendi başınıza kalkınmaya muktedir değilsiniz, ayakla
rınız üzerinde duramayacaksınız. Sizi kalkındıracak 
bir güç arıyorsanız, o da biziz. Size sermayemizle 
gelmek istiyoruz, sizin kalkınmanızı biz yapmak isti
yoruz.» diye açık tekliflerde bulunuyorlar ve maale
sef Türk Hükümeti bu tekliflere karşın şu cevapla ik
tifa ediyor: «Bunlar, bizim durumumuz, bu bunalım 
bizi çökertme derecesine gelmiş bu ilişkiler, içinden 
çıkılmaz hale sokulmuş bu ilişkiler... Evet, bunların 
hepsini biliyoruz; ama biz her şeyi yapalım, belki on
lar insafa gelirler de bize bir şey verirler.» zihniyeti 
içinde yatmaktadırlar. 

Başka bir tehlikeyi kapıda bekler görmelerine rağ
men herhangi bir atılım içinde değillerdir. 

Şimdi, Avrupa Ekonomik Topluluğu üyeleri bize 
ahitnamelerle vermek mecburiyetinde oldukları taviz 
leri veremeyeceklerini ifade ediyorlar; fakat bizim 
itirazlarımızı susturmak için de, 650 milyona varacak 
bir malî yardımla susmamızı temin etme yoluna gir
mişlerdir. 

İktidar çevrelerinde telâş vardır, (.Böyle bir şey 
yoktur», filan, deniliyor; ama hepimizin kulağına ge
liyor, Avrupa Ekonomik Topluluğu üyelerinin bize 
uygulamak istedikleri işlem budur. 

Nereden bakarsanız bakınız, Türkiye şu zihniyetle 
«Batan batar, kalan sahalar bizimdir.» diyerek eko
nomisi üzerine, sanayii üzerine çöken Avrupa Ekono
mik Topluluğu baskısından, tazyikinden derhal kur
tulmanın yollarını ve çarelerini aramalıdır. Bu ekono
mik toplulukla münasebetlerin daha iyiye götürülme
sinin bir tek yolu vardır; geçiş dönemini düzenleyen 
Katma Protokol derhal radikal biçimde yeniden ele 
alınarak, yeniden ve Türk ekonomisinin ihtiyaçları is
tikametinde değiştirilmelidir. 

Bize, bunları söyleyenlere, «Siz de iktidarda bu
lunduğunuz zaman bunları yapmadınız» eleştirisini 
yapmak kadar anlamsız hiç bir şey olamaz. «Öyleyse, 
siz yapınız» dendiği gibi, bizim iktidarımız döneminde 
bu yolda ciddî hazırlıklar vardır ve gerçekten Hükü-
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metimiz Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Türkiye iliş
kilerinin hangi istikâmete doğru yöneltilmesi gerek
tiğine dair ciddî çalışmalar yapmış, raporlar hazırla
mış ve münasebetleri de tesise ve temine çalışmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, süreniz dolmuştur. 
Rica edeyim, toparlayınız. 

C. M. P. GRUPU ADİNA FİKRET GÜNDOĞAN 
(Devamla) — Bitiriyorum efendim. 

Ama, gelin görün ki, yıllar yılı Avrupa Ekonomik 
Topluluğu ile münasebetlerimizi dışarıda düzenleyen 
temsilcilerimiz, içeride aynı zihniyette olanlar, özellik
le Sayın Dışişleri Bakanı 1970"te beyninde yaşattığı 
anlayışı 1976'ya gelmemize rağmen değiştiremediği, 
geliştiremediği ve düzeltemediği içindir ki, Türkiye Ue 
Aviüpa Ekonomik Topluluğu münasebetleri Türkiye" 
nin aleyhinde seyretmeye devam edecek, sanıyorum ki, 
bu eninde sonunda yine Türkiye'nin kurtarılmasında 
gerçek yolları gösteren devrimci atılımlara bağlı par
tilerin iktidarıyle mümkün olacaktır. 

Şimdilik sözlerim bundan ibarettir. 
Saygılarımla. (C. H. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın Gündoğan. 
Sayın Özgür, ikinci hakkınızı kullanacak mısınız 

efendim? 
SELÂHATTIN ÖZGÜR (Tabiî Üye) — Evet 

efendim. 
BAŞKAN — Sabah mesaimizin bitmesine 10 da

kikalık bir zaman var. 

SELÂHATTİN ÖZGÜR (Tabiî Üye; — Belki beş 
dakika geçebilir. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
M. B. GRUPU ADINA SELÂHATTİN ÖZGÜR 

(Tabiî Üye) — Sayın Başkan, sayın senatörler, ikinci 
konuşmama başlıyorum. 

Sovyet Rusya ve sosyalist ülkelerle ilişkiler : 

Sovyet Rusya ile 1967 yılında imzalanmış olan 
Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının devam 
ettirilmesine ilişkin 9 Temmuz 1975"te yeni bir anlaş
ma irnza edilmiştir. 

Yeni bazı yatırımlar üzerinde hazırlık çalışmalarına 
başlanarak ekonomik sahada işbirliğinin gelişmekte ol
duğunu görmekteyiz. 

Romanya, Bulgaristan, Çekoslovakya ve Yugoslav
ya ile olan ekonomik teknik işbirliğinin gelişmekte 
olduğuna memnuniyetle tanık olmaktayız. Bulgaristan 
ile en kısa zamanda vize anlaşmasının yapılarak vize 
mecburiyetinin kaldırılmasını dileriz. 
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CENTO VE RCD : 

Bu teşkilât şimdiye kadar verimli bir çalışmanın 
içerisine türlü nedenlerle girememiştir. Bölgesel bir 
savunma ve iktisadî işbirliği çevresinde toplanan üye 
ülkeler, bazı ulaşım ve ekonomik sıkıntılardan dola
yı zorluklarla karşılaşmıştır. Pakistan ile olan çok 
dostane ilişkilerimizin devam etmesinden memnunluk 
duymaktayız. Bu kardeş ülke ile, daha da yakm işbir
liği kurulmasını temenni ederiz. Dost, komşu İran ile 
olan ilişkilerimizde de yeni bir safhasının açılmasın
dan memnunluk duyuyoruz. 

Türk - İran ekonomik ve teknik işbirliği ile ilgili 
Protokolün yürürlüğe konmasını bu yolda olumlu ilk 
adım olarak görmekteyiz. Karayolları, liman ve demir
yolları ile çimento fabrikası ve et kombinası husus
larında varılan anlaşmaların her iki ülke çıkarlarına 
hizmet etmesini dileriz. Kredi yolu ile elde edilecek bu 
kaynakların kullanılmasında, ekonominin dengesine 
olumlu veya olumsuz etkilerinin tartışıldığına inanmak 
isteriz. 

Ortadoğu ülkeleri i!e ilişkilerimiz; 
Son 1973 İsrail - Arap savaşı ile dünyanın sıcak 

bölgelerinden birisi haline gelen Ortadoğuda Mısır ile 
İsrail arasında kısmen ateş kes anlaşması ile nispî bir 
durgunluk sağlanmasına rağmen, çalışmalı sorunları
nın hemen hemen hiç biri halledilmiş değildir. 

Lübnan'daki Hristiyan ve Müslüman Arapların ça
tışması ise bölgede çok kritik durumlar yaratmıştır. 
Bölgedeki hemen hemen bütün ülkeler halletmek zo
runda bulunduğu iç ve dış sorunlarla karşı karşıyadır. 
Bu ülkelerden pek çoğu petrolden elde ettikleri gelir
lerle zenginleşmekte; ancak bu gelirlerini kalkınmada 
kullanabilmek için yeteri kadar teknik eleman ve bil
giye sahip değildirler. 

Pek çoğu bu gelirlerinin önemli kısımlarım pahalı 
silâh alımında kullanmakta ve bir kısmını batının iş 
sahalarına yatırmakta veya bankalarına transfer et
mektedirler. Bu ülkelerle yapılacak ekonomik ve tek
nik işbirliğinin ülkemiz için çok yararlı olacağına ina
nıyoruz. 

Libya, Irak, Suriye, Kuveyt, Mısır, Suudî Arabis
tan ve diğer arap ülkeleri ile işbirliğinin daha somut 
örneklerinin erken günlerde gerçekleşmesi dileğimiz
dir. Bu hususta gösterilen gayretleri takdir jle karşılarız. 

İslâm Dışişleri Konferansının Mayıs ayı içerisinde 
İstanbul'da yapılmasının, yaptığımız işbirliğine katkı
sı olacağına inanmak isteriz. 

Atina'da Arnavutluk'un katılmadığı teknik seviye
deki Balkan Devletleri İşbirliği Konferansından alına
cak bazı sonuçları Yunanistan'ın propaganda amacı 
olarak kullanacağı şeklindeki yorumlara itibar et
mek imkânı yoktur. Balkanlarda siyasî bir işbirliğinin 
kurulması hayalmr. Ekonomik ve teknik sahada her 
türlü işbirliği yapılabilir ve yararlı olabilir. 

Amerika - Çin ilişkileri ve Çin - Sovyet ilişkileri : 
Sovyetler Birliği Doğuda Çin'e karşı hareket ser

bestisini sağlamak için, nasıl Batıda salt ve karşılıklı 
dengeli kuvvetlerin indirilmesi teşebbüslerinden ya
rar ümit ediyorsa, Amerika da Sovyetlere karşı Çin'le 
yakın ilişkilerde yarar sağlamayı düşünmektedir. Ame
rika ile Çin henüz birbirlerini resmen tanımış olma
malarına rağmen, ticaret ilişkilerini geliştirmeye çalı
şıyorlar. 800 milyon nüfusu ile büyük bir potansiyel 
ve pazar niteliğini gösteren Çin, diğer uluslarla iliş
kilerinde çok dikkatli davranmaktadır. Amerika ile 
Sovyetler Birliği arasındaki detantı da gözden uzak 
tutmadan bu iki büyük devlete karşı politikasını dik
katle yürütmektedir. 

Afrika kıtasındaki oluşumlar : 
" Henüz daha dengesini kuramayan Afrika da II nci 

Dünya Harbinden sonra ancak sömürgecilik çember
lerini parçalamaya başlamıştır. Artık Afrika, Avrupa-
nın ve diğer ulusların sömürgecilik konusu olmaktan 
çıkmıştır. 

Şimdi sorun sosyalist dünya ile kapitalist dünya 
arasında uzun bir sürede hâsıl bir yeni Afrika düzeni 
kurulacağıdır. Diğer öteki kıtalarda kapitalist ve sos
yalist sistemler kendilerine öz dengeleri kurmalarına 
karşın, Afrika'da bu dengenin nasıl ve ne zaman sü
recinde kurulacağı sorusu önem kazanmaktadır. 

Afrika'da siyasal bağımsızlıklar bir amaç olmaktan 
çıkmakta ve kahramanlar devri kapanmaktadır. Halk 
yeni özlemler içerisindedir. Bu durum içerisinde, Ame
rika Birleşik Devletleri siyasal bağımsızlıktan başka 
derin ve köklü amaçları bu ülkelere önerememektedir. 
Afrika'nın milyonları şimdi eski liderlerinin niçin umut 
verici bir toplum düzeni kuramadıklarını araştırıyor
lar. 

Afrikayı ekonomik ve sosyal bunalıma iten kıta
nın kaynaklarını pençesini geçirmiş bulunan uluslar
arası şirketler ve tekellerdir. Soğuk savaş dönemin
de Afrika'da geleneksel sömürgeciliğin yerini, «Yeni 
sömürgecilik» diye nitelendirilen komplike ve merha
metsiz bir tip emperyalizme bırakmıştır. Bu yeni an
layış ise, Afrika'nın kaynaklarını aşın şekilde dışarı 
akıtan ekonomik ilişkilerle de kalmayıp iç savaşların 
ve derin bölünmelerin nedeni olmuştur. 
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Batının mahareti ile uzun süredir kapalı bir kıta 
olarak uyutulan Afrika artık çatırdamaya başlamıştır. 

Batı Afrika da Vietnam örneği bir cephenin açıl
masına cesaret edememektedir. Angola'da-Rusya ve 
Küba'nın açık desteği ile yeni bir sosyalist toplum ya
ratılabilir ve diğer Afrika ülkelerine yayılabilir, kor
kusu Batının telâşının başlıca nedeni olmuştur. 

Keza, yoksulluğun ve sosyo - ekonomik çaresiz
liğin simgesi olan Üçüncü Dünya Devletlerinin ço
ğunluğunu teşkil eden Afrika ulusları, Angola'da ge
lişmekte olan yeni bir toplum düzeninin etkisinde ka
labilir ve bunun sonucu olarak da yeni bir saflaşma
nın sürecine tanık olunabilir. 

Keza, Angola'daki olaylar bize, Okyanuslara açı
lan Sovyet Rusyanın ilk kez Afrika'nın yüreğine gir
diğini kanıtlaması bakımından da önemli görünmekte
dir. 

Sınırlı zaman içerisinde çok geniş dünya sorunları 
üzerindeki görüşlerimizi sona erdirirken, Dışişleri Ba
kanlığı Bütçesinin güvenlik, personel ve konut prob
lemleri için yeterli olmadığını da belirtmek isteriz. 

Dışişleri Bakanlığında, üzüntü ile ifade edebilece
ğimiz, oldukça önem verdiğimiz bir beyin erozyonu 
vardır. Buna Dışişleri Bakanlığındaki gizli işsizlik de 
diyebiliriz. Çok kıymetli genç yaştaki elçiler, orga
nizasyon hatasından dolayı âdeta işsiz kalmışlardır. Bu 
hal, hem dışişlerinin verimi üzerine tesir etmekte, 
hem de bu çok kıymetli kişilerin moral güçlerini kır
maktadır. Bu durumun böyle gitmesi mümkün değil
dir. Sayın Bakandan, çok kıymetli ve uzun senelerin 
tecrübeleri ile yetişmiş bu beyinlerden Bakanlığı yok
sun bırakmamasını rica ederiz, 

Bir diğer konu da dış temsilciliklerimizin uğradığı 
menfur saldırılar karşısında Milletimizi acılara gömen 
kayıplarımızdır. Bu vesile ile Dışişleri Camiasına ver
dikleri şehitler için en derin taziyelerimizi sunarız. 
Böyle olayların tekrarını önlemek için gerekli ve ye
terli tedbirlerin geciktirilmeden alınmasını dileriz. 

Son olarak üzerinde durmak istediğimiz önemli bir 
konu da, dış temsilciliklerimizin kiradan kurtarılması 
ve mensuplarına gerekli lojmanların yaptırılmasıdır. 
Politikanın ilişkiler ve dostluklar üzerine kurulduğu 
bir dönemde, görevlerini yapmak isteyen genç diplo-
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matlarımızı maddî olanaksızlıklardan dolayı tecrit et

meye hakkımız olmasa gerek. 
Bütün Dışişleri memurlarına içerde ve dışarda gö

revlerini geröken şekilde yapabilmelerini sağlayacak 
maddî olanakların artırılmasını dileriz. 

Bu vesile ile uzun süredir içlerinde çok önemli 
yerlerin de bulunduğu elçiliklerimizin boş bırakılma
sının nedenlerini anlamış değiliz. Bu hususta Sayın 
Bakanın açıklamalarını bekler ve bu yerlere en kısa 
zamanda elçilerimizin gönderilmesini dileriz. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Görüşlerimizi anamaddeler halinde özetlersek; 
1. Ambargo kesin olarak kalkmadıkaç, savunma 

işbirliği anlaşmaları görüşmelerine devam edilmemeli, 
2. Bazı üyelerinin belirli konularda ihtilâf halinde 

bulunduğu NATO İttifakında hak ve vecibelerimiz, 
kendi savunmamıza yararlı olacak şekilde tespit edil
meli, savunmamızın dış kaynaklara bağlılığını azalta
cak gayretler artırılmalı, 

3. Kıbrıs konusu toplumlararası görüşmelerle hal
ledilmeli, 

4. AET ortaklığı yeniden gözden geçirilerek, Tür
kiye aleyhine işleyen durum ortadan kaldırılmalı, 

5. Sosyalist ve İslâm ülkeleri dahil bütün uluslar 
ile ekonomik, teknik, sosyal ve kültürel işbirliği an
laşmaları yapılmalı ve bu ilişkiler geliştirilmeli. Halen 
imzalanmış bulunan çerçeve anlaşmaların işler bir 
hale getirilmesi için uygulama sözleşmeleri vakit geçi
rilmeden yapılmalı, 

6. Yunanistan'la bütün sorunlar ele alınmalı ve 
her sorun kendi özellikleri içinde, karşılıklı özel çı
karlarını ve dış politika dengelerini bozmayacak şe
kilde halledilmeli, 

7. Ulusal dış politikamızı belirli çevrelerin etkisin
den kurtararak; Hükümete, Yasama Meclislerine ve 
kamuoyuna mal edecek gayretlerin içine girilmeli, 

8. Sorunlarımızı dünya kamuoyuna gereği gibi ta
nıtıp benimsetebilecek aktif bir politikanın izlenebil
mesi için gerekli teşkilât, personel ve ödenek sağlan
malı ve uzun süredir boş bırakılan dış temsilciliklere 
tayinler yapılmalıdır. 

9. Özellikle meslek memurlarının batı dilleri dı
şında görev yapacakları ülkelerin lisanlarını öğrenebil
me imkânları yaratılmalı, gerekirse genç memurlar o 
ülkelerin öğretim kurumlarına gönderilmelidir. 
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Sözlerime son verirken, Millî Birlik Grupu adına ! BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Özgür. 
Sayın Başkan ve senatörleri, Sayın Bakan ve Dışişle- İ Sayın üyeler, çalışma süremiz bitmiştir. Bugün 
rinin değerli mensuplarını saygı ile selâmlar, Büt- j saat 14.00'te toplanmak üzere 37 nci Birleşimin, birin-
çenin Bakanlık ve Milletimiz için hayırlı olmasını di- j c i oturumunu kapatıyorum. 
lerim. (M. B. Grupu ve C. H. P. sıralarından alkışlar). | Kapanma Saati : 13,00 

İKİNCİ O rURUM 

Açslma Saî.ti : 14,00 

BAŞKAN : Başkanv irili Kâzım Kangal 

KÂTİPLER : Bahriye Uçok (Cumhurbaşr anınca S. Ü.) Abdülgani Demirkoİ (Urfa) 

BAŞKAN — 37 nci Birleşimin İkinci Oturumunu - r.çıyorum. 

A) DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ (Devam) 
BAŞKAN — Dışişleri Bakanlığı Bütçesindeki gö

rüşmelere devam ediyoruz. 
Sayın üyeler, kişisel konuşma isteği ile 10 sayın 

üye söz almış bulunuyor. Tüzüğümüzün 56 nci mad
desi gereğince lehte, üzerinde ve aleyhte olmak üzere 
bir sıra tanzim edip, buna göre sayın üyelere söz ve
receğim. 

Sayın Yılmaztürk burada mı efendim?. Yoklar. 
Sayın îrnaü İlhan?. 
İSMAİL İLHAN (Muş) — Lehte, konuşacağım. 
BAŞKAN — Lehte konuşmak istiyorsunuz. 
Sayın Süleyman Ergin?. 
SÜLEYMAN E. ERGİN (Yozgat) — ^Üzerinde. 
BAŞKAN — Üzerinde konuşacaksınız. 
Sayın Ali Oğuz?.. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Üzerinde konuşacağım. 
BAŞKAN — Üzerinde. 
Sayın Beliğ Beler?.. 
BELİĞ BELER (İzmir) — Üzerinde. 
BAŞKAN — Üzerinde konuşacaksınız. 
Sayın Cevdet Aykan? 

CEVDET AYKAN (Tokat) — Üzerinde. 
BAŞKAN — Üzerinde konuşacaksınız. 
Sayın Besim Üstüne!?.. 

BESİM ÜSTÜNEL (İstanbul) 
BAŞKAN — Aleyhte. 
Sayın Niyazi Unsal?.. 

Aleyhte. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Aleyhte, 
BAŞKAN — Aleyhte konuşacaksınız. 
Sayın Lûtfi Bilgen?. Yok. 
Sayın Mehmet Feyyat?. Yok. 

Konuşma sırası Sayın İsmail İlhan'da. 

Sayın İlhan. buyurunuz. 

İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, Cum
huriyet Senatosunun saygı değer üyeleri; 

Grup sözccüleri Dışişleri Bakanlığı Bütçesi üze
rindeki görüşlerini dile getirdiler. Ben de bir bağım
sız üye olarak bu konudaki düşüncelerimi belirtmeye 
çalışacağım. Ancak, sözlerime başlamadan evvel 
Dışişleri Bakanlığı mensuplarını huzurunuzda saygıy-
le selâmlarım. 

Geçen yıl yine bu yüce kürsüden Türkiye'nin se
nelerden beri takip etmekte olduğu dış politikayı eleş
tirmiş, meslekî bakımdan bir politikacı olmamakla 
beraber, mümkün mertebe görüşlerimi dile getirmiş 
tim. Özellikle Arap ve Ortadoğu devletleriyle olan iliş
kilerimize değinmiştim. 

— 400 



C. Senatosu B : 37 9 . 2 . 1976 O : 2 

Bugün de bana tanınan 10 dakikalık bir süre için
de mümkün mertebe satırbaşlarına değinmek suretiy
le geçeceğim. 

Ambargo ve üsler konusu Demirel Hükümetinin 
en önemli, en başarılı bir şekilde neticelendirdiği bir 
sorundur. Köylüsü ve kentlisiyle Edirne'den Hakkâ
ri'ye, Sinop'tan Antalya'ya kadar herkes, «Acaba am
bargo kalkacak mı, devam mı edecek? diye bekliyor
lardı o günler. 

Üzülerek belirtmeden geçemeyeceğim bir husus 
vardır; ambargo kaldırılmadığı takdirde, üslerin kapa
tılacağına dair Hükümet yetkililerince yapılmış olan 
beyanat, Türkiye için çok mühim olan bir konuyle 
ilgili olduğu halde, muhalefetiyle, muvafıkıyle bu gibi 
hallerde el ele vermemiz gerekirken, bunun bir blöf 
olduğunu söyleyenleri anlamam mümkün olmamıştır. 
Yalnız, partileri ve şahısları ilgilendiren konularda, 
partililerin partizanca hareketlerinde onları anlamam 
mümkün olabilir; fakat ambargo gibi, Türkiye'nin ge
leceği ile yakınen ilgili bir konuda muhalefetin Hükü
mete destek ve yardımcı olması şarttır. 

Ambargonun devam edeceğine dair Amerikan Kon
gresinin kararına karşı, üsleri kapatmakla cevap veren 
Demirel Hükümeti, Türk Milletinin tümünün arzusuna 
göre hareket etmiştir. Tebrik etmekten zevk duyarım. 

Mısır ile ilgili ilişkilerimiz Sayın Sedat'ın el sal-
lamasıyle yeni bir veçhe almıştır. Bu hususta çok dik
katli davranmamız şarttır. Sedat'ın bu hareketi son ay 
larda İsrail'le yapmış olduğu ve fakat birçok Arap dev
letlerince desteklenmeyen anlaşmadan sonra, kaybettiği 
politik gücü kazanmak için başvurduğu politik bir ma
nevra olalbihr. Bize yeşil ışık yakan Sayın Sedat, Maka 
rios ve Yunanistan'ın yanında olduğunu her fırsatta 
söylemekten çekinmemektedir. Mısır ile ilgili politika
mız şayet gözden geçirilecekse, Sedat'a rağmen bugüne 
kadar bizim yanımızda olan veya bize sempati du
yan ve fakat Mısır ile iyi politik ilişkilerde olmayan 
Arap devletlerini mutlaka gözönünde bulundurmamız 
gerekir. 

Libya - Türkiye ilişkileri gün geçtikçe kuvvetlen
mekte ve iyiye doğru gitmektedir. Hükümetin bu hu
sustaki politikasını takdir etmemek mümkün değildir. 
Ortadoğu ve Afrika ülkelerinin bizim için ne kadar 
önemli olduğunu ispatlama bakımından Libya çok iyi 
bir örnek olarak gösterilebilir. Arap kardeşlerimizin 
sorunlarına daha evvel ilgi göstermiş olsaydık, bugün 
birçok Arap devletleriyle Libya'nınkine benzer iyi iliş
kilerde bulunabilirdik. 

Türk - Rus ilişkileri : Türk - Rus ilişkileri son 
yıllarda iyiye doğru gitmektedir. Bu hususta giderek 
artan ve çok tasvip gören ticarî ilişkileri de gözönüne 
alırsak, kuzay komşumuzla bundan sonra da ilişki
lerimizin kötüye gitmesi için hiç bir sebep şimdilik 
görünmemektedir. 

Avrupa Güvenliği ve İşbirliği konusunda Helsinki' 
de alıan karar umulanı getirmemiştir. Bu husus Av
rupa Konseyinde geçen hafta dile, getirildi. 

Kardeşim Lübnan'daki iç savaş Türk Milletini 
aylardan beri meşgul etmekte ve bir türlü sona erme
diğini görerek de üzülmekteyiz. Bu savaşın bir daha 
alevlenmeden sönmüş olmasını dilemekteyim. 

Avrupa komünist partilerinin Rusya'ya karşı olan 
tutumlarında önemli değişiklikler olmuştur. Bugüne 
kadar âdeta Rusya'daki Komünist Partiden emir alır-
casma hareket eden bu partiler, Macar ve Çekoslovak
ya olaylarında olduğu gibi, son zamanlarda ayrı bir 
politika takip etmekte ve bazı konularda da Rusya'
daki Komünist Partisine alenen cephe almaktadır. Bu 
durum şüphesiz insanlık ve demokrasi hesabına se
vinmek için bir sebep teşkil eder kanaatindeyim. 

6 ncı İslâm Konferansı başarılı olmuş ve 7 nci 
konferansın Türkiye'de, İstanbul'da toplanmasına dair 
kararı, bu başarının kanıtı olmuştur. Bu yıl İstanbul'da 
toplanacak olan sözü edilen konferansın yüzde yüz 
eksiksiz ve kusursuz yapılması için, şimdiden ge
rekli tedbirlerin alınması yararlı olfJr. Hiç şüphesiz 
emniyet tedbirleri dahil. 

Çin, son zamanlarda çok hareketli bir politika 
izlemektedir. Rusya ile soğuk harbi sürdürürken, Avru
pa devletleriyle mümkün mertebe iyi ilişkiler kurmakta, 
onların Sovyet Rusya tehlikesine karşı daima birlik 
ve beraberlik içinde olmalarını temin için elinden 
geleni yapmaktaidır. 

Türk - Kıbrıs - Yunan ilişkilerinin kısa süre için
de çözüme bağlanması mümkün değildir. Bunu gerek 
Kıbrıs Rumları, gerekse Yunanlılar da çok iyi bili
yorlar; fakat birlik ve beraberlik içinde olduğumuz 
takdirde, Türk Milletinin halledemeyeceği hiç bir şey 
yoktur. Ah, o birlik ve beraberlik denilen anka kuşu
nun yolu Türkiye'den de bir geçse. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Elçilerimizi hunharca öldüren katiller Kıbrıslı 
rumîardan veya Yunanlılardan ise, onları bulmamız 
mümkün değildir. Hangi Avrupa devleti bizi bu ka
dar haklı, Yunanistan'ı bu kadar haksız çıkaracak bir 
konuda bize yardımcı olur? Kanımca hiç biri. 
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Angola, Portekiz, İrlanda'daki olaylardan ibret 
almalı ve her türlü kırgınlık ve küskünlükleri bir 
yana atarak memlekete hizmet yarışmasına girmeliyiz. 
Niçin olmasın? 

Burada, geçen hafta Avrupa Konseyinde Avrupa 
devletlerince acaba gündemde söz konusu edilir mi, 
edilmez mi diye üzerinde hassasiyetle durduğumuz 
TIR konusuna da üç kelimeyle değinmek istiyorum. 

TİR konusu hakkında mevcut olan anlaşmalara, o 
anlaşmaların süresi bitinceye kadar herhangi bir şe
kilde ilâve yapmamız mümkün değildir. Anlaşmalar 
süresi bittikten sonra haliyle ikili, üçlü konuşmalar 
yapılabilir. Konu Avrupa Konseyine getirilmedi, ge
tirilmiş olsaydı, Dışişleri Bakanlığından almış oldu
ğumuz dokümanlara göre orada cevap verecektik. 

Dün burada dile getirdiğimiz; fakat doğrudan doğ
ruya Dışişleri Bakanlığını ilgilendiren Almanya'daki 
«Şirin film» konusunu dile getireceğim. 

Almanya'da bulunan bütün Türk işçilerini rencide 
eden -rcŞirin» konusu üzerine Dışişleri Bakanlığının 
mutlaka eğilmesi, diplomatik yollardan bu filmin Al
manya'da veyahut Avrupa devletlerinde mümkün mer
tebe (Tabiî bilmiyorum, bu hususta imkân var mı, 
yok mu?) gösterilmemesi için gereken diplomatik yol
lardan tedbirlerin alınması gerekir. Türk işçisi çok 
fazlasıyle üzülmektedir, çok fazlasıyle incinmektedir. 
Türk Hükümetinden bu hususta ilgi beklemektedir. 

Avrupa Konseyine 10 ay gecikme ile seçilmiş ol
duğum için, Avrupa Konseyine gitmekte olan, oraya 
seçilmiş olan Türk delegelerin gitmeden evvel Dışişleri 
Bakanlığıyle herhangi bir toplantı, herhangi bir ilişki 
ve çalışma yapıp yapmadığını bilmiyorum. Yalnız, ora
da ilk gittiğim zaman şahit olduğum konu şu : 

Biz Türkiye'den gelirken hangi konularda, hangi 
şekilde karar verebilmemiz için, Hükümetin bu konu
lardaki görüşünü bilmemiz gerekir. 

Son seferimde, (ki ilk gidişimdi o) Rusya'da bu
lunan İsraillilerin, Yahudilerin baskı altında bulun
dukları konusundaki bir mevzu üzerinde müzakereler 
açıldı. Haliyle Türkiye'nin bu husustaki görüşünü bil
miyorduk. Mümkün mertebe biz de oturumlara iş
tirak etmedik. Orada gözlerimizin içine bakarak, üç 
milyon nüfuslu İsrail, Rusya'deki baskı rejimine kar
şı durumlarını müdafaa ederken, biz haliyle temkin
li olalım diye bir tek kelimeyle orada bulunan Türk
ler hakkında bir şey söylememiz mümkün değildi; fa
kat bir taraftan da korkuyorduk, acaba bize herhangi 
bir sual vaki olur mu diye. «Ey Türkler, siz ne der-

l siniz, sizin de orada ırkdaşlarınız vardır?» demelerin
den korkuyorduk; fakat biz baltayı taşa vurmayalım 
diye herhangi bir şey söylemeden bu işi bu şekilde 
geçiştirdik. 

BAŞKAN — Sayın İlhan, süreniz dolmuştur, lüt
fen toplarlayınız efendim. 

İSMAİL İLHAN (Devamla) — Bütçenin, Dışişleri 
Bakanlığı mensuplarına ve Türk Milletine hayırlı ve 
uğurlu olmasını diler, hepinizi saygı ile hürmetlerim
le selâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İlhan. 
Konuşma sırası aleyhinde olmak üzere Sayın Üs-

tünel'de. 
Buyurun Sayın Üstün el. 

BESİM ÜSTÜNEL (İstanbul) — Sayın Başkan. 
Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 

Sizlere Dışişleri Bakanlığı Bütçesi üzerinde kişi
sel görüşlerimi sunmak istiyorum; fakat sürenin sınırlı 
olması nedeniyle izin verirseniz önemli gördüğüm 
bazı konularda, sadece telgraf Üslubuyle kısa kısa bu 
konulardaki görşlerimi açıkça söylemek suretiyle ge
çeceğim. 

İlk konu olan Kıbrıs, Türkiye'nin en önemli dış 
sorunu; fakat bu konuda benim gözleyebildiğim kada-
nyle Hükümet kesin ve açık bir politika izlememek
tedir. Çözümün sürüncemede bırakılması Türkiye açı
sından son derece sakıncalıdır! Sakıncaları kısaca sı
ralıyorum 

Bu yüzden bütün dünyada, büyük devletlerde baş
lamak üzere Avrupa'da detant politikası izlendiği hal
de. Türkiye bu nedenle savunma yükünü artırmakta 
ve gayet gergin, kendi bölgesinde detantı uygulayama
yan bir duruma girmiş bulunmaktadır. 

İkinci olarak; Ada'nın taksimi kaçınılmaz hale ge
tirilmemelidir. Taksimin kaçınılmaz hale getirilmesini 
veya bir oldu bittiyle taksime dönüştürülmesini iste
yen Hükümet ortağı parti vardır, bu bilinmektedir; fa
kat kesin olarak bu ihtimalin önlenmesi gerekir. Ger
çekten, ucuz ve kısa dönemli bazı sözde başarılar için 
böyle bir tehlikeli yola girilmesine kesinlikle karşıyız. 
Eğer böyle bir oldu bittiyle Türkiye karşı karşıya bı
rakılırsa, güvenliğimiz bu bakımdan tehlikeye düşe
bilir. 

Hükümetin komşu ülkelerle ilişkilerini artırması 
hepimizin gözlediği bir çabadır ve bu çabalan olumlu 
karşılıyor ve parti olarak da, şahsen de destekliyoruz, 
Hem Ortadoğu'da, hem Balkanlarda giderek yoğun
laşan çok yönlü ilişkiler kurma çabası vardır. Bu ça-
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baların daha dinamik olmasını, daha açık bir şekil
de yürütülmesini ve hepsinden önemlisi, ekonomik 
alanda sonuç sağlayabilecek yönde geliştirilmesini yü
rekten temenni ediyorum. 

Kuru diplomatik ilişkiler veya kültürel alışverişler, 
heyet gönderip getirmeler yerine, bunun ötesinde sü
ratle sonuç alınabilecek, özellikle Ortadoğu ülkeleriy
le ve daha sonra belki Balkan ülkeleriyle karşılıklı 
ekonomik ilişkilerimizi siklaştıracak, güçlendirecek an
laşmaların hazırlanması ve yürürlüğe konması sağlan
malıdır. Bu bakımdan, Türkiye'nin bir tek bloka bağlı 
olmasından kurtulup, çok yönlü bir politika izlemesi
nin büyük yararlan olacağı kanısındayım. 

Değinmek istediğim bir başka konu, ulusal sa
vunmanın dış politikayla ayrılmaz bir bütün olması 
gerçeğidir. Hiç bir ülkenin ve bu arada tabiî Türkiye' 
nin, ulusal savunmasıyle dış politikası birbirinden ay-

' nlamaz. Bar ülke, savunma araçlarını ve onların yedek 
parçalarını nereden alabiliyorsa, dış politikasını ona 
göre, onunla uyumlu olarak yeniden düzenlemek, plan
lamak zorundadır. Bu gerçeği, NATO üyesi ülkelere 
en açık bir biçimde anlatmamız ve bunun gereğini 
yapmamız zorunludur. Hükümetten bu noktayı bütün 
açıklığıyle başta Birleşik Amerika olmak üzere, di
ğer NATO üyesi devletlere anlatması gerekir sanıyo
rum. 

Bu, bizi ambargo kararına getirmektedir. Hepinizin 
bildiği gibi, Türkiye'nin satınalacağı silâhlara konan 
ambargo, anlaşılması güç bir karardır. Dost ülkelere 
uygulanması söz konusu olmaması gereken bir karar
dır. Bunu hepimiz kabul ediyoruz; fakat şunu da 
unutmayalım ki, bu karar, bir anlamda Türkiye açı
sından yararlı olmuş bir karardır. Eğer, biz bundan 
gerekli dersi alıp ona göre işlerimizi yeniden düzen
leme olanağını bulabilirsek. 

Tıpkı «Johnson mektubunun» bir süre önce aklı
mızı başımıza getirip, çıkarma gemilerimizi ve hazır
lıklarımızı tamamlama'k için bize bir etkide bulun
ması gibi. Tıpkı, haşhaş konusunda dış güçlerin bizi 
haşhaş ekiminden vazgeçirip, sonra daha ulusal ve 
haysiyetli bir düşünceyle buna karşı tepki gösterme
miz gibi, ambargo karşısında da biz eğer gerekli dersi 
alırsak, bir süre sonra bu dersin bize büyük yararlar 
sağlayacağını göreceğiz. 

O bakımdan, bir anlamda ambargo kararının ya
rarlı olduğunu söyleyebiliriz. Bunun karşısında sadece 
dövünmek veya birtakım boyun bükme görüntüleri 
içinde olmak yerine, ekonomimizi güçlendirmenin, ulu-

I sal savunma sanayiini hızla kurmanın ve ekonomik ve 
I sosyal alanda ciddî politikalara yönelmenin zamanı gel-
I mistir, geçmektedir. 
I Dördüncü olarak değinmek, istediğim bir nokta, 
I Ege'deki haklarımız üzerindeki Hükümetin yaptığı 
I çalışmalardır. Bu konuda maalesef Hükümetin izledi-
I ği politikanın yetersiz olduğunu görüyoruz. 
I FIR hattı üzerindeki çalışmalar, kıta sahanlığı so-
I runlarının çözümünde ki çabalar bizce yetersizdir. 
I Ulusal çıkarlarımızın korunması için yetersizdir, ile-
I rideki sorunların hukuksal yoldan çözümlenmesi için 
I yeteı sizdir. Daha dinamik bir çabanın gösterilmesi ge-
I rektiği muhakkaktır. 

I Bunlara ait bir örnek vermek isterim; bundan bir 
I yıldan fazla bir süre önce, Ege'de kendi olanakları-
I mızla petrol araştırması için bir geminin yapılmasına 
I ve gerekli teçhizatla donatılmasına karar verilmiş idi. 
I Aradan bir yıldan fazla zaman geçtiği halde ve bu 
I teçhizatın önemli bir kısmı Türkiye'ye geldiği halde, 
I bir gemi yapılıp, üzerine bunlar monte edilip Ege De-
I nizine gönderilmemiştir. 
I BAŞKAN — Sayın Üstünel, bir dakikanız var 
I efendim. 

BESİM ÜSTÜNEL (Devamla) — Peki Sayın Baş-
I kan. 
I Ege konusunda bir an önce araştırma gemisinin 
I donatılıp, kendi haklarımızı savunmak için gerekli 
I yerlere gönderilmesi zorunludur sanıyorum. 

I Bir başka konuda da yine Hükümeti desteklemek 
1 isteriz. Transit nakliyatı konusunda, «TIR» diye bi-
I linen konuda Hükümetin ilk çıkışını haklı ve yerinde 
I buluyorduk. Ancak, daha sonraki tereddütlü tutum-
I lannı ve gerilemelerini anlamak ve onaylamak olana-
I ğını bulamıyoruz. 

I Dış politikamıza tümüyle ekonomik bakış açısını 
I daha büyük bir ağırlıkla getirmek zorundayız. Her 
I şeyin temelinde ekonomik sorunlar yatmaktadır. 
I Özellikle Türkiye açısından gelişme hedefleri; Türki-
I ye'nin ekonomik gelişmesi, ulusal savunması kadar 
I önemlidir ve zaten ulusal savunmanın başarılı olma-
I sı da, büyük ölçüde ekonomik kalkınmadaki başarısı-
I na bağlıdır. 

I Bu bakımdan bizim dış politikadaki tutumumu-
I zun baştan aşağı revizyondan geçirilmesi gerekir. 

Diplomasiyi ve politikayı ekonominin emrine vermek 
I suretiyle bir politika izlenmelidir. Yoksa, bugüne ka-
I dar yapıldığı gibi, ekonomiyi diplomasinin ve politi-
I kanın emrine vermek şeklinde olmamalıdır. 
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Bunun acı bir sonucunu Avrupa Ekonomik Top-
îuljğu konusunda görüyoruz. Diplomatik bazı amaç
lara ulaşmak için, Türk ekonomisini zorlayan bir ka
rar alınmıştır. Bugün ekonomi onun altından kalka
madığı için diplomasi ve politika değiştirilmek zorun
da kalmaktadır. 

BAŞKAN — Süreniz dolmuştur Sayın Üstüne!, 
sezleıinizi toparlayın. 

BESİM ÜSTÜNEL (Devamla) — Bağlıyorum Sa
yın Başkan. 

Dünyada bütün ekonomik ilişkiler politize olmuş
tur, bütün politik ilişkiler ekonomize olmuştur. Bina
enaleyh, ekonomiyle politikayı birbirinden ayırmadan 
v?. Bakanlığın her kademesinde bütün fikirlerin ve 
politikaların oluşturulması sırasında Türkiye'nin eko
nomik çıkarlarının bütün yönleriyle ele alınması, göz-
önünde bulundurulması gerekir. Bu bakımdan belki 
de Bakanlık örgütünde bir çeşit RE - MO planının 
uygulanması zorunludur, tıpkı savunmada olduğu 
gibi reorganizasyon ve modernizasyon; yani çağdaş 
koşullara uygun bir şekilde dışişleri örgütünün ve dü
şünme sisteminin reorganizasyonu ve modernizasyonu 
gereklidir. 

Değinmek istediğim iki nokta daha vardı; fakat 
Sayın Başkana ve Heyetinize olan saygımdan dolayı 
sözlerimi burada bağlıyorum. 

Hepinize saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Üstüne!. 
Konuşma sırası Sayın Süleyman Ergin'de. buyu

run efendim. 
Sayın Ergin, üzerinde konuşuyorsunuz efendim. 

SÜLEYMAN ERTUĞRUL ERGİN (Yozgat) — 
Saym Başkan, değerli üyeler; 

Bendeniz, bu yıl yapmış olduğum bir dış seyahat 
münasebetiyle bizzat şahit olduğum, Dışişleri Ba
kanlığım ilgilendiren birkaç meseleyi arz etmek üze
re huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. 

Bana öyle geliyor ki, şahit olduğum bu hadiseler
den sonra, özellikle Orta - Doğu memleketlerin:: 
sanki onlarla ilişkileri kesmek veya asgariye "indirmek 
için sefirler özellikle seçilip gönderiliyor veyahutta 
bu sefirler bu memleketlere tayin edildiklerinde, dün
yalarına küsüp, kendi kendilerini sefaret duvarları 
içerisine hapsediyorlar, görev yapmıyorlar ve âdeta 
bitkisel hayata geçiyorlar. 

Meselâ; hac mevsiminde Suudî Arabistan'a giden 
Türk hacı namzetlerine gösterilen ilgisizlik ve onları 
başıboş bırakıp, kendi kaderlerine terk etmek, sefa

lete terk etmek, ve bir yolunu bulup tesadüfen sefa
rete gelenlere de gösterilen hırçın muamele, hatta ka
pı dışarı kovmak hadiseleridir. 

Esasen hacı namzetlerine gösterilen bu acaip 
muamele, Anavatandan daha ayrılmadan başlamakta 
ve tekrar memleketlerine, köylerine donünceye kadar 
maalesef devam etmektedir. Sanki bunlar normal va
tandaş değil, ikinci sınıf, hatta üçüncü sınıf vatan
daşlar. 

Giderken bir sürü formalite; sağlık raporu, heyet 
raporu, aşı kâğıdı vesaire. Yurt dışına giden hacı nam
zetleri sıkı bir sağlık kontrolünden geçiri!ecekmiş; ne
deni bilinmez. Neden bu kontrol dışarı giden bütün 
vatandaşla;:a değii de, sadece hacı namzetlerinedir?.. 

Oradan gelecek kolera vesaire gibi tehlike için 
sadece bir kolera aşı kâğıdı istenebilir; fakat bunun 
dışmda «Sağlık raporu getirmeyene, heyet raporu ge
tirmeyene pasaport verilmez ve dışarı gönderilemez.» 
diye bir kaide koymak tamamen yersizdir. 

Eğer diğer saym vatandaşlara aynı muamele ya
pılırsa ve meselâ, turist olarak giden bütün vatandaş-
i:.ra «Hasta olan gidemez.» dense; «Seyahat hürri
yetini kısıtiayamazsınız, Anayasada vardır.»; diye fer
yatlar kopar. 

Bir şarkıcı, bir artist bir senede, hakkı olmadığı 
halde, 10- 15 kere yurt dışına çıkar, kimseden lâf çık
maz. Senede 250 bin turist pasaport alır, çoğu kere 
gezip eğlenmeye gider, bunlardan sağlık raporu islen
mez ve «Dövizleri çar cur ediyorsunuz- denilmez. 
içlerinde, ömürlerinde 1 - 2 defa değil, her yıl birkaç 
kere yurt dışına çıkanlar olduğu halde ses çıkmaz; 
ama hacı namzetlerine gelince, yılda bir defa dahi: 
o da dinî görevini yapmak için çıkmak isterler, on
lara türlü güçlükler çıkarılır ve türlü lâflar edilir. San
ki bunlar bahis konusu olunca, Anayasadaki seyahat 
hürriyeti, Anayasadan silinmektedir. 

Başka memleketlerin hükümetleri kendi vatandaş
larının rahatça Hicaz'a gidip gelmelerini sağlamak 
bakımından, onlara yardımcı olmak için seferber olur
lar. Mekke'de. Medine'de ve Cidde havaalanında ge
çici bürolar açmışlardır. Nihayet bu, en çok iki ay 
içindir. Bizim Dışişleri ise, bırakınız Mekke, Medine' 
yi, hiç'olmazsa Cidde havaalanında büro açıp, birkaç 
kişi çalıştırmaz. Ondan da vazgeçtik, hiç olmazsa her-
gün muntazaman bir kişiyi görevlendirip hacı nam-
zetleriyle ilgilendirmez. Başka memleketlerin sefirleri 
bütün sefaret erkânı, hatta hanımlarıyle birlikte sefer
ber olurlar; bizimkilerin kılı kıpırdamaz, Sefaretten 
dışarı çıkmazlar. 
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Havaalanında dönüş seferleri aksamıştır, günlerce 
uçak bekleyen vatandaşlar vardır, Suudi Arabistan 
Hava Yollan seferleri keyfî olarak değiştirir ve va
tandaşlar aç, susuz meydan betonları üstünde yatarlar, 
sefalete terk edilirler, Sefaretin en ufak bir teşebbüsü 
olmaz. Niçin seferler iptal ediliyor?.. Beynelmilel an
laşmalara riayet edilmesi gerekirken, niçin bunlar aç 
bırakılıyor?.. Madem seferler iptal edildi, bunların 
yiyeceğinin, yatacağının temin edilmesi lâzım; bu, 
beynelmilel kaide. Bununla ilgilenilmesi lâzım. 

Türk Hava Yollarının sefer tarifelerini düzenle
mek için gönderdiği bir tek kişi vardır, onun da te
masları muayyen bir kademeden yukarı çıkamaz; ama 
adamcağız daha üst kademelerle teşebbüs için Sefire 
müracaat eder; fakat Sefir ilgilenmez. 

Bir senatör olarak bendeniz hava meydanında bu 
sefaleti gördükten sonra Sefire telefon ederim, davet 
ederim ve «Beraberce tetkik edelim, şu vatandaşların 
halini görelim ve bu seferler niçin aksıyor, yüksek 
mevkilerde teşebbüse geçelim»' derim; Sefir, «Geliyo
rum, geleceğim» der ve gelmez beni 24 saat bekletir, 
yine gelmez, bir ikinci kâtip gönderir; hacılar bıktığı 
için bu ikinci kâtibe olanca hakareti yağdırır ve Se
firin ne gibi bir teşebbüs yaptığını sorarlar, cevap; 
«Sefir bey bilir, teşebbüsü yapmıştır; fakat ben bil
miyorum» olur. 

Dönüş seferlerini Suudî Arabistan Hava Yollan 
okşatınca, Türk Hava Yolları memuru Türkiye'den 
uçak ister; fakat cevap «Gönderemeyiz, meşgulüz»1 

olur. 
Oysa ki, Türk Hükümetinin Suudî Arabistan nez-

dinde son derece avantajlı bir durumu vardır. Çünkü, 
ölen Faysal'ın tek hanımı Türk'tür, ve bir çok kilit 
noktalara Türk'ler yerleştirilmiştir. Ayrıca, en çok 
hr.cı namzedi Türkiye'den gitmektedir. Türkiye Sefi
rinin Türkiye Hükümeti namına hiç bir müracaatının 
dönmesi mümkün değil; fakat Sefir bu temasları yap
mazsa, elbette ki Suudî Arabistan Hava Yolları, her
hangi bir milletin hacı adaylarını geri döndürmek için 
yapacağı sefer tarifelerinde onları bize tercih eder. 

Telefonla gönderilen hariciye memuruna vatandaş 
sıkıntılarını bildirdiği zaman cevap şu olur; «Efendim, 
sıkıntıdaysanız niçin Sefarete müracaat etmiyorsu
nuz? Buyurunuz orada sizin dertlerinizi dinleyelim.» 

Şimdi düşününüz bir kere, pasaportunu kaybet
miş, grupunu kaybetmiş, parasını kaybetmiş, lisan 
bilmez, yol bilmez bir vatandaş, Sefareti bulacak, Se-
rafete müracaat edecek, onlar da kaybolmuş pasa-
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portunun yerine bir kâğıt verecekler yahut'parası yok
sa bir miktar yardım yapacaklar... Bu ne acayip bir 
şey. Hizmet, niçin onun ayağına götürülmez?.. 

Başka memleketlerin sefaretleri bu mevsimde, kı
sa bir zaman için de olsa, büyük ölçüde eleman tak
viyesi görürler. Cidde Sefareti bu yıl hac mevsimi için 
topu topuna iki tane muvakkat eleman talep etmiş; 
hepsi bu kadar. Bu, oradaki, gelen memurun söyle
diği cevaptır. 

BAŞKAN — Sayın Ergin, bir dakikanız var. 
SÜLEYMAN ERTUÖRUL ERGİN (Devamla) 

Tamam efendim, bağlıyorum. 
İran, rehberlik için 4GG tane izci gönderir, bir çok 

binalar kiralar, ahçılar gönderir, vasıtalar gönderir, 
ayrıca dönüş seferlerindeki perişanlığı da görerek, gi
dişi vs dönüşü kendi uçakları ile yapmak imkânını 
sağlar, bizim Hükümetimiz ise en ufak bir teşebbüs 
yapmaz... Nüfusunun ancak yüzde 2C'si Müslüman 
olan ve gerisi Budist olan Hindistan Hükümeti bile 
Müslüman halkının hac hizmetlerinin organizasyonu 
için iki ay müddetle hac delegasyonu gönderir; 500 
bin Riyal harcar; (takriben 2 milyon lira) fakat bi
zim Hükümetimiz bir tek kuruş harcamak şöyle dur
sun, ilgisizlik göstererek, bir bakıma eziyet etmek du
rumundan kendisini alamaz. 

Hepiniz televizyonlarda görmüşünüzdür, oradan 
getirilen açık hurmalar ortalara dökülmüş ve yakıl
mıştır. «Efendim, kapalı olarak getirilenlere bakmı
yoruz, almıyoruz; açık olanları alıyoruz.» diyorlar. 
Ama oysaki, GİMA'da aynı açık hurma ithal edilmiş 
vaziyette serbest serbest satılmaktadır ve ondakinde 
kolera olmaz. Açık hurmada kolera varmış... 

Yine daha evvelki senelerde; efendim, uçakla gi
dersen kolera yok, karayolundan gidersen kolera var 
gibi, birtakım kasten engelleyici hadiselere de şahit 
olduk. 

Artık, bunun Hükümetçe ele alınması ve bu va
tandaşa bu hizmetin lâyık görülmesi, bu vatandaşla
rın ikinci sınıf vatandaş muamelesi görmesine engel 
olma zamanı çoktan gelmiştir ve geçmektedir. Te
menni ederiz ki, bu işler bir an önce ele alınsın ve 
lâyıkı olan hizmet götürülsün. 

Sözlerimi burada bağlarken, 1976 yılı Dışişleri 
Bakanlığı Bütçesinin memleketimize hayırlı olmasını 
diler, hepinize saygılar sunarım. (M. S. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Ergin. 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün 

1976 malî yılı Bütçesinin açık oylama işlemi bitmiştir. 
İlgililer küreyi yerinden kaldırsınlar. 

405 — 
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Konuşma sırası Sayın Ali Oğuz'da, buyurunuz 
Sayın Oğuz. 

Sayın Oğuz, lehinde konuşuyorsunuz. 
ALİ OĞUZ (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın se

natörler, Dışişleri Bakanlığımızın mümtaz temsilcileri, 
hepinizi hürmetle selâmlayarak sözlerime başlıyorum. 

Dışişleri Bakanlığı Bütçesinin evvelemirde Sayın 
Bakanlığımıza, mensuplarına ve bütün Milletimize ha
yırlar getirmesini ve hayırlı hizmetlere vesile olmasını 
Cenabı Allahtan dilerim. 

Muhterem arkadaşlar; 
Tarihimize bir göz attığımız zaman, ecdadımızın 

siyasî ağırlığı ve siyaset anlayışı bizi çok gerilere, ta
rihin çok derinliklerine götürür, onlann nasıl bir kah
raman olduğunu ve dünya üzerindeki ağırlıklarını na
sıl hissettirdiğini bir ibret levhası halinde önümüze 
serer. Ecdat, o kadar kuvvetli, o kadar güçlü idi ki, 
esir olmuş kralları ve hükümdarları, ta İstanbul'dan 
verdiği bir emir ile serbest bıraktıracak güçlere sa
hipti. Milletlere ânz olan kötülükleri «Gelip, bizzat 
men'e kadirim» sözleri ile bertaraf etme gücüne sa
hipti. Bizim de aynı gücü, aynı siyasî ağırl iği dünya 
üzerinde yeniden kurmaya muhakkak ki arzumuz 
vardır. Bugün süper devletler diye ifade ettiğimiz 
devletler yanında, Türkiye'nin de yeniden bir süper 
devlet olmasını, gerek manevî ve gerek maddî kal
kınması ile bütün imkânlarını yeniden kurmasını te
menni etmek, tabiî ki vazgeçilmez bir vazifemizdir. 
Bunun hasreti içerisinde siyasetin ve Dışişleri politi
kasının memleketimizde nasıl bir ehemmiyet arz et
tiğini tespit ederek sözlerime giriyorum. 

Ecdat bu ilçen bizim durumumuz ne olmuş? Ana
dolu'nun bağrında küçücük bir yere sıkışıp kalmışız. 
Meselelerimiz, daha dünkü vilâyetlerimizle bizim ara
mızda olduğu takdirde dahi, içine düştüğümüz elim 
durumları geçmişte gördük. 

Bugün şükürler olsun ki, artık süper devletlerin 
dümen suyunda, bir politikamız olmuyor ve onların 
politikalarının bir oyuncağı halinde değil memleketi
miz. Her gün şahsiyet kazanan politikası ile sözümü
zü dinleten ve söylediklerimizin doğruluğuna inanm'ş 
ve bunun tahakkuku için çalışan bir millet hüviyetin
de ve görünüşünde olma gayreti ve yolundayız. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Dünya yüzünde sömürgecilik bitmedi. Sömürge

cilik, sadece kılık ve şekil değiştiriyor. Eskiden, ordu
larını harekete geçiren devletler, işgal ettikleri devlet
leri maddeten ve manen sömürürler ve tüketirlerdi. 

i Bugün de, hariciyecilerini gönderiyorlar, ateşelerinı 
gönderiyorlar, ekonomi uzmanlarını gönderiyorlar ve 
onlarla kurdukları münasebetlerle her yönden menfa
atlerini geliştirmeyi, kendi memleketlerine kazandıra
cakları şeyleri tespite çalışıyorlar. Bunun neticesinde, 
sanayide, harp sanayiinde her gün memleketleri na
mına tavizler koparıyorlar, kurdukları münasebetler
le menfaatlerini her gün, günden güne kuvvetlendir
menin yollarını arıyorlar. 

Bu sebeple, bakıyoruz ki, iktisaden geri kalmış 
memleketlerin bütün hammaddeleri çok ucuz' fiyat
larla Batıya doğru akarken, oradan, gerek onların sa
nayii, gerekse millî sanayii mevzuunda ürettikleri 
maddeler de onların yerine daha pahalı şekilde öbür 
tarafa doğru bir sirkülasyon içerisinde akıp gidiyor. 

Petrolün Arap memleketlerine ve bilhassa iktisa
den geri kalmış memleketlere kazandırdıkları parala
rın ileride ne olacağı meselesi uzun. uzun düşünülür
ken, bir de baktık ki,, bunlar bir müddet sonra sa
nayi mamullerine yapılan zamlarla veya onların ban
kalarına yatırılan paralarla veya onların artık rantabl 
olmak vasfını kaybetmiş fabrikalarına ortak olmak 
şeklinde, çıktığı yerlere o paraların geri döndüğüne 
şahit olduk. Bu da gösteriyor ki, artık siyaset, ekono
mik; politik hususlar dünyada çok büyük ehemmiyet 
arz ed;yor. Yani meselelerini bilen milletler menfaat
lerini her yerde korumasını ve onunla menfaatlerini 
sürdürmesini çok iyi biliyorlar. 

Onun içindir ki. geçmişteki yaptığımız hatalardan 
ve gösterdiğimiz zaaflardan çok ders almamız lâzım. 
Son günlerde Birleşmiş Milletlerde lehimize bazı ka
rarların çıkmaması, muhakkak ki gözümü açtı. Bazı 
iktisadî münasebetlerimizi kurmamız gereken devlet
leri seçmede yine bazı tercihlerimiz oldu. 

Geçmişi hatırlarsak çok hazin tablolarla karşı kar
şıya geliriz. Bir Cezayir meselesinde her şeyden evvel 
büyük bir gayretkeşlikle Fransız'ları tuttuğumuzu 
unutmamak lâzım. Bir İsrail mevzuunda, oradaki Fi
listin'i! mültecilerin çok elim ve çok acı tablosu ve 
hazin manzarası karşısında, yine İsrail'i tutmuş oldu
ğumuz bir vakıadır. Eritre'de Asmara'da, Filipinler'de, 
Çat'da mücadele eden insanların hiç bir zaman yanın
da olmadık. Afrika içerisindeki hürriyet mücadelesine 
girmiş olan memleketlerin bu mücadelelerinde bizim 
bir katkımız olmadı; ama aradan bir müddet geçtik
ten sonra Birleşmiş Milletlerde Türkiye lehine bir ka
rar alma gayreti içerisine girdiğimiz zaman, alama
dığımız oylardan dolayı da teessür içerisine düştük. 
Bana hiç bir zaman hakkımız olmadığını düşünüp, 
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geleceğimiz ve siyasetimizi ona göre ayarlamanın bir 
vazife olduğunu da bilmemiz ve o idrakin içerisinde 
olmamız lâzım. Çünkü, milletler hadiseler karşısında 
siyasî tutumlarına o kadar ehemmiyet veriyorlar ki, 
bunlar bir anda lehte gibi bir manzara gösterse dahi, 
öbür milletin çok gayretli bir çalışma içerisine gir
mesi veya bir inanç taassubu içerisinde etrafına top
ladığı milletlerden aldığı oylarla mevcut durumu aley
himize çevirmesini bilemiliyorlar. Bu husus biliyor
sunuz ki, bir Kıbrıs politikasında böyle tecelli etti. 
Ünce bütün açıklığıyle lehimize gibi görünen manza
ra, Yunanistan'ın çok gayretli çalışması neticesinde, 
bir noktada aleyhimize tecelli etti; hatta mukaddesat 
birliği ettiğimiz ve tarihî bağlarla bağlı bulunduğu
muz memlekttlerden bir çoğundan oy almamız müm
kün olmadı. Çünkü, seneler senesi «Pis Araplar» di
ye hakaret ederek üzerine yürüdüğümüz bazı mem
leketlerin, sonradan malî kaynaklarını ve petrolün or
taya çıkmasıyle zenginliklerini takdir ederek onlara 
yanaşmamız veya hatalı politikamızdan bir dönüş ya
parak onları bir kardeş millet gibi bağrımıza basma 
gayretlerimiz, bir noktada bazıları hakkında inandı
rıcı olmadı. 

Demek ki, samimî, dürüst, açık bir politikanın içe
risinde olmak, bir millete çok şey kazandırıyor ve 
bunun dışında olmak ise, bir millete çok şeyler kay
bettiriyor. Açık olmakta, dürüst olmakta her zaman 
fayda var muhterem arkadaşlarım. Eğer, başka bir 
milletin dümen suyunda gidilirse, onun politikasının 
kötü bir kopyacısı, takipçisi olunursa, bunun getirece
ği zaraıları saymakla bitiremeyiz. 

Bir Kıbrıs meselesi, yine bizim gözümüzü açtı. 
Seneler senesi dost ve müttefik kardeş millet diye ta
kip etiğimiz ve peşinden gittiğimiz milletler, millî 
sanayide bize en ağır darbeyi vurmuş, hatta mamul 
mallarını 40 milyonluk bir pazar haline getirerek, bize 
senelerce satmış olanlar ve hatta, «Harp sanayiinde 
sizin harp mamulü ve harp sanayiine doğru yönelme
nizin hiç bir manası yoktur.» diyerek Kırıkkale As
kerî Fabrikalarını Makina Kimya Endüstrisi Kuru
munun karyola yapan, madenî eşya yapan fabrikaları 
haline getirmekte öncü olanlar, Kayseri Tayyare Fab
rikasının üstüne bir branda çekerek, onun 5CO kilo
luk preslerini 3 - 5 bin liraya hurda demir fiyatına 
sattıran bir zihniyet, Kıbrıs davasında ambargoyu kar
şısında gördüğü zaman, bir anda bocaladı ve ne ya
pacağını şaşırdı, elindeki mevcut imkânlarını sadece 
memleket lehine bir an evvel kullanıp, mevcut duru

mu kurtarmanın gayreti içerisine girdi; ama çok zor
luklarla da karşı karşıya geldi. 

Onun için, gözümüzü açmalıyız. Karşı taraf tabiî 
ki bizim kara gözümüze âşık değil. O bakımdan mev
cut imkânları doğru değerlendirmekte fayda var. Eğer 
teşhisler yanlış olursa, onların ileride getireceği has
talıklar bünyede ağır tahribat yapar, sonradan alına
cak tedbirlerle de bunu kolay kolay bertaraf edeme
yiz. Bütün Avrupa ve Amerika, karşımızda tam bir 
taassup içerisinde aleyhte birleşirken, sadece Pakis
tan'dan, İran'dan, Irak'tan, hatta çok gayretli ve kar
deşçe davranışlarıyle Libya'dan gördüğümüz o yakın 
alâkayı unutmamız lâzım. Ama buna rağmen, orada
ki temsilcilerimiz bunun bir an evvel tahakkuku ve 
gayreti içerisine girerlerse, tabiî ki, buradan çok bü
yük menfaatler doğar. 

Biz, Libya'da misafir bulunduğumuz günlerde ha
riciyecilerimizin bize karşı gösterdikleri alâkasızlıktan 
dolayı büyük teessür duyduk, Bizi karşılamadılar. 

bir muhalafetin lideri ve yanında eski bakanları 
ve milletvekilleri olarak seyahat ediyorduk, gelme
meleri tabiî ki bizi çok üzdü; ama aradan bir hafta 
geçtikten sonra, giden gazeteci arkadaşların ikazı üze
rine. dönüşümüzde havaalanına gelerek bizi uğurla
mak istediler. Biz, alâkasızlıklarının neticesini sorduk; 
o günün Bakanının hiç bir suretle talimat vermediği 
şeklinde, bir tuhaf ifadeyle karşımıza çıktılar. Bu, 
tabii ki hoş bir şey değildi. Hariciyecimizin sadece gi
den parlamenterin, bir muhalefet liderinin veya bir 
partinin liderinin durumuyla ilgilenmesi değil, orada
ki vatandaşının durumuyla ilgilenmesi aranılacak va
sıf, aranılacak sıfat ve arzu edilen durumdur. Orada 
bir hafta 10 gün kalacaksınız, sizinle bir kâtibini da
hi göndererek ilgilenmeyecek, sonra havaalanma ge
lecek «Kusura bakmayın, Bakanlığımız bu mevzuda 
bize bir haber vermedi.» diyecek... Gazeteler yaza
cak, televizyon gösterecek; ama halen yine de haber 
yok... Arkadaşlarım, olmaz böyle şey. Muhakkak ki, 
Hariciyemizin çok açık olması lâzım. 

Bugün memleketimizde 2 milyon açık, 5 milyon 
gizli işsiz var; bütün dünya pazarlarında emek ihra
cı için imkânlarını arayıp, o noktada dahi Harici
yemizin açık olması ve uyanık olması gerekiyor. 
Yoksa, «Ben geldim burada vazife yapıyorum, 

Burada ne gibi hizmet olur ki.» uyuşukluğu içerisin
de olursa, bundan muhakkak ki bir hizmet gelmez. 

BAŞKAN — Sayın Oğuz, süreniz dolmak üzere
dir. Lütfen sözlerinizi toparlayın. 
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ALİ OĞUZ (Devamla) — Arkadaşlarım, birçok 
anlaşmaların içerisine girmiş ve memleketimizin men-
faaîlarma olan bu anlaşmaların tam sadakada bir 
mensubu olarak onun getirdiği bütün vecibeleri ka
bul ederek, itaatli bir hava içerisinde olmuşuz. An
cak, içine girdiğimiz bu anlaşmaların ve içine dahil 
olmuş olduğumuz bu müesseselerin mahiyetini çok 
açık kavramak ve Millete de anlatmak da zaruret 
var. 

Ortak Pazar mevzuunda uzun uzun konuşmalar 
ve methü senalar oluyor; onun lehinde aleyhinde söz
ler söylüyoruz, ama buradaki açıklığı millet huzu
runda getirmekte büyük fayda vardır. Roma Anlaş
ması, Ankara Anlaşması hükümlerinin neler getirdi
ğini, protokollerin bu millete neler getirdiğini söyle
mekte fayda var. Eğer, Çanakkale'de İstiklâl Har
binde kanımız pahasına kazandığımız bu toprakları 
masa başında bir anlaşma ile Avrupa'ya vilâyet ya
pacaksak, bunun bir hizmet olmadığını da ortaya 
koymakta fayda var. «Neden, böyle mi olacak?..» di
yeceksiniz. Evet, Ortak Pazar hükümlerinde, şartla
rına riayet etmeyen memleketler için askerî kuvvet 
kullanacağını ortaya koyan hükümler var. Siyasî 
bağlılık ve bütünleşme içerisinde yarın bir üyelik te
essüs ettiği zaman, bir siyasî bütünleşmenin de mey
dana geleceğini tespit eden hükümler var. Tabiî ki, 
bunu istemeyen zihniyet de olacaktır, bunun karşı
sında olanlar da olacaktır. Biz, ekonomik meseleler
de ittifak edelim, birleştiğimiz noktalar olsun; ama 
s;yasî bütünleşme asla. Biz, Avrupa'ya vilâyet ola
cak bir millet değiliz. Tarihimize şöyle baktığımız 
zaman ecdat, bu milletin bekası için, vatan toprağı
nın bir karış; için kanını vermiş, canını vermiş. Bi
zim de bu hava ve espri içerisinde olmak mecburi
yetimiz vardır. 

BAŞKAN — Konuşmanızı lütfen tamamlayın. 

ALİ OĞUZ (Devamla) — Muhterem arkadaşla
rım; 

Tabiî ki. şahsımız adına yaptığımız konuşmaiar-
da 10 dakikalık zamana çok şey sığdırmak imkânı 
olmuyor. Biz de huzurunuzda naçizane görüşlerimizi 
arz ve ifadeye çalıştık. Bu vesileyle yine bu Bütçe
mizin, Bakanlığımıza ve Milletimize hayırlı hizmet
ler getirmeisne vesile olmasını temenni ederken, He
yeti âliyenizi saygıyle selâmlarım. (A. P. ve M. S. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1976 
Malî Yılı Bütçesinin açık oylamasına 170 sayın üye 
iştirak etmiş, 111 kabul 59 ret oyu verilmiştir. Bu 
suretle Bütçe kabul edilmiştir. Hayırlı olmasını di
lerim. 

Konuşma sırası aleyhte söz alan Sayın Niyazi Un
sal da. 

Buyurun Sayın Unsal. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan, sa

yın senatörler ve Dışişleri Bakanlığımızın değerli,men-
supları; 

Dışişleri politikamızın nasılhğmı anlamak için, her 
şeyden önce içişlerine bakmamız gerektir. Politika
da içişleri dışişlerinin, dışişleri içişlerinin daima aynası 
durumundadır. Eğer bir ülkenin içişleri bozuksa, güve
nilir değilse, içeride işler tutarsız yürüyorsa, buna pare-
lel olarak, dışişleri de bozuktur ve tutarsızdır. İçeride 
insan haklarına saygı göstermeyen bir ülke, dışarda 
aradığı saygınlığı bulamaz. Tıpkı bir hastalık gibi, içe
ride yarattığı çöküntüyü dışa yansıtır, içerdeki hasta
lığın durumu dışardan da gayet kolay izlenir. 

Bizim dışişleri politikamız da şimdi bu görüntü
nün içindedir. İçeride kaybettiği güveni, ister istemez 
dışta da yaratmış ne yapacağını bilmez duruma gelmiş
tir. 

Hükümet, kendi eştiği kuyuya düşmüştür. 25 yıl
dan beri övdükleri ve savunmamızın güvencesi say
dıkları NATO ve Amerika çıkmazı önünde çırpınıp 
durmaktadır. NATO ve Amerika Birleşik Devletleri 
savunma sistemi ülkemizde kurulduğu sırada, «Ül
kemizi savunma ağıyle örüyoruz» diyenler, şimdi 
ağm tellerine takılmış görünüyorlar. Amerika Birle
şik Devletlerinin ülkemizde kurduğu üsleri Hükümet 
kapatsa bir türlü, kapatmasa bir türlü. İşin her iki 
ucu da tehlike. Tutulacak ve üzerinde durulacak gi
bi değil. Ambargolu silâhları alsa bir türlü, almasa 
bir türlü. Alsa, silâhla birlikte altından zor kalkıla
cak koşullar geliyor, ödün üstüne ödün isteniyor. Al
masa, birtakım pürüzler meydana çıkacak; en azın
dan, alman silâhların yedek parçası olmadığı için 
kullanılamayacak. Hele, bu tür alışverişlere düşvet 
hikâyeleri de karışınca, iş iyiden karışıyor, içinden 
çıkılamaz, altından kalkılamaz bir duruma geliyor. 

Millî Savunma Bakanlığı bütçesinde sorduğum 
sorulan yazılı olarak yanıtlayan Bakan, «Üslerin ke
sin olarak faaliyetten menedildiğmi» bildiriyor. Ba
kanın bu yanıtı verdiği gün, Amerika Haber Ajansı 
«Üslerin faaliyette olduğunu» açıklıyor. Yani bizim 
Hükümetin söylediğini. Amerika Birleşik Devletleri 
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sıcağı sıcağına yalanlıyor. 7 aylık izlenimler de, üzü
lerek kaydedelim ki, bizim Hükümeti değil, Ameri
ka Birleşik Devletlerinin verdiği haberi doğruluyor. 
Çünkü, üslerin faaliyeti sürmektedir. Üsleri, sadece 
sabotaj olaylarına karşı koruma Türk askerlerine 
devredilmiştir. Teknik ve nükleer faaliyet, yine Ame
rika askerlerinin elindedir. Böyle değilse, 6570 Ame
rika -Birleşik Devletleri askerinin şu anda Türkiye' 
de ne yaptığı bilinmelidir. Millî Savunma Bakanının 
bu konuda soruma verdiği yanıt, Amerika Birleşik 
Devletleri personelinden hiç biri vize işlemi yapma
mıştır. 26 Temmuzda bunların vize işlemleri iptal 
edildiğine göre, o tarihten bu yana bunlar vizesiz mi 
ülkemizde kalmaktadır? Yine Millî Sav un m a Baka
nının yanıtına göre, «Bu personel teçhizatıyle görev
leri başındadır, silâhıyle görevleri başındadır» deni
yor. Halbuki, 26 Temmuzda bunların silâh taşımala
rı da yasaklanmıştır. Türkiye'de; bunlar gösteriyor 
ki, üslerdeki yabancı personel görevleri başındadır, 
eski yaptıkları işi yine yapmaktadır. 

NATO Bakanlar Konseyi, üslerin koruma işini 
bir temenni kararına bağlamış, 26 Temmuzda Hükü
met, işte bu kararın gereğini yerine getirmiştir. Millî 
Savunma Bakanı, «NATO Bakanlar Konseyinin al
dığı kararın gereğini yapmak gayet doğaldır» de
mektedir. Görülüyor ki, üsler bizi değil, biz üsleri 
koruyoruz. Bu konunun altında çok ciddî durumlar 
yatmaktadır. Türk askerleriyle herhangi bir konuda 
sabotaj yapacak sabotatcdarı karşı karşıya getirme 
planları ve düşünceleri yatmaktadır. 

Üzerinde durduğumuz bu konular, Amerika Bir
leşik Devletleri Parlamentosunda günübirlik görü
şüldüğü halde, bizde kapalı kapılar arkasından görü
şülmektedir; yakarı heyetleriyle, arabulucularla hal
ledilmek istenmektedir. Hükümet, kendisini aklamak 
istiyorsa, bu konulara mutlaka bir açıklık getirme
lidir. Rüşvet işlerinin ayyuka çıktığı sırada kişisel 
girişimlerle işi geçiştirmeye asla kalkmamalıdır. Der
hal, Amerika Birleşik Devletlerine bir nota vererek, 
rüşvet verilen kişilerin açıklanmasını istemelidir. 
Rüşvet kimlere verildiyse, bunların açıklanmasını bir 
nota ile istemelidir. Rüşvetin peşine Hükümet mutla
ka kendisi düşmelidir. Bunu yapmadığı takdirde, zan
lı bir Hükümet durumunda kalacaktır. Bu konuda 
sadece Hükümet değil, ambargonun kalkmasını is
teyenlerin tümü zanlı durumdadır. Rüşvet olayı açık
lık kazanmadıkça bundan da kurtulamazlar. «İllâ da 
silâhı Amerika'dan alalım, ambargoyu kaldırın» di
yenler, şimdi bu iddiaları da gelip yamtlamalıdır. 
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Sayın senatörler; 
Hükümetin, üsler ve daha geniş çerçevede Ame

rika Birleşik Devletleriyle ilişkilerimiz üzerinde sür
dürdüğü girişimler güvenilir değildir. Hükümet, am
bargonun yarası kapanmadan, daha büyük yaralar 
açmanın peşindedir. Bu işler parlamentoluk duruma 
gelmiştir. Hükümet derhal bir Genel Görüşme iste
yerek bu konuları Parlamentoya getirmeli, ve Par
lamentoda bir açıklık kazandırmalıdır. Taviz vererek 
kaynak aramak, kaynak yaratmak doğru değildir. 
AET'nin hiç bir hazırlığı, hiç bir teklifi yokken, Baş
bakan «700 milyon dolar kredi alınacağından» söz et
mektedir. Bu açıklamayı neye göre Başbakanın yaptığı 
burada yanıtlanmalıdır. Döviz sıkıntısının verdiği bu-
nahmlardır bunlar. Her ne olursa olsun, bunlarda 
mutlaka açıklık istiyoruz. 

TIR kamyonları sorunu kuşkulu görünmektedir. 
Bunu daha açik sürdürmelidir Hükümet. Bunun al
tında da, bunun ardında da söylentiler çıkacağa ben
ziyor. Bunun sonunda da birtakım söylentilerin çı
kacağı şimdiden görünmektedir. 

Özet olarak sunarsam; Amerika Birleşik Devlet
leriyle ilişkilerimiz Parlamento önüne getirilmelidir. 

Üsler kapatılmamalı; sökülmelidir. 
Rüşvet olayının peşine Hükümet düşmeli ve hiç 

beklemeden bir nota vererek, açıklanmasını kendi 
eliyle istemelidir. 

Kıbrıs sorunu ve Ege kıta sahanlığı işini, diğer 
ilişkilerle, diğer işlerle karıştırmadan halletmenin yo
luna girmelidir. Tüm bu işlere «Taviz» sözü hiç bir 
zaman girmemelidir, işler, açık ve aydınlık olmalı
dır. 

Bu nedenle de, Dışişleri Bakanlığı bütçemizin iyi 
işlerde, ulusa yararlı işlerde kullanılmasını diler, say
gılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Rendeci, yeterlik önergenizi, 
Tüzüğümüzün 56 ncı maddesi gereğince, bir sayın 
üye daha konuştuktan sonra muameleye koyacağım. 
Şimdiye kadar 5 üye konuşmuştur. 

REFET RENDECÎ (Samsun) — 5 kişi konuş-
tuysa, 6 ncı üye son söz olsun. 

BAŞKA.N — Efendim, Tüzüğümüzün 56 ncı mad
desi sarihtir; «6 üye konuştuktan sonra muameleye 
konur.» der. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın 
Başkan, müsaade eder misiniz? Bütçenin başladığı 
günden bugüne kadar 8 gündür bu şekilde bu tatbi
kat yürütülüyor. Yani 5 üye konuştuktan sonra öner
ge oylanıyor; 6 nemin Bakandan sonra konuşması 
şartıyîe. 

409 — 



C. Senatosu B : 37 9 . 2 . 1976 O : 2 

BAŞKAN — Sayın Ege. belki bir yanlışlık ol
muştur, arz edeyim. 

Tüzüğümüzün 56 ncı maddesine göre biz, bir sı
ralama yaptık; lehte, aleyhte ve üzerinde olmak üze
re. Tüzüğümüz der ki, «Lehte, aleyhte ve üzerinde 6 
kişi konuştuktan sonra, yeterlik önergesi verilmiş ise 
muameleye konur.:» Onu dikkate alarak ben aynı uy
gulamayı yapıyorum. Arzu ederseniz okuyayım efen
dim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Onun öy
le olduğunu ben de biliyorum; ama bu tatbikat böyle 
yürüdü bir haftadır. Yanlış tatbikat yaptınız öyle ise. 

BAŞKAN — Sayın Ege, daha evvelce bu şekilde 
bir uygulama yapmamıştık. Belki 5 kişi; ama yalnız 
lehte, aleyhte, üzerinde olmak suretiyle üyeler ko
nuştuktan sonra olmamıştı; bir önerge verilmiş, 5 ki
şi konuştuktan sonra uygulamaya koymuştuk. Aslın
da Tüzüğümüzün hükmü açıktır. Arzu ederseniz oku
yayım efendim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Hep öyle 
oldu efendim; Macit beyde de oldu, Rahmi beyde de 
oldu, zatı âlinizde de böyle oldu. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Tatbikat ne ise 
öyle yapalım. Mühim olan meselenin uzatılmaması. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun şu maddeyi oku
yayım efendim : Tüzüğümüzün 56 ncı maddesinin 
dördüncü bendi : «Genei Kurul isterse, görüşülen iş
lerin lehinde, aleyhinde ve üzerinde konuşmak iste
yenlere sıra ile söz verilmesine karar verebilir. Bir 
konunun görüşülmesine başlamadan önce söz için 
adını kaydettirenlerin sayısı altıyı geçerse, Başkan bu 
usulü kendiliğinden uygulayabilir.» 10 üye müraca
at ettiği için bu usulü kendiliğimizden uyguladık. 

Devam ediyorum : «Görüşülen konunun lehinde, 
aleyhinde ve üzerinde, en az ikişer üye konuşmadan, 
yeterlik önergesi oya konamaz.» 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Yine aynı 
oluyor, yine 6 kişi konuşmuş oluyor Sayın Başkan. 
6 ncı kişinin hakkı mahfuz olmak üzere oya koyuyor-

. sunuz. 

BAŞKAN — Tekrar ediyorum efendim, «Görü
şülen konunun lehinde, aleyhinde ve üzerinde en az 
ikişer üye konuşmadan...» diyor. Lehinde, aleyhinde, 
üzerinde olduğuna göre, ikişerden altı kişi eder. «...ko
nuşmadan, yeterlik önergesi oya konulamaz.» diyor. 
Burada benim anladığım bu. Başka bir şekil varsa... 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Doğru, 
doğru. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Efendim, 
şu noktayı ifade edeyim; «Doğrudur» diyen arkadaş
larıma söylüyorum : Bundan evvelki 8 günlük tatbi
katta 5 üye konuştuktan sonra, son üyenin hakkı 
mahfuz kalmak üzere önerge oya koyuldu. 

BAŞKAN — Sayın Ege, buna itiraz etmiyorum; 
yalnız, hatanın neresinden dönülürse o kârdır. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Sa
yın Başkan, burada bir usulsüzlük daha oluyor, 55 
nci madde der ki. «Söz, kürsüden söylenir ve Genel 
Kurula hitap edilir.» Arkadaşlarımızdan bazıları, «Sa
yın Başkan, sayın senatörler;» dedikten sonra, bütçe
si müzakere edilen bakanlık mensuplarına da hitap 
ediyorlar. Bu da, 55 nci maddeye göre aykırı bir du
rumdur., 

ORAL KARAOSMANOĞLU (Manisa) — Neza
ket lâzimesidir, yerine getirilmelidir. 

BAŞKAN —- Sayın Esatoğlu, dikkatimizden kaç
mıştır. ikaz ederiz efendim. Teşekkür ederim. 

Konuşma sırası Sayın Beliğ Beler de. Buyurun 
Sayın Beler. 

BELİĞ BELER (İzmir) — Sayın Başkan, Cumhu
riyet Senatosunun sayın üyeleri; 

Birinci derecede alâkadar edeceği ve mesuliyeti de 
birinci derecede üzerlerinde taşıdıkları düşüncesiyle ve 
yabancı memleketlerde çalışan yüzbinlerce işçimizin 
bozulan morallerini, onlara sahip çıkarak düzeltebil
mek ümidi içerisinde, Dışişleri Bakanlığı Bütçesi mü
nasebetiyle, mühim gördüğümüz bir hususa biz de 
temas etmeden geçemeyeceğiz. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesinde yaptığı
mız konuşmaya Sayın Bakanın verdiği cevapta, ay
nen zabıtlara intikal ettiği şekliyle; «Huzurunuzdan 
ayrılmadan evvel, Sayın Beliğ arkadaşımın ortaya 
koymuş olduğu bir mesele vardır, arz edeyim : 

Şirin'in Düğünü... Onu seyredenler nasıl münfail 
olmuşlarsa, onu duyduğum anda, ben de oradaki va
tanperver vatandaşlarım kadar münfail oldum. Sayın 
Beler, inan, senin kadar ben de münfail oldum; ama 
münfail olmak kâfi değil, onun tedbirlerini de tespit 
etmek iktiza eder. Bu iş, Dışişleri Bakanlığı ile müş
tereken yapılabilecek olan, ele alınacak olan tedbir
lerle önlenir. Bu sebeple müsaade ederseniz, Sayın 
Dışişleri Bakanı ile bu mevzu üzerinde önemle dura
lım, 

Haddizatında, zatı âliniz de bize bir soru önerge
si vermiş bulunuyorsunuz, en yakın zamanda zatı âli
nizi de ve bizzat kendimizi de tatmin eder bir netice ve 
bir cevap temin ederiz inşallah.» 
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Sözlerini Sayın Turizm ve Tanıtma Bakanının be
yan etmesinden sonra, önemli gördüğüm aynı mev-
zuyu yine tekrarlamaktan fayda mülahaza etmekteyiz. 

Bu hususta Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı ta-
vassutuyle, aidiyeti cihetiyle, Dışişleri ve Turizm ve 
Tanıtma Bakanlıklarına yazılı olarak cevaplandırıl
masını istediğimiz bazı sorular tevcih etmiştik. İşin 
ehemmiyetine ve acele olarak tedbir alınmasını te
min bakımından millet kürsüsünden bugün de konu
şarak, Dışişleri Bakanlığını tekrar uyarmayı bir mem
leket vazifesi telâkki ediyoruz. 

Dış memleketlerde bizi en iyi şekilde temsil et
mek için bütün gayretlerini sarfeden Dışişleri Ba
kanlığı mensuplarının, bu zor vazifelerini istenilen 
şekilde yapabilmesi için, Devletin bütün imkânla-
rıyle yanında olması gerektiğine inandığımızı da bu 
arada ifade etmek isteriz. 

Bizi üzen hadise şöyle cereyan etmiştir : Bir Al
man rejisörünün, Türkiye'de müsaade alamadığı için, 
Almanya'da bazı kiralık kişilere çevirterek, televiz
yona sattığı ve böylece Federal Almanya'nın birinci 
programında, 20 Ocak 1976 günü gecesi «Şirin'in Dü
ğünü» adı altında oynatılan, baştan sona kadar ta
mamen Türk Milletinin şeref ve haysiyetine, Türk 
kadınlarının namus mefhumlarına, dinine ve Türk 
Milletinin kökleşmiş örf ve âdetleriyle, ahlâk anlayı
şına, millî hislerimize feci bir şekilde saldıran, Türk' 
lere Yunanlıları ve Yunanistan'ı öven şarkılar söyle
ten, Yunanlıları asil, Türkleri ise küçülten ve tama
men Türkiye ve Türk Milleti aleyhine bir çok yön
lerden maksatlı bir propagandaya sebep olup, Türk -
Alman dostluğunu sarsıcı mahiyette bulunan bu film
den ve bu film sebebiyle büyük bir infiale kapılıp, 
gösteri yürüyüşlerine girişen yurt içindeki yüzbinlerce 
Türk'ün, bu ıstırabını ortaya koyan yayınlardan. Ba
kanlığınız, dış teşkilâtlar; tarafından haberdar edil
mişler midir?.. 

Yurt dışındaki bir milyon Türk'ü çileden çıkar
tan, âdeta galeyana getiren bu iğrenç, adî, rezila-
ne film üzerine, yurt dışındaki Türk'lerin tepkilerini 
günlerden beri aksettiren ve yurt dışında da en bü
yük tiraja sahip, Hürriyet ve Tercüman gazetelerinin 
vesikalara dayanan neşriyatları. Bakanlığınıza intikal 
etmiş midir?.. 

Sayın. Başkan:, 
Her ihtimale karşı, neşriyatın henüz intikal ettiri

lememiş olması düşüncesiyle, bendenize yollanmış 
olan Almanya'daki neşriyatı alâkalılara verilmek ve 
gereği yapılmak üzere konuşmamızın hitamında size 
takdim edeceğim. 
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Bu filmin konusu ve oynatılacağı, bir ay kadar 
zaman önce bilindiği ve bütün televizyon mecmuala
rında yayınlandığı halde, Türk'lük aleyhine olan, Türk 
kadınına. Türk ahlâk anlayışına, dinimize, millî his
lerimize saldırıp, Türk'ün bu geleneksel hasletleriyle 
alay eden bu maksatlı filmin televizyonda gösterilme
mesi, böyle bir filmin geleneksel Türk - Alman dost
luğuna gölge düşürebileceği, yurt dışındaki ve Alman
ya'daki bütün Türk'leri çok üzeceği konusunda, Bonn 
Büyükelçiliğimiz ile bu konuda önceden bilgileri olan 
Bonn Basın Müşavirliğimizin, ilgili Alman makamla
rı ve televizyon indinde bir girişimleri olmuş mudur, 
olmuşsa bunlar nelerdir?.. 

Bu konuda en başta görev, Federal Almanya'nın, 
Türkiye Büyük Elçiliği olmak üzere, muhtelif böl
gelerdeki Türk konsolosluklarına, Türkiye'nin ta-
nıtılmasıyle görevli, tanıtma ve basın ataşeliklerine 
düşmektedir. 

Konsolosluklarımızın asıl görevi, pasaport uzat
ması, askerlik yoklaması gibi işler değildir. Keza, ta
nıtma ataşeliklerimizin görevi de, kapısını çalana 
turistik broşür vermek değildir. As?l millî görev, 
mensubu olduğu devletin ve milletin şeref ve hay
siyetini dışarıda korumak, bu hasletlere yandan te
cavüz karşısında derhal, en ağır tepkiyi göstermek
tir. 

Biz. Türk'e ve Türklüğe Vatanımıza, dinimize 
ve ahlâkımıza, Ordumuza saldırıya zerre kadar ta
hammül edemeyen ve bu hasletlerle yoğrulmuş asil 
bir Milletin çocuklarıyız. 

Türk'ün ahlâkı, gururundan geri değildir. Bunun. 
bj.tün dünyaca böyle b:linmesinde fayda vardır. 

Şayet, bu feci film hakkında önceden haberleri 
olup da. Türk Devletiyle. Milletinin, yurt dışında 
en başta şeref ve haysiyetini korumak ve bu has
letlerimize yöneltilen tecavüzleri anında önlemek, 
bu yolda her türlü diplomatik temasları yapmakla 
görevi olup, bu görevlerini yerine getirmemişlerse, 
vazifelerini yapmayan bu görevliler hakkında neler 
düşünmektesiniz?.. 

Yurt dışında çalışan, Anavatandan uzak bir mil
yon vatandaşımızı ve bizleri pek haklı olarak üzen 
bu tertiplenmiş film hadisesine, Dış'şleri Bakanlığı
nın, başta Sayın Bakanı olmak üzere, süratle e! ko
yacaklarını ve bir daha tekerrür etmemesi için de 
gerekli tedbirleri alacaklarına inanıyor ve Yüce Sena
toya saygılar sunuyorum. 
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Dışişleri Bakanlığı Bütçesinin, az:z Vatanımıza 
ve Millet-rnize hayalı olmasını temenni ederim. (A.P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür eder .'m Sayın Beler. 
Sayın üyeler... 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş

kan, bir hususu arz etmek istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Ege, 
İSKENDER CENAP EGE (Aydm) — Sayın 

Başkan, tatbikatta bir aydınlatma olması için ha
tırlatacağım. Şimdi önergeyi oyladıktan sonra Sayın 
Bakana söz vereceksin!.z Yalnız sayın bakanlar, mü
zakerelerde yap-jan konuşmaları 5 T saatte cevaplan
dırıyorlar. Ancak, sorular önemli bir vakit alıyor. 
Bu sorular yazılı olarak zatıâiinize takdim ediliyor 
ve zatıâliiiizin de, sadece soruyu veren senatörün is
mini ifade etmek suretiyle sayın bakana intikal et
tirmeniz şeklinde olursa, bu bir saatin sonunda bir 
de bir saat daha sorularla vakit kaybetmek durumuy
la karşı karşıya kalmayız. Bu güze! bir tatbikat. Bil
miyorum zatıâliniz tatbik ettiniz mi?.. Böyle olarsa 
daha iyi olur kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Bence de münasip Sayın Ege. Yalnız 
soru veren sayın üyeler zapta geçmesi için ısrar et
tikleri için, o bakımdan mecbur kaldım. Fakat hak
lısınız, çünkü zaman kaybına uğruyoruz. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sayın 
Başkan, bir hususu arz edeceğim. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Yılmaztürk. 
Sayın üyeler; 
Sayın Rendeci tarafından tekrar bir önerge ve

rilmiş; 
«Sayın. Başkanlığa. 
Kifayet önergemi geri alıyorum» demektedir. 

Önergeyi iade ediyorum. 
Bu suretle sıra üzerinde görüşmelere devam edi

yoruz. Söz sırası Sayın Lütfi Bilgemde. 
Sayın Yılmaztürk, buyurun, söyleyin efendim. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — 2 gün 
evvel yine siz'n Başkanlığınızda tekerrür ettiği ve 
tatbik edilegelen bir usule işaret etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — İşaret 
etmiş ve «Üzerinde, lehinde, aleyhinde ayarlama 
yapılırken veya kişisel söz alanların sözleri tespit edi
lirken, sıraya girmiş olan üye yoksa, onun sırası en 
sona kalır. Tatb'kat böyle oldu, oluyor.» dediğim 
halde, siz Başkanlığınız idaresinde bunu böyle tatbik 

etmediniz. Önünüzde bulunan listede kırmızı işaretle, 
meselâ; «Hamdi özer geldi» diyerek Heyeti Umumi-
yeye girdikten sonra söz verdiğiniz bir gerçek. 

Bildirilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanlığında ki
şisel konuşmalarda birinci sıra benimdir. Ben o es
nada bir gazete okumak için; konuşmalar uzar kana
atiyle, dışarıda bulunduğum sırada benim ismin 
okunmuş ve burada bulunmamış oluyorum. İçeri gir
dikten sonra size bir kağıtla bilgi verdiğim halde, 
siz bana, en son sıraya kaydedildiniz, gibi yanlış bir 
tatbikatı tespit ediyorsunuz. Başkan olarak birgün 
böyle bir gün öyle değil de, bunu lütfen rayına oturt-
sanız ve böylece üyelerin hakları gaspedilmemiş olsa, 
daha iyi olur Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Yıimaztürk. müsaade eder
seniz cevap vereyim. 

Sayın üyeler; 
Böyle bir uygulamaya; Sayın Yılmaztürk'ün id-

d'a ettiği gibi bir uygulamaya girmiş değilim. Ancak, 
ilk günü hatırlıyorum; Cumhuriyet Senatosu Bütçe
sinin görüşülmesinde tarafımdan Başkanlıkça yanhş 
bir anlaşma olmuştu, bilâhara onu düzelttim. Tü
züğümüzün uygulama şekli de bugün tatbik ettiğim 
gibidir. Çünkü, her ne kadar birinci sırada söz almış 
iseniz de, sizi okuttum, yoklama yaptım, salonda ol
madığınız tespit edildi. Tüzüğümüze göre, bulunma
yan sayın üyeler tekrar müracaat ettikleri takdirde; 
kendiliğinden değil, müracaat etlikleri takdirde kay
dedilir. Sizden biraz evvel yazı geldi, bu yazınızla 
tekrar konuşmak istediğiniz kanaatine vararak sıra
ya kaydettim. Burada yanhş bir uygulama varsa dü
zeltirim. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Olmaz 
Sayın Başkan. Çünkü, burada üye 24 saate yakın. 
sabaha kadar... 

BAŞKAN — Say;n Yılmaztürk.. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu)— Müsaa
de buyurun arz edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sabaha 
kadar yapılan çalışmalarda üyenin arada bir dışarıya 
çıkıp çay içmesi, sigara içmesi, dinlenmesi kadar ta
biî bi" şey olamaz. Ben buraya gelmişim ve. arada 
dışarıya çıktığım bir anda benim ismim okunduğu 
zaman, benim sıra hakkımın kaybolup da. içeri girdi
ğim zaman yeniden bir söz talebimin en son sıraya 
kaydedilmek tatbikatı fevkalâde yanhş olur sayın 
Başkan. 
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BAŞKAN — Sayın Yılmaztürk, bu şahsî kana-
atinizdir. Ben. sizin salonda olup olmadığınızı bile
mem ve bu şekilde sizi arayamam da. Ben, size arz 
ettiğim şekilde uygulamaya devam edeceğim.. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sayın 
Başkan, o halde bir hususu daha arz etmeme müsa
ade edin. 

Sizden başka bir arkadaş burada celse idare eder
ken,Sayın Lûtfi Bilgen'in söz hakkını Sayın Fikret 
Giindoğan'a verdiği ve Fikret Gündoğan salonda 
bulunmadığı için, dışarıya adam gönderildiği ve ge
linceye kadar beklenildiği ve geldikten sonra burada 
konuştuğu vakıası da sabittir. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaztürk, başka arkadaşla
rın uygulaması, benim uygulamama esas teşkil ede
mez, 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sizin 
uygulamanızdan da misal verdim. Size canlı misal 
vereyim; Sayın Hamdi Özer dışarıda iken sonradan 
kırmızı kalemle önünüzde ki bir kağıda «Geldi» diye 
işaret ettiğinizi iyi bilirim. 

BAŞKAN — Biraz evvel arz ettim Sayın Yıl
maztürk, o zaman hatalı bir uygulama olmuştu, on
dan döndük dedim. Aynı hatayı ben uygulayaımm, 
rica ederim. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) Şimdiki 
tatbikatınız da yanlış olur. 

BAŞKAN — Siz öyle bilin. B.nim kanaatim, 
Başkanlığın kanaati budur. Ben tüzüğün hükümlerini 
aynen uyguluyorum efendim. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Uygula
mıyorsunuz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Yalnız şunu da arz edeyim. Söz 
sıranızı Sayın Aykana'a verdiğinizi biraz evvel belirtti
niz, önergeniz burada, Bir durumu değiştirmiyor. 
Çünkü, siz en son sıraya düşmüşsünüz. Sayın Ayka-ı 
zaten size tekaddüm ediyor sıraya göre. Bu. bir ne
ticeyi değiştirmez. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Hayır, 
Sayın Aykan'm kullanmasında talep etmiş oluyo
rum. O başka sırada Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Söz sırası Sayın Lûtfi Bilgen'de. 

Buyurun Sayın Bilgen... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın 
Başkan, söz istemiştim, Yeterlik önergesini tekabbül 
ettiğimi söyleyecektim. 

BAŞKAN — Affedersiniz, farkında olmadım 
Sayın Ege. 

Yeterlik önergesini tekabbül mü ediyorsunuz 
efendim?.. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Evet Sayın 
Başkan. 

BA.ŞKAN —• Yeterlik önergesini okutuyorum ve 
oylarınıza sunacağım. 

SELÂHADDİN BABÜRÖĞLU (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — Sayın Başkan, son söz hakkı mah
fuz kalmak kaydıyle değil mi efendim?... 

BAŞKAN — Sayın üyeler.. 

CEVDET AYKAN (Tokat) — Sayın Başkan, iki 
defa işlem yaptınız, zabıtlara geçti. Sözü, Sayın Bil-
gen'e verdiniz. Bu. bir işlemdir. 

BAŞKAN — Sayın Aykan, yeterlik önergesi 
verildi, ondan sonra ben Sayın Bilgen'e söz verdim. 
Sayın Yılmaztürk söz istediler ve bu arada yeni bir 
önerge geldi... 

CEVDET AYKAN (Tokat) — Siz bu işlemi 
yaptınız mı, yapmadınız mı?.. 

BAŞKAN — İşleme koymaya mecburum; Tüzü
ğün hükmüne yöre işleme koymaya mecburum, te
kabbül ediyor. 

CEVDET AYKAN (Tokat) — Olabilir; ama iş
leme koydunuz. 

BAŞKAN — İşlem yapmış değilim, davet ettim, 
henüz konuşmaya başlamadan yeterlik önergesi yel
di: 

Yeterlik öneryesini okuyorum: 

«Sayın Başkanlığa 

6 sayın üye konuşmuştur. Görüşmelerin kifaye
tini teklif ederim. 

İzmir; 
Mümin Kırlı» 

Sayın üyeler; yeterlik önergesini oylarınıza suna
cağım. Görüşmelerin yeterliğini kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tüzüğümüzün hükmüne göre, müracaat edenler
den en son bulunana söz hakkı verilir. Cu duruma 
göre. 56 ncı maddenin hükmüne göre son söz üye
nindir. Son söz bu durumda Sayın Bilgen'indir. Sa
yın Bilgen konuşmaz, bu söz hakkından feragat eder
se, o zaman Sayın Aykan'ındır. 

CEVDET AYKAN (Tokat) — Sayın Başkan.. 
BAŞKAN — Efendim, son söz Sayın Bilgen'in

dir. 

413 — 



C. Senatosu B : 37 

SAMİ TURAN (Kayseri) — Yeterlik önergesi 
sorulara da şamil midir Sayın Başkan?.. 

BAŞKAN — Anlayamadım Sayın Turan?.. 
SAMİ TURAN (Kayseri) — Yeterlik suallere de 

raci mi? 
BAŞKAN — Tabiî, sorular verilebilir bu arada, 

Sayın Bakan cevaplandıracak. 
Sayın üyeler, bu suretle Dışişleri Bakanlığının 

Bütçesi üzerindeki grupları adına ve şahısları adına 
yapılan konuşmalar bitmiştir. 

Sayın Bakan, konuşmak istiyormusunuz efendim?. 
Buyurun efendim. 

Sayın üyeler, sayın Bakana tevcih edilecek, soru
lacak soruları Bakanlığa intikal ettiririm. Yalnız is
tirhamım, yazılı olarak verilirse, sayın bakanlıkça ya
zılı olarak cevaplandırılır ve zaman kaybımız olmaz. 

CEVDET AYKAN (Tokat) — Sayın Başkan. 
kendi grupunuza söz vermekle bir usulsüzlük yaptı
nız. 

BAŞKAN —• Sayın Aykan, bir usulsüzlük varsa, 
Tüzüğümüzün hükmü açıktır. Usul hakkında söz 
alırsınız, gelir burada konuşursunuz, Genel Kurulun 
hakemliğiyle bu hususu hallederiz yahut hatamı an
larım, düzeltirim efendim. 

Sayın Bakan, konuşma süreniz bir saattir. Bu 
süreye, tevcih edilen sorulara vereceğiniz cevap da 
dahildir efendim. 

Bilgi için arz ediyorum. 
DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞLA

YA NGIL (Bursa) — Cevapları yazılı verme hakkım 
var mı? 

BAŞKAN — Tabiî efendim. 
DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞLA-

YANGİL (Bursa) — Sayın Başkan, pek muhterem 
arkadaşlarım; 

1976 Yılının Dışişleri Bakanlığı Bütçesi üzerinde. 
değerli mütalaalarını irad buyuran muhterem Cum
huriyet Senatosu üyelerine şükranlarımı arz ederim. 

Bu mütalaaların içinde, dikkatle tetkik edeceği
miz, uygulamada yararlanabileceğimiz kısımlardan, 
tabiatıyîe bendeniz ve arkadaşlarım büyük faydalar 
sağlayacağız. Müsaade buyurursanız, bütçe vesilesiyle 
Dışişleri Bakanlığı çalışmaları hakkında ve izlemekte 
olduğumuz siyasetin uygulamasının genel bir izahını 
yapan ekspozemi huzurunuza getirmek istiyorum. 

Bu ekspozede, muhterem arkadaşlarımın öne sür
dükleri mütalaalarının birçoğuna cevap teşkil ede
cek hükümler vardır. Buna rağmen, ayrıca arkadaş
larımın mütalaalarına teker teker arzı cevap etmeye 
çalışacağım. 
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Dış siyaset konuiarımn, gittikçe girift bir mahiyet 
aldığı bir dönemde, Hükümetimizin programlarına 
uygun olarak izlemekte olduğu siyasetin ve aldığı ted
birlerin lâyıkıyle değerlendirilebilmesi için, ilk önce 
son aylarda milletlerarası alanda vuku bulan bazı 
önemli gelişmeleri kısaca tekrarlamak istiyorum. 

Maruzatıma, Ağustos 1975 tarihinde Helsinki'de, 
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansının nihaî 
belgesinin imzalanması ile başlıyacağım. 

Yüce Senatonun malumudur ki, bir müddetten 
beri Avrupada detant politikasının genişletilmesi için 
güvenlik ve işbirliği konularında bir konferans akdi 
için yoğun mesai sarfedilmekte idi. Avrupa Güvenlik 
Konferansına iki Amerikalı memleketin (Kanada ve 
Birleşik Amerika'nın) iştirakiyle bu hazırlıklar te-
kemmel etti. Nihaî belgenin imzasından sonraki, 
devreye bugün. «Helsinki Sonrası Devri» denmesi re
vaç bulmaktadır. Bu dönem, kanaatimizce detantın 
deneme dönemi olacaktır. Detantın nasıl işleyeceğini. 
detant şartları içinde ne gibi problemler zuhur ede 
bileceğini kısa zamanda görmeye başlayacağız. 

Avrupa Konferansına iştirakçi ülkelerin ve özel
likle büyük devletlerin, detant şartları içinde hare
ket tarzlarını izlemek, değerlendirmek, bu devre için 
son derece lüzumlu bir gerçektir. Ortaya çıkan ye
ni gelişmeler ve olaylar karşısında bu devletlerin 
davranışlarına bize, detantın niteliği üzerinde daha 
iyi bir fikir verecek ve istikbalin gelişmeleri hakkın
da yeni işaretlerle bizi karşı karşıya bıraktıraca'ktır. 

Kanaatimizce detant, savunmanın alternatifi ol
mamalıdır. Savunmamıza önem verdiğimiz için, sa
vunmamız için gerekli tedbirleri ihmal etmediğimiz 
içindir ki, detant ortamı yaratılabilmiştir. Detanta 
güvenerek savunmanın ihmali karşısında, sadece de
tantın büyük istilâdan olacağını ve büyük devletle 
rin dışında kalan camia için türlü problemler yara
tacağım söylemek kehanet olmayacaktır. 

Son ayların ikinci önemli olayı; dünya ekonomik 
bunalımını kontrol altına almak üzere harcanan gay
retlerin kısmen başarıya ulaşması ve daha sıhhatli bir 
milletlerarası iktisadî ortam yaratmak maksadıyle 
bazı önemli girişimlerin yapılmış olmasıdır. 

Bu ifadelerimle, Birleşmiş Milletlerin 7 nci ola
ğanüstü oturumu mukarreratını ve başka bir forum
da başlayan ve bununla az çok irtibatlı olan Ku
zey - Güney diyalogunu kastediyorum. Bu insiya
kilerin ilk safhada genel olarak yapıcı bir zihniyet 
içinde ele alınmamış, şüphesiz ilerisi için ümit verici-
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dir. Ancak, bu konularda karşılaşılan büyük güç
lükler üzerinde de durmak gerekecektir. İnsanlığın 
geleceğinin, önemli ölçüde dünya iktisadî meselele
rinin makul bir şekilde çözümlenmesine bağlı oldu
ğunu söylemek hatalı olmayacaktır. 

Son dönemde, Orta Doğu ihtilâfının çözümü yo
lunda olumlu ilerlemeler vuku bulmuş; ancak yeni 
ihtilâflar ve yeni güçlükler de ortaya çıkmıştır. Bu 
güçlüklerin bertaraf edilmesi, bütün ilgililerin ger
çekleri görmelerine ve gerçekçi bir zihniyet içinde 
hareket etmelerine bağlıdır. 

Güne Doğu Asya'da savaşın bitmesi, bu bölge
deki ülkelere barış içinde diğer ülkelerle işbirliği 
bağları kurarak, yeni istikrar koşulları yaratmak im
kânı bahşediyor. Çok ıstırap çeken bu bölge ülke
lerinin yeni barış ortamında gerçekçi, yapıcı bir tu
tum içinde hareket etmeleri dünya sulhuna önemli 
bir katkı sağlayacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Yuyarıda belirttiğim gibi, 1975 yılı içinde de

tantta önemli bir merhaleye ulaştık. Uzun süren 
müzakerelerin mahsulü olan ve Başbakan tarafın
dan Türkiye adına imzalanan Helsinki Nihaî Bel
gesi, katılan ülkelerin yetkili temsilcilerince, büyük 
dikkatle ve sabırla tespit edilmiş bir mutabakatı ih
tiva ediyor. 

Türkiye, bu belgenin ortaya çıkmasını sağlayan 
konferans çalışmalarına faal bir şekilde katılmış ve 
bu çalışmalara bazı konulafda özel bir katkı da sağ
lamıştır. Nihaî belgeyi, biz Avrupa'da detant şart
larını tespit eden önemli bir doküman olarak telâkki 
ediyoruz. Bölgede Avrupa ülkeleri arasında uygu
lanacak ilkeler, birbirlerine bağlı şekilde topluca sı
ralandığı ve tarif edildiği gibi, milletlerarası barı
şın kökleşmesi için zarurî olan temasların artırılma
sı, siyasî, iktisadî, insanî mübadelelerin yoğunlaştı
rılması için uygulanması gereken esaslar da gayet 
geniş bir şekilde tadat ve tarif edilmiştir. Yani bu 
Belge, sadece ilişkileri düzenleyen ilkeleri tespit eden 
bir belge değildir. Aynı zamanda, bundan böyle 
ilişkilere yön vermesi gereken gayeleri de kapsıyor. 
Netice itibariyle, Helsinki Belgesinin değeri uygu
lamada belli olacak ve ihtiva ettiği esaslar bütün 
devletlerce, müessir, samimî bir şekilde tatbik edil
diği nispette belge ve dolayısıyle detant politikası, 
siyasî bakımdan anlam ve kıymet kazanacaktır. 

Böyle bir oluşum dünyanın diğer bölgeleri için 
de barış yolunda önemli bir umut kapısı açacak. Bi
zim Belgeyi değerlendirmemizde bu şekilde dina

mik bir yaklaşım var. Esasen politikamızın değiş
mez şartı olan, bize karşı dostluk gösteren ülkelere 
aynı şekilde mukabele etmek ve bütün ülkelerle iliş
kilerimizi imkânlar ölçüsünde geliştirmek hedefi
mize uygun olarak biz, Helsinki Belgesinin yarattığı 
ortamdan da faydalanarak, bu hedef yönünde ça
lışmalarımıza yeni bir hız vermiş bulunmaktayız. 

Memnunlukla kaydetmek isterim ki; bu çalışma
larımız kısa zamanda sonuçlar verdi. Doğu Avrupa' 
daki komşularımız Sovyetler Birliği, Bulgaristan, 
Romanya ile ilişkilerimizi geliştirme yolunda kar
şılıklı ziyaretler, temaslar yapıldı. Bunlardan, ileri
ye muzaf yararlı neticeler sağladık. Başbakanın 
Ağustos ayında Bükreş'e yaptığı ziyaret sırasında, 
Helsinki Konferansından sonra gerçekleştirilen ilk 
belge olarak, Romanya ile ortak deklârasyon im
zaladık. Bu deklarasyonda, iki ülkenin muhtelif ulus
lararası meselelerdeki paralel bazı görüşleri belirtil
di. Romanya ile aynı zamanda ekonomik, endüstri
yel ve teknik işbirliği kadro anlaşması yaptık. An 
Iaşma, madencilik petro - kimya, kimya, tarım, gıda, 
makine ve elektro - teknik endüstrileriyle ulaştırma 
dallarında işbirliği imkânlarının araştırılmasını öngö^ 
rüyor. 

Bulgaristan ile ilişkilerimiz de aynı devrede sü
ratli gelişmeler kaydetti. Barbakanımızın Bulgaris
tan Başbakanı ile Temmuz ayında Edirne'de vuku 
bulan buluşmalarından sonra, Helsinki'de iki Baş
bakan tekrar bir araya geldiler, sonra karşılıklı ola
rak ziyaret teatisinde bulundular. Aynı dönemde, 
iki ülke dışişleri bakanları da ziyaret teati ettiler. 
Bütün bu temaslar, gerek siyasî ilişkilerimizde, ge
rekse ekonomik ve teknik alanlarda faydalı geliş
meler sağlanmasına imkân verdi. 

İki (îlke arasında Helsinki Konferansı Nihaî 
Belgesinden mülhem bir iyi komşuluk deklârasyonu 
imzalandı. Ekonomik, teknik, sınaî işbirliği konula
rını kapsayan bir kadro anlaşması yapıldı. Bulgaris
tan'la aramızda, transit trafiği, tarım ürünlerinin 
müşterek değerlendirilmesi, ortak, tarım endüstrisi
nin kurulması, müşterek suların birlikte kullanılması 
ve turizm alanlarında işbirliği imkânları aranması 
kararlaştırıldı. 

Bu son devrede elde edilen sonuçlar olarak, ener
ji naklini, direkt demiryolu bağlantısının kurulmasını 
ve ülkemizi Bulgaristan üzerinden Avrupa'ya bağla
yan radyoling hattını, özellikle zikretmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Sovyetler Birliği ile 1960 yıllarından beri başlayan 

iyi komşuluk münasebetleri çerçevesinde karşılıklı 
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ilişkilerimiz, muhtelif alanlarda olumlu, devamlı bir 
gelişme içindedir. Her iki ülke de, bu gelişme süre
since gereken önemi veriyorlar. Başbakan 
Kosigin'in bu seferki ziyaretinde, bu hususu yeniden 
müşahede fırsatını bulduk. 

Sovyetler Birliği ile iyi komşuluk ilişkilerimiz, 
1972 Nisanında Sovyet Devlet Başkanı Podgorni'nin 
ülkemizi ziyareti sırasında imzalanan iyi komşuluk 
ilişkilerine dair deklârasyondaki prensiplere dayanı
yor. Helsinki Belgesiyle uyum halinde olan bu pren
sipler doğrultsunda, şimdi ilişkilerimizin dostane iş
birliğine dönüştürülmesi hususunda Başbakan Kesi
ğinle Hükümetimiz mutabıîk kalmıştır. 

Biz aslında, Doğu ülkeleriyle detant siyasetine 
Helsinki Belgesinden çok önce başlamış bulunmakta
yız. Başbakan Kosigin'in ziyareti, Sovyetler Birliği 
ile uzun senelerden beri teati edilen ziyaretler zinci
rinin bir ytni halkasını teşkil ediyor. Ziyaret sırasın
da Kosigin, Başbakanımızla birlikte Türk - Sovyet 
işbirliğinin ekonomik alandaki çok değerli bir ürünü 
olan İskenderun Demir - Çelik Fabrikasının açılış 
törenine katıldı, iki komşu memleket arasında eko
nomik alanda işbirliğinin geliştirilmesi, önem atfet
tiğimiz bir konudur. 

Ekonomik ve teknik işbirliğinin devam ettirilme
si konusunda 9 Temmuzda imzaladığımız anlaşma, 
İskenderun Demir - Çelik Tesislerimizin ikinci tev-
siini, Seydişehir Alüminyum tesislerinin genişletilme
sini, Orhaneli ve Çanakkale'de birer yeni termik 
santral kurulmasını öngörüyor. Ayrıca teati ettiği
miz mektuplarda, ülkemizde elektro - mekanik, 
ağır ekipman endüstrisi kurulması imkânlarının araş
tırılması için işbirliği yapılmasını da öngördük. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Diğer Doğu Avrupa ülkeleriyle temaslarımızda 

da, Helsinki esprisi içinde çalışmaktayız. Bu vesile 
ile Çekoslovakya Başbakanı doktor L'ubomir Stro-
ugal'ın Ocak ayında yurdumuza yaptığı ziyaret üze
rinde durmak istiyorum. 
Bu ziyarette yapılan görüşmeler, karşılıklı çıkarla

ra uygun bir işbirliği zemininin mevcut olduğunu 
ve bu zemine dayanılarak, her iki memleektin ilişki
lerini canlandırmayı arzuladıklarını ortaya koymuş
tur. Çekbrle, iktisadî, teknik, sınaî bilimsel alanlar
da münasebetleri geliştirmek amacıyle işbirliğini ön
gören uzun vadeli bir anlaşma imzaladık. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Avrupa'daki komşularımızla giriştiğimiz ilişkilere 

muvazi olarak, bölgemizde Güney ve Doğu komşu

larımız da münasebetlerimize önem veriyoruz. Biz, 
iki kıtayı birbirine bağlayan bir coğrafî ve jeopoli
tik bir mevkide bulunan Türkiye'nin, barış ve işbir
liği yönündeki olumlu cereyanların yapılmasını sağ
layan bir köprü vazifesini görebileceğine inanıyoruz. 
Geniş manada anlaşılması gereken Doğu Avrupa ve 
Ortadoğu'yu ihtiva eden bölgemizde sebatla izledi
ğimiz yakınlaşma ve işbirliği siyasetiyle, bugünkü si
yasî şartlarda dünya istikrarına önemli bir katkıda 
bulunabileceğimizi düşünüyoruz. 

Arap ülkeleriyle ilişkilerimiz tarihî, coğrafî bağ
lar, ortak çıkarlar yanında, yakınlık, kardeşlik duy
gularından mülhem olarak ileri bir seviyeye ulaşmış
tır. Bu ülkelerle aramızdaki karşılıklı anlayışın ge
nişlediğini ve kuvvetlendiğini memnuniyetle müşa
hede ettik. 

Ağustos ayında dost ve kardeş Libya'yı ziyaret 
imkânını buldum. Libyalı yöneticilerle görüşmeleri
mizde, hızlı gelişmekte olan ilişkilerimizden sağlan
makta olan sonuçları bir arada değerlendirdik. Bu 
yıl zarfında Suudî Arabistan, Kuveyt ve körfez ül
keleri yöneticileriyle, bu ülkelere yaptığımız ziyaret
lerde yararlı görüşmelerde bulunduk. 

Suudî Arabistan'la sağlam esaslara dayalı bağla
rımızın, bu memleketle münasebetlerimizi gerçekten 
her yönden müspet şekilde etkilemekte olduğunu gör
dük. 

Kuveyt ve körfez ülkeleriyle ilişkilerimiz de, 
olumlu yönde gelişme içinde bulunuyor. Bu müna
sebetle, son günlerde Irak'a yaptığım ziyaret üzerin
de de durmak istiyorum. 

Iraklılarla görüşmelerimiz, bu komşu ve kardeş 
memleketle daha da yoğun işbirliği imkânları mev
cut olduğu hususundaki inancımızı teyit etti. Nite
kim, ziyaretim sırasında Irak'la iktisadî ve teknik 
işbirliği alanında bir anlaşma yaptık. Bu anlaşma ge
reğince toplanacak olan ortak komisyon, iki ülke 
arasındaki işbirliğinin en ileri seviyeye çıkarılması 
için gerekli imkânları araştıracak ve bunların uygu
lanmasına nezaret edecektir. 

İki ülkenin birbirlerinin topraklarından transit 
olarak geçen malların naklini kolaylaştıracak tedbir
lerin alınması için de mutabakata vardık. Önümüz
deki üç ay içinde eksperlerimiz toplanacak, bu ko
nuyu inceleyeceklerdir. 

Ayrıca, 1976 yılı petrol ihtiyacımızın karşılanma
sı alanında da gelişme kaydettik. Irak, Türkiye'ye 6 
milyon to»ı petrol satacatkır. Bu husustaki anlaşma 
Bağdat'ta bulunduğumuz sırada imzalandı. 
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Yakın bir tarihte İstanbul'da toplanacak olan 
islâm Konferansının, Arap ve İslâm ülekleriyie ara
mızda mevcut anlayış ve işbirliğinin yeni delillerini 
ortaya koyacağından eminiz. Dünyada hâsıl olan 
farklı ekonomik şartlar içinde hızlı gelişme halinde 
bulunan Arap ülkeleriyle ekonomik ilişkilerimiz de, 
siyasî ilişkilerimize muvazi olarak yeni ve verimli 
bir ortamda yürütülmektedir. Bu ülkelerle ikili ve 
telcni'k çerçeve anlaşmalarına dayanarak, iktisadî 
alanda münasebetlerimizi daha verimli kılmak ama-
cıyle hareket ediyoruz. 

Suudî Arabistan'la böyle bir anlaşmamız var. 
Kuveyt ve körfezdeki diğer Arap ülkelerine yaptı
ğım ziyaretlerde de bu tarz anlaşmalar yapma hu
susunda mutabık kaldık. Libya ile de yıl zarfında 
gayet yakın ekonomik ve ticarî ilişkilerimiz oldu. 

Libya Barbakanı Callüd'un memleketimizi ziya
ret ettiği sırada imzalanan ekonomik işbirliği, tica
ret,, işgücü, bilimsel, tekriik işbirliği, kültür anlaşma
ları uygulama safhasına girdi. Türk - Libya Ticaret 
Odası kuruldu. Özel sektör Libya'da değerleri mil
yarları bulan taahhüt işleri aldı. Türk - Libya Ban
kasının ihdası için çalışmalar ilerledi. Memleketimiz
deki bazı sanayi yatırımlarına Libya'nın iştiraki söz 
konusudur. Bu maksatla, Libya Sanayi ve Maden
ler Veziri yakında memleketimize gelecektir. 

Arap alemiyle ilişkilerimizden bahsederken, bu 
âlemi yakından meşgul eden ve bölgemiz için elan 
büyük bir endişe kaynağı teşkil eden Ortadoğu me
selesi üzerinde durmak gerekecek. 

Bilindiği üzere, bu meselede Türkiye'nin tutumu 
daima açık, kesin, adalet ve hakkaniyet esaslarına 
uygun olmuştur. Kuvvet yolu ve olup - bittilerle 
toprak kazancı ve siyasî avantaj kazanılmasına hep 
karşı olduk, israil'in, Kudüs dahil 1967 savaşında iş
gal ettiği bütün Arap topraklarını tahliye etmesinin 
ve Filistinlilerin millî meşru haklarının tanımasının 
bölgede devamlı barışın sağlanması için zarurî oldu
ğuna kaniiz. Meseleyi hal için yapılan bütün teşeb
büsleri en iyi niyetle izliyor ve destekliyoruz. Bugü
ne kadar yapılan girişimlerle meselede müspet is
tikamette mesafeler kaydedildiğini düşünüyoruz. 

Vardan noktada mesele, Filistinlilerin hakları üze
rinde düğömılenmiş bulunuyor. HüMmetimîz samimî 
olarak inanıyor ki, bu düğümün çözülmesi, barış 
yolunda yeni adımlar atılmasına imkân sağlayacak
tır. Birleşmiş Milletlerde de Filistinlilerin haklarının 
gerçekleştirilmesini öngören kararları destekledik, sa

vunduk. Filistinlilerin haklarının incelenmesi için ku
rulan komiteye katıldık. Golan Cephesinde Barış Gü
cünün görev süresinin 6 ay daha uzatılmasını, ha
lihazırda Güvenlik Konseyinin, Filistin sorunu da
hil, Ortadoğu ihtilâfını görüşmek üzere toplanması
nı, bu konudaki görüşmelere Filistin Teşkilâtının da
vetini öngören Güvenlik Konseyi kararlarım mem
nunlukla karşıladık. Güvenlik Konseyinde Filistin 
konusunda bir karar alınmamış olmakla beraber, ya
pılan müzakerelerde Filistinlilerin haklı davasının 
uluslararası alanda sahip olduğu geniş destek, bir 
kere daha ortaya çıktı. 

Muhterem arkadaşlarım; 

Milletlerarası ortamın değişen şartlarında, İran 
ve Pakistan'la mevcut geleneksel dostluğumuz ve iş
birliğimiz, öneminden, değerinden hiçbir şey kaybet
medi, bilâkis yaşadığımız dönemde bölge ve dünya 
istikrarı bakımından yeni bir anlam kazandı. Devri
mizin dayanışma zaruretiyle ortaya çıkan karşıbklı 
bağımlılık şartları, bu ülkelerle ilişkilerimizin, gerek 
beraiberce mensup bulunduğumuz bölgevî teşekküller 
çerçevesi içinde, gerek ikili çerçevede yeni bir muhte
va kazandığını görüyoruz. 

İran ve Pakistan'la yüksek seviyede temaslar ya
pıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız bu iki ülkeyi de zi
yaret buyurdular. Iran Şahı da Ekim ayında iadeyi 
ziyareti etti. Genel olarak bu iki dost ülke ile önem
li milletlerarası sorunlarda ortak görüşlere sahibiz. 
Bu itibarla, gerek Şehin Şah'la, gerekse Pakistan Baş
bakanı ile yapılan görüşmeler büyük bir ahenk için
de geçti. 

Hızlı bir kalkınma hamlesi içinde bulunan İran'la 
birçok alanlarda işbirliğimizi geliştirmek imkânlarını 
müşahede ettik. Bu bakımdan 1975 yılını Türk - İran 
münasebederinde yeni bir dönemin başlangıcı say
mak mümkün. İran'la aramızda imzalanan bir sıra 
anlaşmalar uyarınca iki ülke arasında, evvelâ teknis
yenler, sonra da bakanlar düzeyinde toplantılar ya
pıldı. 

İran Hükümeti, İran'la Türkiye arasındaki ulaşım 
imkânlarının, iktisadî işbirliğinin geliştirilmesi ama-
cıyle kara ve demiryolları inşaası, tarım sanayii ala
nında ortak teşebbüsler kurulması, otomotiv ve di
ğer sanayi kollarında ortak işletmeler tesisi için tak
riben 1 milyar 200 milyon dolarlık kredi vermeyi ka
bul etti. Bu görüşmeler sonunda, başta et olmak üze
re, çeşitli ihraç maddelerimizin İran'a daha çok mik
tarda gönderilmesini sağlayacak kararlar da alındı. 
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Bahsettiğim anlaşmaların bir kısmı yürürlüğe girdi. 
Diğerleri için de teknik düzeyde çalışmalar yapılı
yor. 

Cumhurbaşkanımızın Pakistan ziyareti de çok sı
cak bir dostluk havası içinde geçti. Bu ziyaret sıra
sında, kardeş Pakistan'la uzun vadeli bir ekonomik 
ve teknik işbirliği anlaşması akdettik. Bunun gayesi, 
iki ülke atasında siyasî alanda zaten mevcut olan 
bağların, ekonomik, ticarî ve teknik alanlarda daha 
sağlam bir zemine oturtulmasıdır. Anlaşma, işbirliği
nin ilkelerini tespit ediyor. Ayrıntılar, ayrı mukave-
lelelerle gerçekleştirilecektir. Bakanlar düzeyindeki bir 
"Karma Komisyon, uygulamada önümüze çıkacak 
çeşitli konulan karara bağlayacaktır. 

Aramızda, Cumhuriyetin kuruluşuna kadar inen 
derin bağlar bulunan Afganistan'a yaptığım ziyaret
ten de bu vesileyle bahsetmek istiyorum. 

Bu ziyaret sırasında, Afgan yetkilileriyle uluslar
arası ve bölgesel meseleler üzerinde durduk. Afga
nistan, milletlerarası formlarda yakın işbirliği yap
tığımız bir ülkedir. Dolayısıyle, Kabil'de yaptığımız 
görüşmeler, günümüzün önemli meselelerini de kap
sadı. Ziyaret sırasında imzaladığımız ekonomik ve 
teknik işbirliği anlaşması, ekonomik, ticarî, teknik 
işbirliğimizin artırılmasını öngörüyor. 

Bu safhada, son yıllar zarfında ülkemizden yapı
lan transit nakliyâtına değineceğim. 

Coğrafî durumumuzun bir özelliğini teşkil eden 
ve tabiatıyle önem atfettiğimiz bu nakliyat, büyük bir 
artış göstererek, ulusal ihtiyaçlarımıza göre planlan
mış yol şebekemizin kapasitesini aştı. Transit trafi
ğinde meydana gelen bu artış, iç ulaşımı da olum
suz yönde etkiledi. Yollarımızın, zamanından evvel 
eskimelerine, bakım ve idame masraflarının artma
sına sebep oldu ve bizi ağır bir malî külfet altında 
bıraktı. 

Yollarımızdan faydalanların, bu bakım ve idame 
masraflarına katılmalarını sağlayarak, bütçemize 
tahmil ettikleri yükü bir ölçüde hafifletebilmek ve 
yollarımızın halihazır durumunu muhafaza ederek 
transit trafiğine açık tutabilmek için Hükümetimiz, 
transit taşımalardan kilometre/ton başına 15 kuruş 
geçiş ücretinin alınmasını öngören 1967 tarihli Ka
rarnameyi yürürlükten kaldırdı, yerine 10 . 11 . 1975 
tarihli yeni bir Kararname koydu. 

Ahdî vecibelerimiz nedeniyle, ülkemizle karayolu 
anlaşması akdetmiş olan devletlerden, bu anlaşma
ların bitimine kadar geçiş ücretindeki farkı alama
yacağız. Mezkûr anlaşmaların, kararname hükümleri 

istikametinde değiştirilmesini teminen, bu devletlerle 
önümüzdeki günlerde Ankara'da müzakerelere başlı
yoruz. 

Karayolu anlaşması akdetmek üzere, evvelce Hü
kümetimize müracaatta bulunmuş olan memleketle
re de, bir karayolu anlaşması imzalayıp, onay belge
leri teati edilinceye kadar veya anlaşmanın uzam-
sı halinde bir yıl süre ile muteber olmak üzere «An
laşmalı ülke statüsü» tanınmasını uygun gördük. Bu 
suretle, bu memleketlerin de 40 kuruş yerine 25 ku
ruş geçiş ücreti ödemeleri sağlanmış oluyor. 

Anılan karar çerçevesinde, 28 - 29 Ocak 1976 gün
lerinde, Finlandiya, îsveç, Danimarka'nın züyük-
elçileri, Bakanlığımızla arasında mektup teatisi su
retiyle bu anlaşmalara katıldılar. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Konuşmanın başında kısaca tespit ve izaha çalış

tığım detant şartları içinde, mensup bulunduğumuz 
NATO İttifakının üyeleri ve bu ittifakın önemi üze
rinde durmak istiyorum. 

Unutulmamalıdır ki, bu İttifakın sağlamlığı, de
tantın dayandığı dengenin yaratılmasında en önemli 
amil olmuştur. Bu itibarla, detant ortamında da bu 
hassas dengenin muhafazasını sağlayan ittifakın mü-
essiriyetini korumasına önem atfediyoruz. 

Viyana'da kuvvet indirimi görüşmeleri devam edi
yor. Detant politikasının kökleştirilmesi ve bu siya
sete yeni bir güvenlik unsuru katması bakımından, 
bu görüşmelerin önemli yeri vardır. Görüşmelerin 
başarılı olabilmesi için, kanımızca şu şartlara itina 
gösterilmesi gerekiyor: 

Evvelemirde mutabık kalınacak silâh indirimleri, 
topyekûn dengeyi bozmamalıdır. Ayrıca, bu indirim
ler, hiçbir ülkenin güvenliğini zayıflatacak şekilde 
yapılmamalıdır. Böyle bir çerçeve içinde yürütülecek 
ve sonuçlandırılacak indirimin, Avrupa'nın güvenli
ğinin takviyesi bakımından önemli bir merhale teş
kil edeceğine inanıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Ambargoyla ve diğer meselelerle ilgili geniş be-

yantım vardı; ama bana Sayın Başkan, konuşmamın 
ancak bir saat devam edebileceğini söyledi. Halbu
ki, muhterem arkadaşlarımızın eleştirilerinde temas 
ettikleri noktalar var, bu konulara, eleştiriler geldik
çe değinerek, vaktimi o şekilde doldurmayı daha 
uygun buluyorum. 

Müsaade ederseniz, grupları ve şahısları adına 
mütalaalarını lütfeden arkadaşlarımın beyanlarına 
arzı cevap etmeye geçiyorum. 

— 418 — 



C. Senatosu B : 37 9 . 2 . 1976 O : 2 

Evvelâ Sayın Nihat Erim, takdirkârı olduğumuz 
tecrübe ve ihatasryle, genellikle dış politikanın ana-
unsurları üzerinde tamamen katıldığımız güzel bir 
ekspoze yaptılar ve hakikaten, kendilerinin de işa
ret ettikleri gibi, Türkiye'nin tek meselesinin, Kıbrıs 
meselesi olduğu üzerinde durdular. 

Kıbrıs meselesine, aşağı yukarı bütün grupları
mızın sözcüleri, şahısları adına konuşanlar değişik 
yönleriyle temas ettiler. Müsaade ederseniz hepsine 
birden arzı cevap etmiş olmak için küçük bir özet 
yapacağım. 

Yunan Cuntasının tertip ve teşvikiyle Ada'da dar
be olduktan sonra Türkiye, muahedelerden doğan 
haklarını kullandı ve Yunanistan'a ilhakına ramak 
kalmış Kıbrıs Ada'sında, hem ilhaka, mani olmak, 
hem de oradaki soydaşlarımızın can ve mal emniye
tini korumak için uhdesine düşen görevi yaparak 
müdahale etti. 

Bundan sonra geçen safhaları beraber yaşadık. İlk 
müdahale Ada'nın belirli bir bölgesine inhisar ediyordu, 
orada «Ateşkes»e uyduk. Birinci Cenevre Konferansı 
akamete uğradı. İkinci harekât başladı ve hiç bir şe
kilde barışçı bir çözüm yolla, ne Birinci, ne ikinci 
Cenevre Konferansında netice alınamadı. 

O tarihten sonra, gerek Sayın Ecevit'in Hükümeti 
zamanında, gerek onu istihlâf eden Hükümet zamanın
da Kıbrıs meselesinde siyasî bir çözüm yolu bulmak im
kânı olmamıştır. 

Ondan sonra bizim Hükümet kuruldu. Programımı
zı yaptık. Bizim Hükümet 4 partiden oluşmuş. Öyle 
4 parti ki, Kıbrıs meselesinde hepsinin ayrı görüşleri 
var; ama bir noktada birleşmişler, o noktada asgarî 
müşterekler var, mutabık kalmışlar ve programlarına 
Kıbrıs için buldukları çözüm yolunu koymuşlar. Onun 
üzerine yürümekte devam ediyoruz. Neymiş o çözüm 
yolu? Çözüm yolu, bir sır değil, bizden evvel benimsen
miş bir politika. Kıbrıs'da iki bölgeli federasyon ola
cak, Federasyon Merkezî Hükümetinin yetkileri zayıf 
olacak. Merkezî Hükümete cemaatler eşit haklarla ka
tılacak. 

Türkiye, biz ve bizden evvelki hükümetlerle bera
ber, 1-7 aydır çözüm yolunu açık - seçik olarak ortaya 
koymuş. Bu açık - seçiklik nedense bizde, biz geldik
ten sonra, «Türk Hükümeti Kıbrıs hakkında istikrar
sız, kapalı, tutarsız, belirsiz bir politika izliyor'a dön
müştür. Şimdi bu siyasetin karanlık ne tarafı vardır, ne
si karanlık?... Karanlık bir tarafi var. Biz istediklerimizi 
söylüyoruz. Biz diyoruz ki, «Biz siyasî çözüm yolu is
tiyoruz, barışçı çözüm yolu istiyoruz. Toplumlararası 

görüşmeler başlasın, onlar konuşsun biz desteleyelim. 
Şartlarımız bu, bu siyasî şartlar tahassul etsin.» Bunun 
kapalı tarafı ne?. Karşı taraf bunu kabul edecek mi, 
edecekse mukabil bir teklifi var mı?.. Bu, bugüne ka
dar söylenmedi. 17 aydır bu işle ilgili mukabil taraftan, 
«Evet, biz de senin federasyonunu kabul ederiz; ama 
sen şöyle yaparsan kabul ederiz, böyle yaparsan kabul 
ederiz», diye bir şey söylenmedi. Peki, bizim kapalı ta
rafımız neresi?... Biz, hem kendi istediklerimizi söyle
yeceğiz; hem de muhataplarınızın istemesi melhuz olan
larını söyleyeceğiz; öyle mi müzakere edeceğiz?. Yahut. 
«Biz bunları istiyoruz; ama biliyoruz siz kabul etmezsi
niz. Bütün dünya, siz Kıbrıs'ta çok toprak aldınız; Ada' 
nın c/c 40'ına, geçim şartlarının c/c 75'ine sahipsiniz, 
Büyüklük size düşer. Hadi bakalım ne hediye vere
ceğinizi de söyleyin de öyle konuşalım..» Böyle müza
kere usulü var mı?... Yani kapalı tarafı nerede bizim 
siyasetimizin?... Madde bir. 

Madde iki : «Efendim hareketsizsiniz, yürümü
yor...» 

Muhterem arkadaşlar; 
Kavga etmek için de, barışmak için de iki kişi lâ

zım. Siz barışmak istiyorsunuz, barışçı yolda da git
mek istiyorsunuz; ama acaba muhatabınızda aynı ar
zu var mı?... 

Bendeniz, naçizane İO senedir bu münasebetlerin 
içindeyim. Kıbrıs meselesi Türkiye'nin istikrarının ba
rometresi olmuştur. Ne zaman ki Türkiye'nin zaafı var
dır. Kıbrıs'da buhran vardır. Ne zaman ki Türkiye'de 
kuvvet ve tasanüt vardır, Kıbrıs'da sükûnet vardır. Kim 
temin etmez ki, Sayın Erim'in rahatlıkla tavsif etti
ği Kıbrıs Yöneticisi Makarios, «Dur bakalım; şimdi 
gidip de Kıbrıs meselesini çözmekte ne faydamız ola
cak? Askerî bir mağlubiyeti siyasî bir hezimetle ve im
zamızla tescil etmekteki fayda nedir?... Bir zaaf anı 
bekleyelim, bir karışık anı bekleyelim; yarın her çö
züm yolu bugünkünden iyi olur.» diye düşünmüyor... 

Acaba buna Yunanistan da katılıyor mu?.. Zor
dur sorumluluk deruhte eden bir insan tarafından bu 
konuda açıkça fikir söylemek; ama Yunan Başbaka
nı gibi, Londra, Zürih Muahedelerine imzasını koy
muş tecrübeli bir Devlet adamından biz böyle bir 
niyet beklemek istemeyiz. Hadiseler onun gibi inki
şaf etmiyor. Niçin etmiyor?... 

Toplumlararası görüşmeler, geldi geldi, Viyana' 
da bir altın devir yaşadı, Klerides'le Sayın Denktaş 
mutabık kaldılar ve bir anlaşma imzaladılar. Ne an
laşması imzaladılar?... Kuzeyde yaşayan Türkler Gü-
ney'deki Türk bölgesine aktarılacak. 
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Muhterem arkadaşlarım; 
Birleşmiş Milletler karanımı» «Mülteciler yerleri

ne gitsin,» şıkkını hararetle müdafaa eden, bunu bir 
zafer sayan Kıbrıs yöneticilerinin, onun tamamen ter
si olan, bir nevi ahalî mübadelesi olan, «Yerinden 
çıkan yerine dönsün» yerine, «Yerinde oturan öbür 
yerine gitsin», demek olan bir anlaşmayı imzasında-
ki siyasî manayı nazardan dur tutmamanızı rica ede
rim. 

Böyle bir anlaşma yaptılar ve dediler ki birbirle-
birlerinin kulaklarına; (Zapta • geçmedi diye şimdi 

kimse söylemiyor.) «Gelecek sefer sen kurulması is
tenen Hükümet hakkında ne düşünüyorsun onu getir. 
Bir de bu elindeki toprakları kamilen muhafaza et
mek istiyor musun, etmiyor musun onu getir; biz de 
senin iki bölgeli federasyonunu .kabul edelim.» Ama 
bu anlaşma veya zımnî anlaşma yaramadı işine Kıb
rıs yüksek idarecilerinin. Bunu dejenere etmek iç:n 
konunun tekrar Birleşmiş Milletlere götürülmesi ve 
bu mutabakatın çürütülmesi gerek. Nasıl dejenere 
edelim ki, bu bağlantı yürümesin... 

Bildiğiniz hadiseler oldu, Birleşmiş Milletlerde ka
rarlar alındı, Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsünün 
kararları eleştiren beyanları çok münakaşa edildi; 
kendilerine şükran borçluyum. Grupumuz adına Kâm-
ran İnan arkadaşım gerekli cevaplan verdi. Yani «Ka
rarda yanlız kaldık, bütün dünya arkamızdaydı» gi
bi ya kendi kendimizi suçlayan, ya bize ve davamıza 
zarar getirmekten öteye pratik hiç bir faydası olma
yan eleştirileri bir tarafa bırakalım. O karar, yine 
görüşmeleri akamete uğrattı. Kararın ertesi günü Ma-
karios beyanat verdi; «Birleşmiş Milletler kararları 
dairesinde Kıbrıs meselesini toplumlar arasında mü
zakereye hazırız.» Bir gün sonra da Rauf Bey beyanat 
verdi; «Birleşmiş Milletler kararları dahilinde hiç bir 
şekilde müzakereye gitmem.» Müzakere tıkandı.. Gel
dik iki Dışişleri Bakanı, oturduk Brüksel'de. «Madem
ki müzakereden başka yol yok; ne yapalım? Otur
sun, konuşsunlar... Bu çıkmazı nasıl aşalım? Evvelâ 
konuşulacak konuları tespit edelim... Edelim. Hiç şart
sız müzakereye başlayalım... Başlayalım.» Güç hal ile 
müzakereyi kurtardık. Canımız yandığı için bu se
fer de, «Gelin şu anlaşmayı yazılı yapalım da, altına 
imza koyalım.» dedik. Öyle yaptık. 

Ona rağmen yine müzakereleri şarta bağlamak te
mayülü belirdi. «Evvelâ, hudut meselesi konuşalım; 
o hallolmaymca hiç bir şey hallolmaz.» Ve Yunanlı 
meslekdaşım, «Anlaşma tahrif ediliyor, biz hudut me
selesine öncelik verdik.» dedi. Benim beyanım var, 
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i «Öncelik vermedik» diye, meslektaşımız beyan veri-
I yor; «Öncelik verdik.» diye. Birbirimizi itham etmiyo-
1 ruz. Benim beyanımı, «Tahrif edildi» diye iddia eden 
[ bir muhatabım var. O zaman, benim işim birbirimizi 
[ suçlamak değil; «Madem öyledir, bunu nasıl halledece-
[ ğiz? Anlaşmayı saklı tutmaya beraber karar vermiş-
[ tik, açık tutmaya da beraber karar verelim, dünya 
| kamuoyu bakem olsun, biz mi tahrif ettik, yoksa 
| başka türlü mü anlaşıldı; belli olsun» demekten baş-
| ka çare kalmadı. 

: Burada bazı arkadaşlar; Millî Birlik Grupu Söz
cüsü arkadaşım, «İki Bakanın da birbirini itham et
mesini doğru bulmadık, kınadık», buyurdular. Ben 

I kimseyi itham etmedim; ben itham altında kaldım. 
Bir anlaşmanın yanlış aksettirildiği iddiasını cevapla-
yabilmenin başka bir yolu yoktu. Benim ki mühim de
ğil, bu iddialar da mühim değil. Bütün mesele, top
lumlararası görüşmelerin tekrar başlamasıdır. Başla
yacaktır; eğer karşı taraf inat etmezse ve karşı taraf 
bozmazsa. Ama demin de arz ettiğim gibi, başlamak 
için neye niyet ettiklerini, neye nişan aldıklarını bil
mek lâzım. Muhatabınız, sizin gideceğiniz istasyona 
bilet almadıysa, onun hedefi sizinkine uygun değilse, 
ne yapsanız nafiledir. Bütün bu gerçeklere rağmen, 
ihtilâfın müzakereden gayri bir yolla çözümlenemeye
ceğine inanmış insanlar olarak, her safhada aynı zihni
yetler hareket ediyoruz. 

Sayın Erim, «Cemaat ile Hükümet arasında uyuş
mazlık mı var? Bazen birbirini tutmayan beyanlar 
oluyor.» diyor. Oluyor. Hükümetin, Kıbrıs için 
öngördüğü çözüm yollan programında yazılı; ama 
Kıbrıs'taki Cemaatimizin Başkanı, zaman zaman 
bu programın dışında beyanlarda bulunuyor. Bu
nun birtakım sebepleri var. Kıbrıs, bir mini Türki
ye haline ge'di; buradaki bütün cereyanların şubele
ri oralarda tahaddüs etti. Oradaki Federe Devletin 
de bir iç kamuoyu ve ona karşı bazı güçlükleri doğ
du. Bunun zaruretleri oluyor, bunu hoşgörmelıiyiz. 
Bu müstakbel Kıbrıs Türk Federe Devleti de; (bir 
federal devlet olacak; bir Rum Federe Devleti ola
cak, Bir Kıbrıs Federe Devleti olacak.) Elbet açık 
rejimle idare edilecek. Galiba onun şimdiden uygu
lamasına geçtilier. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, konuşma sürenizin 
bitimine 6 dakika var; dikkatinize arz ederim. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞLA 
YANGİL (Devamla) — Kaç dakika?.. 

BAŞKAN — 6 dakika. 
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DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞLA-
YANGİL (Devamla) — Hiç iyi bir haber vermediniz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Maalesef, üzülerek belirtirim. 
DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞLA-

YANGİL (Devamla) — Sayın Erim'in, Kıbrıs eko
nomisine verilen ehemmiyet ve dış teşkilâttaki vah
det halfckında; temsil vahdeti hakkında beyan buyur
dukları sözlere katılıyorum. 

Yalnız, bir noktaya temas buyurdular; «Geçici 
Dönem Ortak Pazarda Katma Protokolün imzasın
da (yanılımıyorsam) Planlama ile mutabık olunmadan 
imza etti.» gibi bir beyan ile karşılaştım, zannedi
yorum. 

NİHAT ERİM (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Es
ki Planlama Müsteşarı Televizyonda öyle söyledi. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞLA 
YANGİL (Devamla) — Katma Protokol, eski Plan
lama Müsteşarlarından Sayın Ziya Müezziinoğlu'nun 
Ortak Pazar Baş Temsilcisi olduğu devirde imzalan
dı; Planlama Teşkilâtından Targan Çarıklı, ayrıca 
Enerji, Ticaret, Malliye, Tarım, Gümrük ve Tekel ve 
Türk - İş temsilcilerinin hep beraber Heyetimize 
dahil oldukları bir dönemde imzalandı; beraber mü
zakere edilerek ve ihtilafsız imzalandı. 

Sayın İnan'a, bana çok kolaylık veren ve benim 
söyleyeceklerimin mühim bir kısmını benden evvel, 
ifade eden beyanları için teşekkür ederim. Ayrıca, 
yöneltilen tenkidleri de, Grupumuz adına tamamen 
katıldığım argümanlarla cevaplandırmış oldu. 

Sayın meslektaşım Tanyeri, evvelâ Hükümetin 
dış politikası üzerinde görüşler ve eleştiriler yapmak 
istedi. Genel mülâhazalarına katılmamak için sebep 
yok; fakat birdenbire Lübnan savaşı, derken Hel
sinki'ye geldi ve «İmzalama iyi ama, çok acı oldu; 
pasif kaldı Hükümet, Makarios'la beraber oturdular, 
imza ettiler.» dedi. 

Hafızamda bir sahne canlandı. Bendeniz Sena
to Dışişleri Komisyonu Başkanıyım, o sıfatla Bir
leşmiş Milletlere katılmışım, Muhterem Turan Gü
neş; aziz arkadaşımın mensup bulunduğu partinin 
Dışişleri Bakanı, Birleşmiş Milletlerdeyiz; o buyur
dukları, «Biz Birleşmiş Milletlere şunu kabul ettir
dik. bunu kabul ettirdik, buna rağmen geldi, orada 
imza etti.» dediği hâdiseler olmuş, Birleşmiş Millet
lerde neyi kabul ettik dedirdilerse onlar yapılmış; o 
araluk rivayet çıktı, «Birleşmiş Milletlere Makarios 
gelecek.» dendi, hakikaten Makarios geldi, Birleş
miş Milletleri resmen ziyaret etti; usulden olduğu 
üzere, Başkan kürsüsünün yanına Devlet Başkanı-

i nın koltuğu kondu. Bundan evvel Sayın Turan Gü
neş, teşebbüse giriştirdi teşkilâtını ve «Bu nasıl iş, 
nasıl temsil edecek bu zat Kıbrıs'ı? Kıbrıs'ın tek tem
silcisi olamaz.» dedi. Türk Delegasyonunun teşebbüs
lerine zamanın Genel Sekreteri cevap verdi; «Affeder
siniz ama, bu Yunan darbesi oldu, o Hükümet; kâtE 
Sampson Hükümeti bu Kıbrıs temsilcisini azletti, 
yerine bir yenisini nasbetti, sizlin Delegasyonunuz 
sade bize değil, bütün dünya devletlerine siliktiler 
yaparak, bu azli tanımadığını, Kıbrıs'ın meşru tem
silcisinin Rossides olduğunu söyledi, bu yenisini de 
katiyen biz muhatap almayız dedi. Hakikaten de 
darbe 3 - 4 gün içinde iflâs etti, o adam da işe baş
layamadı, meşru Kıbrıs Hükümetinin mümessilii 
kaldı. Siz, Makarios'un tayin ettiği adamı meşru 
saymak için bu kadar büyük taassup içerisindesiniz 
de, bizzat kendisini neden kabul etmiyorsun?» dedi
ler ve bizim müracaatımız kale alınmadı. Sayın Tu
ran Güneş de, biz parlamenterler dahil, hepimize, 
«Girmeyin arkadaşlar, Türkiye'nin yeri boş kalışın.» 
dedi Birleşmiş Milletlerde. Türkiye'niin yeri 140 kü
sur milletin huzurunda boş kaldı, Makarios gelip 
oturdu, nutkunu iradetti, biz de, bir Türk olan 
Birleşmiş Milletler Protokol Genel Müdürü Sinan 
Korler'in odasındaki kutudan bu zatın ne söylediği
ni dinledik. 

Biz Helsinki'ye gittik; burada 140 Devlet vardı, 
orada 35 devlet vardı, daha az kişi arasında otur
du Makarios bizlen. O da başta, «Bu adamın tem
silini kabul etmiyoruz.» diye de gittik oturduk. Şim
di, onlarınki bir şey değil, bizimki pasiflik, yapamı
yoruz, beceremiyoruz, Türkiye'nin hakkını müda
faa edemiyoruz... Meseleye bu şekilde yaklaşmaya
lım. Makarios, bizim için de, sizin için de Devlet 
Başkanı değil. Dahi değil... Bu bir, de facto varlık, 
de jure değil; hukuken değil, ama başka devletler, 
Ne yapalım efendim; bir ihtilâftır gidiyor, bakalım 

I nereye varacak? Fakat ortada bir devlet var, bu da 
gelmiş senelerdir oturuyor, işte biz bunu tanıyo
ruz, başımıza iş çıkarmayın.» diyorlar.. Bu, Avrupa 
Konseyinde böyle, diğer yerlerde böyle. Bu ger
çeği, aramızda ne yapacağımızı kararlaştıralım; ama 
«Sen Makarios'a fazla itibar ettin, ben az itibar 
ettim.» yoluyle, Makarios'un itibarını tenzil değil, 

I ilân ederiz. Benim maruzatım bu. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, konuşma süreniz 

bitmiştir efendim. 
DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRI ÇAĞLA-

YANGİL (Devamla) — Acaba izin verir misiniz, 
I oylama suretiyle biraz imkân verir misiniz?.. 
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BAŞKAN — Estağfurullah, ne kadar sürer?.. 
DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRI ÇAĞLA-

YANGÎL (Devamla) — Lütfünüz ne kadar râygân 
olursa. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, şimdiye kadar böyle 
bir usul açmadık; fakat kısa bir sürede ikmal eder
seniz, oylayayım efendim. 

MEHMET BİLGİN (Bingöl) — Sayın Bakanın 
konuşmasına yarım saat ilâve edilmesini teklif edi
yorum. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞLA-
YANGİL (Devamla) — Ne bileyim; 15 dakika lüt

fedin, eğer muhalefet müsaade ediyorsa. 

BAŞKAN — Sayın Bakan konuşmasını 15 daki
ka içinde bitireceğini söylemişlerdir. 15 dakikalık 
bir süre tanınmasını istiyor. Bunu oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilirrfiştir. 

Buyurun Sayın Bakan. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞLA-
YANGİL (Devamla) — Gerek Sayın Başkana, gerek 
Yüce Heyetinize şükranlarımı arz ederim. 

£imdi, muhterem arkadaşım tenkitlerinde, yine 
bu temsil meselesiyle ilgili olarak bendenizi, Birleşmiş 
Milletlerde mahut karar meselesi görüşülürken gitme
diğimden kınadılar. 

Pek muhterem arkadaşlarım; 
Kıbrıs işi için Birleşmiş Milletler, katiyen elveriş

li bir form değildir. Neye dayanıyoruz Kıbrıs da
vamızda?.. Cemaat mefhumuna. «Bağlantısız mem
leketler» dediğimiz grup, en azı 6, en çoğu 126 ce
maatten müteşekkil küçük devletler. Buraya geçen 
gün yeni akridite edilmiş bir Devlet temsilcisi geldi, 
«Resmî lisanınız?» dedim. «İngilizce» dedi. «Niye? 
dedim; «76 dil var, hangisini konuşacağız, hangi
sini resmî lisan yapsak, öbürü darılır.» dedi. Ayrı 
topluluklarız... 

Şu halde, «Cemaat» mefhumu; Kıbrıs meselesi
nin biraz da nezaketi bu, eğer cemaat hakları Kıb
rıs'ta prototip bir hale gelirse, Afrika'da yeni müsta
kil devletlerin hali ne olur?.. Her cemaat, «Biz ayrı 
devlet oluruz.» demeye (kalkarlarsa, bizim vaziyeti
miz ne olur meselesi, bağlantısızları ürkütmekte. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Cenevre 
Anlaşması var. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞLA-
YANGİL (Devamla) — Her şey var. 

Şimdi ikinci noktayı da arz edeceğim. 

Buna rağmen, bu grupun müttehit bir halde da
yandığı prensipler var. Bir de biz neye dayanıyo
ruz?.. Muahedelere. «Anlaşmalar var.» diyoruz. 

Şimdi, Cenevre Birleşmiş Milletlerin Hukuk Ko
misyonunda 31 nci maddeyi tefsir etmişler. Muahe
deler neleri ile muteberdir?.. Tefsire bakınız: «Mua
hedeler, altlarındaki imza ile muteber değildlir» di
yor. Bir Devletin bir muahedeye imza koyması, onu 
taahhüt altına sokmaz. Çünkü, «Sana istiklâl vere
ceğim» dediğin bir millete, (Hani teşbih belki iyi 
olmayacak; bazan bir şey satarken, şunu alırsan onu 
da veririm diye yanına fenasını da katarlar) o mua
hedenin içine ne koyarsan, o adam, «Bir imza ede
yim, müstakil olayım da, sonrası kolay.» diye onu 
imzalıyor. Hukuk Komisyonunda ne demişler?.. 
«Muahedeler, altındaki imzalarla değil, Birleşmiş 
Milletler şartına uyumluluklarıyle muteberdir.» Yani 
bir devlet bir muahedeye bir imza koymuş ise, o 
muahedede Birleşmiş Milletler şartına muhalif hü
küm var ise, o devlet bu taafohhütıten istinSkâf ede
bilir. Her ne kadar Hukuk Komisyonunda kabul 
edilen şu hüküm henüz Birleşmiş Milletler şartına 
resmen intikal etmemiş ise de, zihniyet ve hava bu
dur. Onun için arz ediyorum ki, Birleşmiş Millet
ler, Kıbrıs işinin halli için elverişli form değil. 

Meseleyi buraya Kıbrıs getirmiş. Niçin getirdi
ği mamm. Viyana Konferansı Mukerraratmı deje
nere etmek için. Nereye varmak istediği de makim. 
«Tansiyonu yükseltmeyelim. Temsilini kabul etme
diğimiz, muhatap almadığımız bir Hükümetin Dış
işleri Bakanıyle gidip orada bu konuyu münakaşa ve 
mücadele etmeyelim.» dedik. Belki hatalı karar 
verdik; ama bizim yaklaşış tarzımız, açımız bu ol
du. 

Yine, «Cidde Konferansında, bir yandan İsrail'in 
Birleşmiş Milletlerdan atılmasına imza koyarsın, bir 
yandan aksine beyanatta bulunursun.» buyurdular. 

Muhterem arkadaşlarım; 

İslâm Konferansında alınan kararlar, imza atılarak 
alınmıyor. Bendeniz İslâm Konferansının son günkü 
celsesine katılmadım. Benim namıma, merkezden 
götürerek orada bıraktığım Büyükelçi arkadaşa da, 
böyle bir karar alındığı taktirde muhalefet etmemesi 
hususunda talimat da verdim. Böyle bir karar ala
caklarsa, sen muteriz olma.» dedim. 

Kominike okundu, biz bu karara itiraz etmedik. 
Bizim rolümüz bu. «Hayır, biz bu karara katılmı
yoruz.» demedik. Bu karar okundu, itiraza uğra
madı ve kabul edildi. 
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Kâğıt yazmışım... Sayın inan arkadaşım la söy
ledi; o kâğıdı hepimiz yazıyoruz. He'" İslâm Konfe
ransına katılan bakan veya bakam temsilen katılan 
yazıyor. Biz lâyik devletleriz. Konferans, İslâm Kon
feransı... «Biz, Anayasamızın ve Birleşmiş Milletler
de katıldığımız kararların dışında kalan kararlarınıza 
uyuyoruz.» diyoruz. Çünkü öyle kararlar var ki, o 
camia. Birleşmiş Milletlerde bizim çok dışımızdaki 
kararlara oy vermişler; oylamışlar ve oraya da ge
tiriyorlar. ekseriyet de onlarda. Bunlara nasıl olsa 
Birleşmiş Milletlerde de karar verdik, burada da 
takviye edelim, diye bir de pekişlirici kararı orada 
alıyorlar. Bu rezervasyonu, bu ihtirazı kaydı, eksik
siz bütün konferanslarda yaptık. Yani, «Bir yandan 
git orada İsrail'in atılmasına dair karara imza at, 
gel burada İsralil'le ilişkilerim dondurulmuştur de...» 
Bu zorlama bir tenkit ve kusur. Yegâne kusurumuz 
da buysa, bunu da bu şekilde müdafaa ediyorsak. 
onda mesele yok. 

«Politikada daha hareketli olsun.» diyor. Olalım; 
ama arz ettim sebeplerini. Yani bizim hareketli ol
mamız. tarafları hareketli kılmak için vesile ve sebep 
teşkil etmiyor. 

Bir de buyurdular ki. «Ambargo kararlarını ha
fifletmek için gayret sarf ediyor.» Bendeniz niçin 
şeytanın avukatlığını yapayım?.. N'çin ben başkası 
hesabına gayret sarf edeyim?.. Ambargo kararları 
ortada, alenî. Ambargo kararından memnuniyet 
duymadığımızı ifade ettik. Kongreyi birtakım aley
himize kararlar almaya sevkeden esbabı mucibeîer 
malum. Bununla, beraber karşılaştık. 

«Aternatifsiz dış poltika olmaz.» buyurdular. 
Bilmiyorum kasıtları nedir? Zaman-ı idarelerinde: 
kendileri iktidar oldular, NATO'ya bir itirazları ol
madı. NATO üzerindeki Hükümet programlarındaki 
kayıtlar malum. Kime alternatif anyoruz?.. Ambar
go meselesiyle, Amerika ile ikili ilişkilerimizde buh
ran var, ama NATO'ya karşı bizim buhranımız yok 
Biz NATO'ya yönelik bir mücadele içinde değiliz. 

Buyurdular ki, «Memnun olduk, rejim ve ideo
loji ayrımı gözetmeksizin bütün devletlerle ilişkileri
mizi geliştireceğiz, ilk kez böyle bir beyanları oldu.» 
Ama biz bundan evvel, 1965 - 197i döneminde 6 yıla 
yakın iktidarımızda, zannediyorum ki, gerek Doğu 
memleketleriyle, gerek Orta - Doğu memleketleriyle 
çok yakın ilişkiler kurmak imkânına, malik olduk. 
Bendeniz hatırlarım: ilk Dışişleri Bakanı olduğum 
zaman muhterem Tanyeri'nin partisinin ne kadar 

itirazlarına maruz kaldım: «Orta - Doğu'da tarafsız 
bir politika takibetmiyorsun, Pro - Arap bir politika 
Türkiye'ye zarar getirir. Bu bölgede tarafsız politika 
takibi gerekir...» mücadelesini yapmıştık. Ona rağ
men, Orta - Doğu'ya açılan, doğu komşularımıza 
açılan bir politika takibetmiştik. tik kez değil muh
terem Tanyeri. 

Bir de şuna arzı cevap etmek istiyorum: «İstik
rarsız, kendi içinde uyumsuz bir hükümetsiniz. Bun
dan başka şey yapamazsınız.» dediler; ama kendi 
devirlerini de övdüler. Kendi devirleri de, bizim 
için reva gördüğü tavsifin dışında oir hükümet de
ğildi. Koalisyonların akıbeti bu. Koalisyonda istik
rar da, uyum da bir ölçüde temin edilebiliyor. 

Muhterem arkadaşımız. «Kira anlamına gelen 
üslerde bir durumdan sakınınız.» dedi. Aynı fikir
deyiz. Kendilerini temin etmek isterim. Zaten ilân 
ettik; üsler Türk olacaktır. Üslerin kumandanı Türk 
olacaktır. İdare ve teknik yönetim Türk'te olacak
tır; ama müttefik olarak Amerikan mütehassısları 
katılabilecektir. Üssün hüviyeti Türk olduğuna, iş
letmesi Türk olduğuna göre, elbette ki kira bahis 
konusu olamaz. 

Ne isleyeceksiniz Amerikalıdan?.. Şunu isteye
ceğiz; 

Muhterem arkadaşlarım. NATO'ya ilk girdiği
miz zamanlar, bizden gücümüzün üstünde bir ordu
yu silâh altında tutmamız istendi; 500 000 kişilik 
bir kuvvet daimî olarak tutulacak... E, o zaman 
elendi ki, «Hem kalkınma, hem bu yüksek savunma 
masrafları güç...:» «Kolay; biz destek sağlarız» den
di. Kim sağlayacak? İki devlet talip oldu; Almanya, 
Amerika. Demek ki, biz bir kere NATO içinde yük
lendiğimiz bu ağ'r görevlerin idamesi için bir dış 
destek istiyoruz hakkımız. 

İkincisi; NATO'ya girdik, bir müddet sonra. 
«Ortak savunma tesisleri kuralım. Günün birinde, 
karşı karşıya cenk etmemiz muhtemel tarafın hazır
lıkların! en iyi izleyebileceğimiz bölgelerde beraber
ce bu tesisleri kuralım. Aynı kamptayız; hepimizin 
güvenliği birbirimizindir.» dediler. «İyi ama, bunu 
bizim bölgemizde yaptığınız zaman, bize munzam 
riskler gelir.» dedik. «Onu da karşılarız, savunmanı
za ayrıca katkı yaparız» dediler. Bir, NATO içi mü
kellefiyetlerimiz için, bir, ortak tesis bulundurmak
tan mütevellit savunmamızın açığını kapatmak için, 
bize destek vaat edilmiş. O destekleri istiyoruz 
Ambargo, bu desteklerin eskisi gibi, 1969 Anlaşma
sındaki esasların dışında bir usulle temin edilmesi 
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lâzım geldiğini bize bir ders olarak öğretti. Onu te
mine çalışıyoruz, 

BAŞKAN — Sayın Bakan, ikinci süreniz de dol
muştur efendim. Lütfen toparlayınız. 

DIŞİŞLERİ BAKANİ İHSAN SABRI,, ÇAĞ -
LAYANGİL (Devamla) — Kıta sahanlığı işinde de 
son olarak muhterem arkadaşlarıma arzı malûmat 
edeyim. Gerektiğinde Lâhey Adalet Divanına git
menin bizden evvelki Hükümet tarafından karar al
tına alındığını biliyoruz; ama biz bu kararı inkâr et
memekle beraber, Ege denizinde 3 042 ada var. 
«3 042 adanın, 3 042'sine de kıta sahanlığı hakkı 
tanırsanız, Ege bir Yunan gölü olur. Burada özel 
bir durum var, özel duruma özel tedbir lâzım. Gelin 
bunu her tarafıyle görüşelim, müşterek işletme da
hil, aramızda halledelim; edemezsek görüş ayrılıkla
rımızın nerede olduğunu tespit edelim.» görüşünde
yiz. Lâhey Adalet Divanına, «Bizim aramızı bul.» 
diye gidilmez; «Bu görüşlerimiz birbirimize uymu
yor.» diye gidilebilir. Hiç olmazsa onu tespit edelim. 
Bu safhadayız; görüşmeyi reddettiğimiz değil, görüş
meye talin olduğumuz vaziyetteyiz, kendilerinin gör
düğü mahzurları aynen görmekteyiz. 

Müsamahanız ve dinlemek lütfımda bulunduğu
nuz için teşekkür ederim. Diğer arkadaşlarımıza arzı 
cevap etme imkânı hâsıl olmadığı için özür dilerim. 
Eğer müsaade ederlerse kendilerine, kendi fikirleri 
üzerinde mütalaalarımızı yazılı olarak arz edeceğim. 

Saygılarımı sunuyorum. (A. P.. M. S. P., C. G. P. 
sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Bakan. 
Sayın Bakan, bazı sayın üyeler tarafından Ba

kanlığınızca cevaplandırılmak üzere yazılı sora öner
geleri verilmiştir. Evvelce de ifade etmiştim, bu öner
gelere şifahen veya yazılı olarak cevap verebilirsi
niz. Zaten, uzun soruları havidir. Takdir buyurursa
nız... 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ-
LAYANGİL (Devamla) — Yazılı cevap vereyim 

efendim. 
BAŞKAN — Oldu efendim, yazılı olarak cevap 

vereceksiniz. Takdim edeceğim efendim önergeleri. 
Sayın üyeler... 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — Soru 
soramaz mıyız efendim? 

BAŞKAN — Soru yazılı olarak lütfen. Çünkü. 
sayın Bakanın konuşmasına ve soruları cevaplandır
masına bir saat ayrılmıştı, bu vakit geçti. 

Sayın üyeler, bir husus var, evvelce de bu usulü 
uyguladık; ama vaktimizi çok aldı. Verilen soru 
önergelerinin okunarak zapta geçmesini evvelce tat
bik etmiştik; fakat şimdi sayın Bakan, tanınan sü
reyi kullandı, hatta Yüksek Kurulunuzca 15 dakika
lık bir süre de tanındı, onu da kullandı. Ben burada 
soruları sadece zikredeceğim. Sorular uzum 6 arka
daşımız... 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Bu doğru bir 
usul değil Sayın Başkan suallerimiz zapta geçsin. 

BAŞKAN — Efendim, Genel Kurulun oyu ile 
bu işi halledeceğim. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Oylanacak bir 
mesele değil, zabıtlara geçmesi lâzım. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — İsimle
rini okuyun Sayın Başkan. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Müsaade eder-
misiniz Sayın Başkan?.. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ünaldı. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Bu soru öner
geleri. kifayet önergesi verildikten sonra mı, yoksa 
önce mi verildi? Eğer sonra verildiyse muameleye 
koyamazsınız. Kifayet önergesi sorulara da şamil
dir. 

BAŞKAN — Sayın Ünaldı. kifayet önergesi so
rulara da şamildir; ancak bir kısmı, kifayet önergesi 
verilmeden evvel, bir kısmı da sonra geldi. Yalnız 
programda, sorular da dahil olmak üzere, sayın Ba
kana bir saat süre verilmiştir. Bu göstermektedir ki, 
kifayet önergesi ne zaman verilirse verilsin, bir saat 
içerisinde, eğer vakit var ise, sayın Bakan bu soru 
önergelerini cevaplandırabilir. 

Sizin ifade ettiğiniz şekilde olsa; sayın Bakana 
bir saat süre tanınmışsa, yanm saat içerisinde bu 
konuşmasını yapsa, yarım saat kalsa ve bu arada da 
kifayet önergesi verilmiş olsa, diğer soruların ce-
vaplandırıîmaması lâzım. Halbuki, kabul ettiğimiz 
programa göre, verilen önergeler ve sorulara veri
lecek cevaplar da 1 saatlik... 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Müsaade bu
yurur musunuz?.. Bendeniz de bir niyetle söylemi
yorum: müzakerelerin selâmeti bakımından zatıâlini-
zi uyarmak istiyorum. Şimdiye kadar yaptığımız 
tatbikatta oya koymak suretiyle konuşmanın uzatıl
ması mümkün olmuyor idi; ama bir yeni usul ihdas 
edildi, bu itibarla da müzakereler uzuyor. Bunun 
uzamaması için, eskiden olduğu gibi, Danışma Ku
rulunun kabul ettiği esaslardan ayrılınmaması iktiza 
eder. Bu bir. 
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İkincisi; kifayet önergesi oylanmadan önce ve
rilmiş olan önerge veya soru önergeleri vaısa, işte 
onlara şamil değildir kifayet önergesi. Onların oku
nup, zapta girmesi lâzım; ama kifayet önergesinden 
sonra verilmiş olan varsa, onların muameleye kon
maması lâzımdır. 

BAŞKAN — Sayın Ünaldı, . bazen durum ve 
şartlar gereğince ve Genel Kurulun da temayülüne 
uygun olarak, konuşan sayın üyelerin sürelerini 
5 -10 dakika uzatabiliyoruz. Bu, nihayet umumî te
mayüle uygun ve umumî temayülün orzusunu yerine 
getirmekten başka bir şey değildir. Bunu, ihlâl ma
hiyetinde anlamamız lâzım. Nihayet bir müsamaha
dır. 

Biraz evvel, Saym Dışişleri Bakanımız konuştu
lar, böyle bir isteğini de izhar ettiler; memleketin 
yüksek menfaatleri üzerinde açıklama yaptılar. 

Şimdi, «Tüzüğün hükmü böyledir, Danışma Ku
rulu böyle bir karar almıştır.» diye, katı bir tutum 
içerisine girmeyi, ben şahsen uygun görmüyorum. 
Bunu, Tüzüğün ihlâli veyahutta Danışma Kurulu
nun almış olduğu karara aykırı bir tutum olarak an
lamamanızı istirham ediyorum. 

Sayın üyelerin soru önergeleri, kifayet önergesi 
gelmeden önce gelmişti, okutup zapta geçireceğim. 
Ondan sonra, sayın bakanlıkça cevaplarını yazılı 
olarak rica edeceğim. 

Okutuyorum : 

«Sayın Başkanlığa, 
Aracılığınızla sayın Dışişleri Bakanının aşağıdaki 

soruma cevap vermelerini arz ederim. 

Mardin 
Sait Mehmetoğlu 

1. Suriye'de arazisi bulunan vatandaşlarımızın 
haklan ne zaman verilecektir?.. 

2. Irak uçakları, Barzani harekâtında sınırları
mıza tecavüz ederek, Silopi ilçemizde bazı vatan
daşlarımız zarar görmüşlerdir. Mahallî idare ve par
lamenterlerin delâleti ile gelişi güzel bir rapor veril
miş, konu kapatılmıştır. 

Bugün mahallî mahkemelerin yaptıkları tespitte, 
zarar ve ziyanın yekûnu çok yüksek olduğundan 
Bakanlık bu husus için ne düşünmektedir? 

BAŞKAN — Sayın Mehmetoğlu, bu sorunuz sa
yın Bakanlıkça yazılı olarak cevaplandırılacaktır. 

Bir diğer soruyu okutuyorum: 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına, 

Aşağıdaki soruların Dışişleri Bakanı tarafından 
yazılı olarak yanıtlanmasını istiyoyum. 

Gereğini saygı ile rica ederim. 
Erzincan 

Niyazi Unsal 

1. Ülkemizin bir kaynaktan silâh almasını hatalı 
bulduğunuzu açıkladınız. Hatalı bulduğunuz bu işi 
sağlayan anlaşmaların altında sizin imzanız olduğu
na göre, bugünkü durumunuzu nasıl açıklarsınız?.. 

2. Son rüşvet haberlerini duyduktan sonra. 
ambargounun kalkmasını istiyor musunuz? Ambargo 
işlemiyle, rüşvet haberleri arasında sizce bir ilişki 
var mıdır?.. Yani, rüşvet haberleri bir nevi tehdit 
havası taşıyor mu?.. 

3. Rüşvet haberlerine açıklık kazandırmak için, 
Amerika Birleşik Devletlerine nota vermeyi düşü 
nüyor musunuz?.. Düşünmüyorsanız, bu tutum, silâh 
alış - verişinde imzası bulunanları, daha doğrusu Hü 
kümeti zan altında tutmaz mı?.. 

4. Hükümet, üslerin faaliyetten menedildiğini 
söylerken. Amerikan Haber Ajansı bunu yalanla
maktadır. Buna ne dersiniz?.. 

5. NATO Bakanlar Konseyinde alınan karar 
gereğince, üslerin dış güvenliğini Türk askerlerinin 
sağladığı doğru mudur? 

6. 26 Temmuz kararınızla, üslerdeki Amerika 
Birleşik Devletleri personelinin vize işlemini iptal 
ettiniz. Millî Savunma Bakanı bunların, bize taze
lenmediğini söylemektedir. Buna göre, üslerdeki 
6 570 Amerika Birleşik Devletleri personeli, vizesiz 
mi durmaktadır? 

7. — Millî Savunma Bakanı, «Amerika Birleşik 
Devletleri askerleri silâh ve teçhizatı ile görevleri ba
şındadır.» dediğine göre, bu görev sizce nedir?.. 

8. — Biz, üslerin bize devrini değil, sökülmesini 
istiyoruz. Nükleer tekniğe göre bunları ülkemiz için 
yararlı görüyoruz. Bu görüşe katılıyor musunuz?.. 
Katılrmyorsanız, bilim adamları seviyesinde bu ko
nuda bir araştırmanız var mıdır?.. 

9. — Amerika Birleşik Devletleri Başkanının her 
iki ayda bir .Kongreye ülkemiz için vereceği bilgiyi 
Hükümet olarak nasıl buluyorsunuz?.. Böyle bir du
rum bağımsızlığımıza uzanan bir saldırı değil mi
dir?.. Amerika Birleşik Devletleri Başkanının Kon
greye verdiği bilgilerin kapsamı nedir? Bu bilgileri 
hangi kaynaktan almaktadır?.. Başkan, bilgi verme 
işlemini şimdiye kadar kaç kez yapmıştır ve ülke
miz hakkında Kongreye ne söylemiştir? 
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10. — Amerika Birleşik Devletleriyle ilişkileri
miz ve silâh alımları konusunda parlamentoda bir ge
nel görüşme ister misiniz? Bunu Hükümet olarak 
başlatmayı düşünür müsünüz? 

11. — TIR kamyonları konusunda İran ile yap
tığımız görüşmeler ne safhadadır? Bu anlaşmaya açık
lık kazandırmak şu anda mümkün müdür?.. 

12. — AET'den ülkemize 700 milyon dolar kredi 
teklifi doğru mudur?.. Doğru ise bunun koşulları ne
dir? Değilse, Başbakanın açıklamasını nasıl buluyor
sunuz?.. 

13. — Rüşvet olayında adı karışan şahsın yurt dı
şına çıktığı yazılmıştır. Bu doğru mudur? Doğru ise 
bunu Hükümet olarak nasıl yorumlarsınız? 

14. — Ambargonun kalkması için Hükümet Ame
rika Birleşik Devletlerine heyet göndermiş midir?.. 
Gönderdiyse bunlar kimlerdir?.. Amerika Birleşik 
Devletlerinde kimlerle görüşme yapılmıştır? 

15. — Üsler için kiraya vereceğiniz sahanın yüz
ölçümü kaç metrekaredir? Kiraya verilecek toprağın 
fiyat takdirini kim yapacaktır? 

16. — Dünyada, önce üs yaptırıp, sonra topra
ğını kiraya veren başka bir ülke var mıdır?.. 

17. — Kiralama işini Amerika Birleşik Devletleri 
kabul etmezse, ne yapmayı düşünüyorsunuz?.. 

BAŞKAN — Saym Unsal, sorularınız Sayın Ba
kanlıkça yazılı olarak cevaplandırılacaktır. 

Bir başka soru önergesi var, takdim ediyorum. 

Sayın Başkan 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Bakan tarafından ce
vaplandırılmasına aracı olmanızı rica ediyorum. 

Eskişehir 
Hikmet Savaş 

1. — Dış ülkelerde vazife yaparken şehit edilen 
diplomatlarımızın geride kalan eş ve çocuklarına ne 
gibi yardım yanılmıştır? 

2. — Yapılmadıysa ne düşünülmektedir? 

BAŞKAN —• Bu sorular da Sayın Bakanlıkça ya
zılı olarak cevaplandırılacaktır. 

Başka bir soru önergesini takdim ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorulanının Sayın Dışişleri Bakanımız 

Çağlayangil tarafından yazılı veya sözlü olarak ce
vaplandırılmasına tavassutlarınızı arz ederim. 

Manisa 
Oral Karaosmanoğlu 
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j 1. — Muhtelif tarihlerde görevlerini ifa sırasında 
haince şehit edilen Viyana, Paris Büyükelçilerimiz ile 
Lon Angeles Başkonsolos ve Konsolos Yardımcıları
nın, Paris Büyükelçilik şoförünün milletimizi ve aile
si efradını büyük bir acıya garkettiği malumlarıdır. 
Telâfisi mümkün olmayan kayıplarımız muvacehesin
de hiç olmazsa geride kalan ailesi efradının acılarına 
milletçe katıldığımızın maddî ve manevî nişanesi ola
rak emekli, dul ve yetim statüsünün gerektirdiği ru
tin ve mahdut imkânlardan ayrı olarak özel bir tazmi
nat kanunu tasarısının Yüce Meclislere şevki için ne 
düşünülmektedir?.. 

2. — Dış ülkeler nezdindeki özellikle hassas böl
gelerdeki sefaret, konsolosluk, daimî temsilcilik ve 
benzeri kuruluşlarımızda geçmiş acı olayların teker-
ıürüne azamî ölçüde engel olabilmek amacıyle gü
venlik tedbirlerimiz tam anlamıyle ve takviyeli ola
rak ikmal ve ıslaha gidilmeden sağlanacak mıdır? 
Tedbirler nelerdir? 

BAŞKAN — Sayın Karaosmanoğlu. sorularınız 
yazılı olarak cevaplandırılacaktır. 

Bir başka soru önergesini takdim ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 

Aşağıdaki soruların Sayın Dışişleri Bakanı tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletinizi 
saygıyle arz ederim. 

Balıkesir 
Hikmet Aslanoğlu 

1. — Dışişleri Bakanlığımıza bağlı olan dış ülke
lerdeki teşkilâtlarımızda mahallî memur, şoför, aşçı, 
bekçi, daktilo, hademe ve benzeri gibi hizmetlerde 
Türk asıllı olmayan kaç kişi çalıştırmaktadır ve han
gi ülkelerdedir? 

2. — Dış ülkelere giden veya oralarda çalışan bü
tün Türk vatandaşları dış temsilcilerimizden şikâyet
çidirler, âdeta, bize yabancılaştıklarını ifade etmek
tedirler. Bunun sebebi nedir? Bu durumun gerçek 
olduğunu kabul ettiğimize göre düzeltilmesi için ne 
gibi tedbirler düşünülmektedir? 

BAŞKAN — Sayın Aslanoğlu, Sayın Bakanlıkça 
vazıh olarak cevaplandırılacaktır. 

Bir başka soru önergesini takdim ediyorum. 

Sayın Başkan 

Aşağıdaki soruların cevaplandırılmasına müsaade
lerinizi saygılarımla arz ederim. 

Tabiî Üye 
Samı Küçük 
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1. .— TIR kamyonlarından kilometre ton basma 
15 kuruş alınacağı 1967 yılında karara bağlandığını 
Sayın Bakan tarafından ifade edildi. Bu karar uy
gulandı mı? Uygulanmadığı takdirde sebebi nedir? 

2. — Bilindiğine göre Avrupa Yatırım Bankasının 
merkezi Lüxemburg'tadır. Fakat burada Büyükelçi
liğimiz olmadığı gibi Maliye temsilciliğimiz de yok
tur. Bankanın önemi dikkate alınarak Lüxemburg'da 
bir temsilcilik açılması düşünülüyor mu? 

3. — Bir milyondan fazla işçimiz yurda geliş ve 
işlerine dönüşte Bulgaristan'dan geçmektedirler ve vi
ze harcı ödemektedirler. Yugoslavya ve Romanya ile 
yapılan vize anlaşmalarına benzer bir vize anlaşma
sının Bulgaristan ile yapılması düşünülüyor mu? 

Bilindiği üzere bu anlaşma olmadığından, Bulga
ristan'a bir kaç yüz milyon lira ödenmekte ve ayrıca 
işçilerimiz işgünü kaybına uğramaktadırlar. 

BAŞKAN — Sayın Sami Küçük, bu sorularınız 
Sayın Bakanlıkça yazılı olarak cevaplandırılacaktır. 

Sorular bitmiştir efendim. Son söz Sayın Bilgen' 
dedir. 

Buyurun Sayın Bilgen. 
LÜTFÎ BİLGEN (tçel) — Sayın Başkan, sayın se

natörler; 
Dışişleri Bakanımız Sayın Çağlayangil konuşmala

rının bir yerinde; «,Biz barış istiyoruz ve bunu cidden 
istiyoruz; ama barış için de, kavga için de iki kişi is
ter. Barış için bir tek biz varız, karşımızda barış için 
ikinci kişi yok.» dediler. Bu ifadeye katılıyorum. 

Sonra, yine kendi tahminleri, «Belki Makarios; 
biz şu durumda mağlubuz, Kıbrıs'ın </r 40 toprağını 
kaybettik, ekonomik gücün c/r 70'ini kaybettik, bu 
şartlar altında yapacağımız bir barış bize fayda ge
tirmez, büyük idealimiz için zararlı olur, diye düşün
müş olabilirler. Sonra, Yunanistan Hükümeti buna 
katılıyor mu, katılmıyor mu? Onu da bilmiyoruz.» de
diler. Bunların hepsi; bu varsayımların hepsi müm
kün olabilir, düşünülebilir. 

Gerçekten de Kıbrıs'ta durumu yerinde tetkik et
mek imkânını bulursak, Rum kesiminin ilerisi için 
böyle, bugünden zayıf da olsa, birtakım ümide kapıl
maları mümkün. 

Bir kaç gün önce Kıbrıs'tan, Türkiye'den gitme 
Türk'lerden bir mektup aldım. Mektubun bir iki cüm
lesini okuyarak konuşmama başlamak istiyorum. 

«Sayın senatörüm; 
Sonsuz selâmlarımı yollar ellerinizden öperim. 
Sayın senatörüm; 
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9 Temmuz 1975 günü Kıbrıs'a göçmen olarak gel
dik. Burada bize ikinci sınıf muamelesi yapılıyor. 
Biz geldikten sonra, sizin buraya gelişiniz bizleri bi
raz olsun rahatlattı, o da az bir zaman sürdü. Eski 
usuller yine devam ediyor, burada bizlerin haklarını 
savunacak kimse yok. Bizim tek güvendiğimiz sizler
siniz. Bize üç aydır verilen iaşeler de noksanlaştı ve 
asıl, bize tarla vermek için gelen heyet; yok, tarla 
işini Ankara durdurdu, diyorlar.» 

Asıl, önemli olan nokta da burası. 
Biz Türkiye'den, Kıbrıs'taki soydaşlarımızın yara

sını sarmak, onlara yardımcı olmak, işgücü açığını 
kapatmak için bazı köylülerimizi gönderdik; Türki
ye'nin her tarafından insanlar gittiler yerleştiler, yer
leşmeye çalıştılar daha doğrusu. 

Bu mektubu ben, mektup olduğu için okumadım 
burada. Gerçekten bu yaz gitme fırsatını buldum, 
onbeş gün Kıbrıs'ta çoğu köyleri tetkik ettim, gez
dim, Türkiye'den giden göçmenlerle konuştum, Kıb
rıs'ın güney kesiminden gelen göçmenlerle konuştum, 
Kıbrıs'ta kalan idarecilerle, halkla; polisiyle, memu-
ruyle herkesle konuştum, askeriyle konuştum, pek de 
iç açıcı bir durum görmedim. Şu mektupta yazılanla
rın doğru, olduğunu yerinde, maalesef gördüğüm için 
Senatoda bir kısmını okudum. 

Magosa'dan Omorfo'ya kadar olan bütün kesimi 
dolaştım. Teşhisleri de orada halk, bence yerinde ko
yabiliyor. Biz orada, Türkiye'nin kan dökerek sulhu 
kurtarmış olmasına rağmen, para harcayarak Rum 
mezalimine karşı durmamıza rağmen, bugün için Sa
yın Çağlayangü'in konuşmalarında bahsettiği gibi, 
Makarios'un ileri düşüncelerine ümit verecek bazı kö
tü durumda kalmaktayız. Hem oraya giden Türk'ler, 
hem güneyden gelen göçmenler, hem de Kıbrıs'ta ye
rini değiştirmemiş olan kimselerden bunu duymak 
mümkündür. 

Toplu katliam yapılan Atlılar köyünden, Klerides' 
in evinin bulunduğu İskele köyüne kadar büyüklü 
küçüklü pek çok köyü gezdim ve yüzlerce insanla gö
rüştüm. Şöyle bir durum var : Tabiî, bir zafer sar
hoşluğu devresi geçmiş, iş başa düşmüş; çalışmak, ka
zanmak ve iş sahaları açmak lâzım. Bir organizasyon 
bozukluğu var. Evvelce çok küçük bir cemaati çok 
dar bir çerçeve içerisinde idareye alışmış olan bir ida
reci grupunun, bugünkü durumda yetersiz kaldığını 
söylemekte bir mübalağa yok sanırım. Bu yönden, 
Kıbrıs Türk kesimi Hükümetine daha çok yardımcı 
olmak zorundayız. 
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Türkiye'den giden; işçi yardımcılarına diyeceğim, J 
ikinci sınıf muamele yapılır gibi olmasının da herhal- ! 
de birtakım gerekçeleri var. Öyle değilse bile, bu va
tandaşımızın böyle bir hisse kapılmış olması kötü
dür. Asıl bizim istediğimiz; Kıbrıs'ta bulunan ve şim
diye kadar işgal altında, zulüm altında benliğini, 
Türk'lüğünü koruyabilmiş insanların Anadolu'dan ge
len insanlarla rahatlıkla kaynaşmasını temin etmek
tir. Bu kaynaşmayı, muamelede eşitlik yapmak sure
tiyle temin etmek mümkündür. Konya'dan, Trabzon' 
dan, Mersin'den, Antalya'dan ve Türkiye'nin muhte
lif yerlerinden köyler, köy olarak gitmişler, onlarla 
temas kurdum. Memnun olan var, olmayan var; fa
kat büyük kesimi durumundan şikâyetçiler, pek çok 
imkân olmasına rağmen, bunun harekete geçirileme-
yişinden şikâyetçiler. 

Türkiye'den giden büyük kesim, topraksız va
tandaş. Orada basına da intikal eden, herkesi meşgul 
eden bahçelerin kuruduğu meselesi var. Benim tespit 
ettiğime göre, bir şirket bütün narenciye bahçelerinin 
belirli bir süre için, meyveleri. karşılığında bakımım 
deruhte etmiş. Derler ki; bu şirket, devresini doldu
ran işçinin yerine yenisini, fazla masraf etmemek için 
almıyor, böylece, meyvesi ancak o anda alınacak ağaç
lara bakıyor, yeni veya öbür sene meyve verecek 
ağaçlara bakmadığından. bahçeler perişan oluyor. 
Bunu yerinde gördüm, maalesef doğru olduğunu da 
tespit ettim; kendim de bu işlerle meşgul olduğum 
için anladığımı da söyleyebilirim. 

Magosa, Omorfo çevresinde, Girne yörelerinde 
gerçekten sahibi belli olmuş bahçeler var; içinde ça
lışıyorlar, bakımlı verimli ve adamlar sonuç alıyor
lar. Sahibi belli olmamış, kime verileceği muallakta 
bulunan yerler ise, gerçekten kurumakta. O zaman 
ben, bizim Türkiye'den gidenlerin şikâyeti üzerine 
Kıbrıs'taki yöneticilerle de temasa geçmiştim; «Biz, 
Ankara'dan bir ekip bekliyoruz, bunların kadastrosu 
yapılacak, bu heyet geldikten sonra tevziat yapaca-
ğ.z.» dediler. Ben, Türkiye'ye döndükten sonra ilgi
lilerle temas kurdum ve gerçekten bu heyeti gönder
diklerini söylediler bir müddet sonra. Oradaki çalış
ma durumunu bilmiyorum ama, yeni aldığım şu mek
tuptan öğrendiğime göre, (ki ben, Ağustosta oraday
dım.) bir aralık gösterilen gayret yine akamete uğra-
mış ve bahçe verimi, tarla dağıtımı işinin aksamış ol
duğu anlaşılıyor. 

Acaba, Hükümetimiz buradaki, görünüşte küçük 
gibi olan işlerle daha yakından ilgilenemezler mi? 
Kıbrıs Türk Hükümeti; tekrar ediyorum, daha önce 

vesayet altında çok az' bir yetki ile kullanagelmekte 
oldukları hükmetme durumunu, şimdi çok hür bir top
luma karşı belki rahat kullanamıyorlar, bu yönden 
kendilerine yardımcı olmak gerekir. 

Her memlekette olduğu gibi, halkın iktidara karşı 
olan bazı şikâyetlerini burada dile getirmek istemiyo
rum, o, ayrı bir konudur; ama asıl önemli olan, Tür
kiye'den onlara yardımcı olarak giden insanlarla ora
da bulunan yerli halkın ve güneyden göçmen olarak 
gelen bu üçlü kesimin kaynaşmasını sağlayacak bir 
ruh haletinin orada meydana getirilmesi gerekmekte
dir. 

Bu bakımdan ben. Hükümetimizden biraz daha 
gayre;: isteyeceğim. 

Mektubu yazan kişi, «Eğer biz burada işsiz güçsüz 
kalacaksak: ki o zaman birbirimizin varlığına göz di
kiyoruz, kahvelerde boşuboşuna vakit geçiriyoruz.» 
diyor. Ben. vaktinizi almamak için okumadım. «Tek
rar geri dönelim, işimize gücümüze bakalım. Ya bize 
bakın, ya burada imkân verin veyahutta geri alın.» 
diyor. Özetledikleri bu, 

Biz Kıbrıs'ta, o geniş iş sahası içerisinde, herhalde 
Türkiye'den daha çok yardımcı götürmek mecburi
yetindeyiz. Bütün bunların envanteri Hükümetin elin
de var. Ne kadar insana ihtiyaç ûlduğu da muhak
kak ki belli; ama ilk gidenler tedirgin edilirlerse, on
dan sonra sırada olan insanların gitmek istemeyeceği 
de muhakkaktır. Acaba, «;Böyle bir hesap da mı 
var?» diye, Türkiye'den giden insanlar düşünmekte-
ler; biz tedirgin edileceğiz, arkadan kimse gelmesin, 
diye. Bu. düşünceye getirilmemesi lâzım vatandaşları
mızın. 

Ben, diğer konulara fazla temas ederek vaktinizi 
almak istemiyorum, sadece bir tek konu için söz al
mıştım. Bu noktaya Hükümetimizin eğileceğini ümit 
eder, hepinize saygılar sunarım, 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bilgen. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRI ÇAĞLA-
YANGİL (Bursa) — Sayın Başkan; 

Bir noktanın tavzihini rica edeceğim. 

Pek muhterem Senatörün işaret buyurduğu gibi, 
bahJs buyurduğu kimse, Kıbrıs Hükümetinin daveti 
üzerine iş aramaya giden Türk'lerdir; yoksa buradan 
Kıbrıs'a ahali mübadelesi diye bir durum yoktur. 

O cihetin de zapta geçmesi bakımından konuştum. 

BAŞKAN — Tamam mı efendim? 
DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞLA-

YANGİL (Bursa) — Bu kadardır efendim, tamam. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın senatörler, bu suretle Dışişleri Bakanlığı Büt

çesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Bölümlere geçilmesini oylarınıza sunacağım. Bö
lümlere geçilmesini kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

Dışişleri Bakanlığı 
(Prog.) 
Bölüm 

Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hiz
metleri 132 240 950 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 

• sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

111 Dış Politikanın Yürütülmesi 
Hizmetleri 606 709 600 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

112 Dış Temsil Hizmetleri 504 961 000 j 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza j 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka- S 
bul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. i 

900 Hizmet Programlarına Dağıtıla
mayan Transferler 166 650 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Bu suretle Dışişleri Bakanlığı Bütçesi kabul edil
miştir. Hayırlı olmasını diliyorum. 

DIŞİŞLERİ BAKANİ İHSAN SABRİ ÇAĞLA-
YANYANGİL (Bursa) — Sayın Başkan, teşekkür ede
bilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRÎ ÇAĞLA-

YANGİL (Bursa) — Sayın Başkan, muhterem ar
kadaşlarım; 

Dışişleri Bakanlığında mesaimizin daha verimli 
hale getirilebilmesi için yüksek mütalaa ve irşadları-
nıza teşekkür ederim. 

Bütçemizi kabul etmek suretiyle gösterdiğiniz mü
zaherete de, ayrıca minnetlerimi arz eder, saygılarımı 
sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 

B) ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA
KANLIĞI BÜTÇESİ 

3. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1976 
yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporu (Millet Meclisi : 1/348; Cumhuriyet Se
natosu : 1/388) (S. Sayısı : 536) 

4. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1976 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi : 1(385; Cumhuriyet Senato
su : 1/389) (S. Sayısı : 537) 

BAŞKAN — Sayın senatörler, Program gereğince 
şimdi Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı, Devlet Su 
İşleri Genel Müdürlüğü, Petrol İşleri Genel Müdür
lüğü Bütçelerinin görüşülmesine başlıyoruz. Her üç 
bütçe birlikte görüşülecektir. 

Sayın Bakan... Hazır. Sayın Komisyon temsilcisi... 
Hazır. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ile buna bağ
lı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Petrol İşleri Ge
nel Müdürlüğü Bütçelerinin görüşülmesine devam edi
yoruz. 

Grupları adına ve şahısları adına söz alan sayın 
üyelerin isimlerini okuyorum : 

Adalet Partisi Grupu adına Sayın Turgut Yaşar 
Gülez, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın 
Mehmet Ali Pestilci, Millî Birlik Grupu adına Sayın 
Sami Küçük. 

Şahısları adına söz alan sayın üyeler : 
Sayın Hamdi Özer, Sayın Selâhaddin Babüroğlu. 

Sayın Mehmet Ali Pestilci, Sayın Alâeddin YıJmaz-
türk, Sayın İsmail İlhan, Sayın Sebahattin Savcı, Sa
yın Süleyman Ergin, ,Saym Hilmi Nalbantoğlu, Sayın 
Mehmet Feyyat, Sayın Hilmi Soydan, Sayın Ömer 
Ucuzal. Sayın Oral Karaosmanoğiu. 

— 429 



C. Senatosu B : 37 

Konuşma sırası Adalet Partisi Grupu adına Sayın 
Turgut Yaşar Gülez'de. 

Sayın Güiez, buyurunuz. 

A. P. GRUPU ADINA TURGUT YAŞAR GÜ-
LEZ (Bolu) — Sayın Başkan, Yüce Senatonun değer
li üyeleri. Bakanlığın değerli mensupları; 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ile Bakanlığa 
bağlı ilgili kuruluşlar hakkmda 1976 Malî Yilı Bütçe
sine ait görüş ve temennilerimizi Adalet Partisi Se
nato Grupu achna Yüce Heyetinize arz etmek üzere 
huzurunuza gelmiş bulunuyorum. Bu vesile ile maru
zatıma başlamadan evvel, Grupura ve şahsım adına 
Muhterem Heyetinizi, Sayın Bakan ve Bakanlığın gü
zide mensuplarını saygı ile selâmlarım. 

Muhakkak ki. benden sonra grupları adına konu
şacak çok değerli arkadaşlarımızın çalışmaları hakkın
da yapacakları yapıcı tenkit ve temennilerine şimdi
den Grupum adına teşekkürü bir borç bilirim. 

Elbette ki asloîan, demokratik düzenin değişmez 
anlayışı da, yapıcı tenkitler içerisinde meselelere en 
iyi çözümü bulmaktır. Parlamento çalışmalarında yı
kıcı olmaktan ziyade, yapıcı tenkitlerle iktidarın hiz
met gücüne katkıda bulunulmasında şüphesiz ki, çok 
fayda vardır. Buna mukabil, kendi siyasî felsefelerinin 
ideolojik maksatları icabı olan yersiz ve mesnetsiz ten
kitlere ve konuşmalara da politik ahlâkın sının içinde 
müsamaha göstermeyi ve aynı ölçüler dahilinde ce
vap vermeyi Grupum, siyasi adabın icabı saymakta-

• dır. Bu husırta şimdilik bu kadarla yetinerek asıl ko
numuza dinmek istiyorum. 

S?vm s-majörler; 
Ekonomik kalkınmamızda çok önemli bir yer iş

gal eden bu Bakanlık, enerji, su, maden ve petrol kay
naklarının araştırılması, planlanması, geliştirilmesi, iş-
letiimev ve kontro» görevlerini üzerine almış bulun
maktadır. 

Kalkınan Türkiye'mizde plan hedeflerine yetişme
de birinci derecede yardımcı bir bakanlıktır. 

Hepinizin malumu olduğu üzere, bu Bakanlık 
25 . 12 . ıG5? tarihinde kurulmuştur. Geçen 12 yıl 
ice-isinde; yani Birinci, İkinci ve Üçüncü Beş Yıllık 
K^'kmma Planlan dönemleri içinde yurt kalkınmasını 
sağlamada önemli görevler ifa eden, kamu yatırımla
rının en büyük payını ilgili ve bağlı kuruluşları ara
cılığı ile Türk ekonomisine katan bu Bakanlığın, bu
güne kadar bir kuruluş kanununa sahip olmaması, bir 
hukukî statüye kavuşmaması cidden üzüntü verici bir 
durum arz etmektedir. 
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Sayın senatörler; 
Ülkemizde, enerji ve doğal kaynaklar sorunu ve 

çözüm yollan, uzun süredir kamuoyunda, bilim çev
relerinde ve Parlamentoda tartışma konusu olmuştur. 
Birbirimizi haksız olarak suçlayıp ve ekstrem çözüm
lerin savunucusu olarak değerlendirerek bugünlere ge
linmiştir. Bu tartışmaların elbette yurt çıkarları ba
kımından büyük faydalan olmuştur; ama bir yönden 
de zararlı olmadığını söylemek mümkün değildir. 

Muhalefetin tüm madenleri devletleştirmek istek
leri, petrol faaliyetlerinde yabancı şirketlerin Türkiye' 
yi sömrürdüğü iddiaları, yabancı sermaye düşmanlı
ğı bu sektörde tereddütler, hatta duraklamalar yarat
mış, üretime ters etkileri olmuştur. 

Bir zamanlar rafineri kapasitelerinin fazla tutul
duğundan, elektrik enerjisi planlamalarının ihtiyaçla
rın üstünde yapıldığından, bunun kaynak israfı ol
duğundan. dışa bağlılıktan, sömürüldüğümüzden bah
sedilirken,. bugün enerji yetersizliğinin faturası bizlere 
çıkarılmaktadır. 

Biz Adalet Partisi olarak, bugüne kadar takip et-
t'ğimiz politikanm. yaptığımız ve yapacağımız yatırım
ların, planlamaların, doğruluğuna, isabetine dünden da
ha cok bugün inanıyor ve bu inancımızı muhafaza 
ediyoruz. Dün neyi savunmuş isek, bugün de geliştire
rek, dünya şartlarını, millî çıkarlarımızı düşünerek. 
yine aynı şeyleri savunuyoruz 

Değerli arkadaşlarım; 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı, Birinci Beş 
Yıllık Plan döneminde 63 milyar liralık toplam kamu 
yatırımlarının 14 milyar liralık kısmını başarı ile ger
çekleştirmiştir, Bunun tüm yatırıma nispetti % 22.2' 
dir. İkinci Beş Yıllık Plan döneminde ise, 1968 yılı 
kamu yatırımlarının Çf 31.3'ü, !969!da % 34.1'i, 1970 
yhnda G 38.2 ve 1973'de ise, -c/c 35.3 olmuştur. 1976 
yılı kamu yatırımlarının toplamı 2.9 milyar Türk lira
sıdır. Bu miktarın c/c 34.3'ünü teşkil eden 28.5 milyar 
Türk liralık harcaması, Bakanlığa bağh ve ilgili kuru
luşlar eliyle yapılmış olacaktır ki, bu da memnuniyet 
verici bir durum arz etmektedir. 

Kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek bu yatırım
ların dağıtımı, 1975 yılı yatırım programı ile mukaye
seli olarak şöyledir : 

Kuruluş; Devlet Su İşleri : 1975 yılı yatırım prog
ramı 5 milyar 46 milyon, 1976 yılı yatırım programı 
8 milyar 369 milyon; artış yüzdesi rf 65.8. 

Maden Tetkik Arama Enstitüsü : 1975 yılı prog
ramı 590 milyon 1976 yılı yatırım programı 1 milyar 

I 335 milyon; artış yüzdesi Çf 126.3. 
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Elektrik İşleri Etüt İdaresi : 1975 yılı yatırım prog
ramı 110 milyon, 1976 yılı yatırım programı 131 mil
yon; artış % 19. 

Türkiye Elektrik Kurumu : 1975 yılı yatırım prog
ramı 4 milyar 98 milyon, 1976 yılı yatırım programı 
8 milyar 104 milyon; artış yüzdesi % 97.7. 

Etibank : 1975 yılı yatırım programı 1 milyar 776 
milyon, 1976 yatırım programı 2 milyar 140 milyon; 
artış yüzdesi c/c 20. 

Petrol Ofisi: 1975 yılı yatırım programı 125 mil
yon, 1976 yılı yatırım programı 345 milyon; yatırım 
yüzdesi <% 176. 

Türkiye Kömür İşletmeleri : 1975 yılı yatırım 
programı 1 milyar 50 milyon, 1976 yılı yatırım prog
ramı 1 milyar 650 m'iyon; artış yüzdesi <~f 57.1. 

PET - KİM : 1975 yılı yatırım programı 610 m;l-
yon, 1976 yılı yatırımı 2 milyar 63 milyon; artış yüz
desi % 237.6. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı : 1975 yılı 
yatırım programı 4 milyar 305 milyon, î 976 yılı ya
tırım programı 4 milyar 499 milyon; artış yüzdesi % 
4,5. 

Toplam olarak, 1975 yılı yatırımları 17 milyar 712 
milyon 1976 yılı yatırım programı 28 milyar 637 mil
yona baliğ olmaktadır ki, yukarıdaki tablodan da gö
rüleceği üzere 1976 yılı Bütçesi 1975'e nazaran c/r 61.7 
oranında fazlalık, göstermektedir. 

Bütün bu rakamlar, hizmetlerin ve kalkman Tür
kiye'nin gittikçe gelişmesinin matematik b'r ifadesi
dir. Modern devlet yanışı içinde kaynakları münhası
ran muayyen hizmetlere teksif etmek mümkün değil
dir. Zaten Anayasanın 53 ncü maddesinde de Dev
letin, iktisadî ve sosyal görevleri ancak iktisadî ge
lişmeyle, malî kaynakların yeterliliği ölçüsünde yerine 
getirileceği ifade edilmiştir. 

Bu itibarla, ülkemizin sınırlı olan ekonomik imkân
ları dah'h'nde yapılabilecek her şey, en iyi şekilde ve 
dikkatli olarak yapılmıştır. Geçmişle halin mukayesesi
ni yaptığımızda, 1964'lerin Türkiye'si ile 1976'nın Tür
kiye'sinin ne kadar farklılık arz ettiğini görmek müm
kündür. Şöyle ki, 1976 yılı yatırım bütçesi rakamları 
bunun açık bir delilidir. 

Muhterem senatörler; 
Ş;mdi de Bakanlığın hizmet politikası içinde mü

him bir yer işgal eden, Türkiye'nin ekonomik, sosyal 
ve siyasî gelişmesiyle sıkı sıkıya ilgili konular hakkın
da kısaca görüşmelerimi arza çalışacağım. Bu husus
ta enerji konusuna öncelik vererek, detaylara girme
den genel hatlarıyle incelemeye ve bazı önerilerde bu
lunmaya çalışacağım. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde kazanılmış 

tecrübeler, yeterli miktarda emniyetli ve ucuz enerji
nin zamanında temin edilmesinin ekonomik kalkın
mada en önemli unsuru teşkil ettiğini göstermektedir. 
Hızlı bir ekonomik kalkınma çabası içinde bulunan ül
kemiz, enerjinin istenilen miktarlarda makul fiyatlarla, 
istenilen yerde ve zamanda temin edilmesine büyük bir 
önem atfetmek mecburiyetindedir. Hiç şüphesiz, ge
çen senelerde bu istikamette gayretler sarfedilmiş ve 
ekonomik gelişmemize imkân verecek seviyelere ge-
tirilmeye çalışılmıştır. Bu çalışmaların daha büyük öl
çüde istikbalde de devam edeceği hususunda hiç şüp-
henrz yoktur. 

Fert başına enerji tüketimimiz, dünya ülkeleriyle 
mukayese edildiğinde hazin bir tablo ortaya çıkmakta
dır. Şöyle ki : 

Üçüncü Beş Yıllık Plan döneminin birinci uygula
ma yılında 1973 yılı nüfus başına dünyada ortalama 
1 600 kilovat/saat, Avrupa ülkeleri ortalaması 3 284 
kilovat/saat, Amerika'da 9 290 kilovat/saat, Norveç' 
te 16 876 kilovat/saat, Almanya'da 4 651 kilovat/saat, 

: Rusya'da 3 624 kilovat/saat, Bulgaristan'da 2 925 
' kilovat/saat, Yunanistan'da 1 567 kilovat/saat, Porte

kiz'de 1 114 kilovat/saat elektrik enerjisi kullanılmış
tır. 

Aynı yıl içerisinde, yurdumuzda nüfus başına dü
şen elektrik enerjisi ise 324 kilovat/saat olmuştur. Bu 
miktar, 1974'de 345. 1975'de ise, 395 kilovat/saate 
çıkmıştır. 

Yukarıda arz ettiğimiz rakamlar, ülkemizin kal
kınmasında ve ekonomimizi gelişmiş ülkeler seviyesi
ne çıkarma çabasında elektrik enerjisine verilmesi ge
reken önemi belirtmeye kâfidir. 

1964 yılında c/c 63 termik ve % 37'si hidrolik olan 
4 milyar 45! milyon kilovat/saat elektrik enerjisi üre
tilmiştir. 1971 yılında ise c/r 73 termik, <]'( 27 hidrolik 
olan ve 9.7 milyar kilovat/saat enerji üret;miyle. ik
tidar döneminde adalet partisi enerji üretimini iki mis
linden fazla artırmıştır. 

Uzun vadeli kalkınma planlarında 2 000 yılında ül-
kem'zde 70 milyon kişinin toplam 200 milyar kilovat/ 
saat enerji tüketeceği düşünülerek planlar yapılmıştır. 
Biz bu rakamların çok mütevazi alındığını ve seviye
lerine ulaşmak istediğimiz ülkelerle aramızdaki mesa
fenin kapatılmasına kâfi gelmeyeceği düşüncesindeyiz. 
Bu nedenle Bakanlığın daha büyük hedeflere yönel
mesi zaruretine inanıyoruz. 

431 — 



C. Senatosu B : 37 

Türkiye Elektrik Kurumunun köy elektrifikasyon 
çalışmalarını memnuniyetle karşılıyoruz. 1975 yılı so
nu itibariyle, Türkiye'de 36 bin muhtarlık köyden 
7 270 köyümüz elektriğe kavuşmuştur, 1976'da 2 500 
köyümüzün daha elektriğe kavuşacağının planlanmış 
olduğunu memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. 

Bugün dünya'da enerji, büyük bir önem kazanmak
ta ve süratle gelişmektedir. 1965 yılında nükleer ener
ji ile çalışan santrallerin kapasitesi 5 milyon kilovat 
iken, 1970'de 20 milyon kilovata yükselmiştir. 2 030 
yıllarında da 2,5 milyar kilovata yaklaşacağı tahmin 
edilmektedir. Demek ki, dünya'da nükleer enerji sant
ralleri süratle artmaktadır. Memnuniyetle belirtmek is
terim ki, bizde de 603 megavat gücünde bir santralin 
mühendislik çalışmalarına çok kısa zamanda başlana
cağını öğrenmiş bulunuyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Şimdi de taşkın, koruma, bataklıkların kurutulma

sı, sulama tesisleri, sudan ve zaruret halinde diğer 
kaynaklardan enerji istihsali, şehir ve kasabaların iç
me suyu, kanalizasyon, akar suların ıslahı, şehirlerde 
içme, kullanma ve endüstri suyu temini gibi işlerin ya
pılması için her türlü rasat, araştırma, etüt ve proje
lerini hazırlamak ve hazırlatmak, inşalarını gerçekleş
tirmek görevi verilmiş olan Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğü, kuruluşunu müteak-'p uzun yıllar büyük ve 
başarılı hizmetlerin sahibi olmuştur. Zamanla bu Ge
nel Müdürlüğün hizmetlerinde bir büyüme olmuş, fa
kat buna paralel bütçeler tanzim edilmemiştir. 

Birinci ve İkinci Beş Yıllık Planda sulamaya ay
rılan ödenekler yeterli olmamış ve plan hedeflerinden 
geri kalmıştır. Üçüncü Beş Yıllık Plan dönem:nde bu 
konuya gereken ağırlığın verildiğini memnuniyetle 
müşahade etmekle beraber, Türk tarımının doğal şart
lardan kurtarılmasına yetecek miktarda görmemekte
yiz. 

Devlet Su İşleri 1976 yılı toplam Bütçesi 9.9 mil
yar Türk lirası olup, bunun 8.4 milyar Türk lirası ya
tırım bütçesini teşkil etmektedir. Bu Bütçenin 4.2 mil
yar Türk lirası tarım sektörüne, 2.9 milyar Türk lirası 
enerji sektörüne, 1.3 milyar Türk lirası hizmetler sek
törüne tahsis edilmiştir. 

Devlet Su îşleri 1975 Malî Yılı Bütçesinden tarım 
sektörüne tefrik edilen 2.3 milyar lira yatırımın, bu 
defa 1976 Malî Bütçesinde yüzde yüze yakın bir ar
tışla 4.2 milyar liraya ulaşmasını şükranla karşılıyo
ruz. Ayrıca, 1976 yılında projeleri hazır olan 39 ba
raj ve hidroelektrik santralının ihalesinin yapılacağını 
ve 11 adedinin de proje ve ihale dosyalarının yıl so-
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ntına kadar hazır hale getirilerek ihalelerinin temin 
edileceğini memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Memleketimizin maden envanterini, jeolojisini yap

mış, madenlerini bulmada ve bunların rezervlerini he
saplamada, teknik eleman yetiştirmede büyük gayret
ler sarfetmiş ve hâlen sarfetmekte olan Maden Tetkik 
Arama Enstitümüz, kuruluşundan beri büyük hizmet
ler yapmış bir müessesemizdir. Son senelerde, müesse
senin kendisinden beklenen randımanı veremediğini 
müşahede etmiş bulunuyoruz. Buna da sebep, yeter
siz ödenek olanaklarının verilişidir. 

1975 Malî Yılında MTA'ya verilen 590 milyon 
Türk liralık tahsisat, bu defa 1976 Malî Yılı Bütçesin
de yüzde 126 bir artışla 1.3 milyar Türk lirasına çı
karılmış bulunmaktadır. 1976'da verilen ve önümüzde
ki yıllarda verilecek yeterli miktarda tahsisatlarla bu 
müessesemizin memleket yararına büyük hizmetler ifa 
edeceğine inancımız tamdır. 

Sayın senatörler; 
Kısa da olsa madencilik sektörüne de değinmek is

tiyorum : 
Dış ticaret dengemizde önemli bir yeri olan ma

den ürünlerimizin, ham cevher olarak ihracı yerine, 
yarı mamul ve mamul madde ihracı esasına dayanan 
politika çerçevesinde, istihsalin gelişmekte olduğunu 
belirtmek isterim. 

Bakanlığın bu hususta yapmış ve yapmakta olduğu 
çalışmalar, güven ve ümit vericidir. 1974 yılında, ma
dencilik ihracatıyle ilgili olarak 80 milyon dolar olan 
ihracatımız, 1975 yılında yüzde 51 artış kaydederek 
120 milyon dolara ulaşmıştır. 

Yeraltı ve yerüstü maden cevherlerimizin istih
racı, zenginleştirilmesi ve mamul hale getirilmesiyle, 
bunların yurt dışında ve iç'nde satışının gerçekleştiril
mesi, ayrıca her türlü bankacılık görevini yüklenmiş 
olan Etibank Genel Müdürlüğünün, Türkiye ekono
misinde müstesna bir yeri vardır. 

Bu kuruluşumuz, her sene artan bir tempoyla ge
lişmekte ve memleket kalkınmasında büyük hizmetler 
ifa etmektedir. 1975 yılı içerisinde ürettiği maden cev
heri satışlarından 716 milyon liralık kısmını dışarıya 
ihraç ederek, memlekete döviz imkânı sağlamıştır. 
Bu kuruluşun, 1976 yılında madencilik ve metalürji 
sektörlerinde toplam olarak 2 milyarın üstünde bir ya
tırım yapması beklenmektedir. 

Değerli arkadaşlarım; 

Enerji hammadde üretiminde önemli görev ifa 
eden Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, 1975 yı-
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lında taşkömürü tuvenan olarak 8 milyon 135 bin ton, 
satılabilir taşkömürü 4 milyon 800 bin ton, linyit tu
venan 8 milyon 631 bin ton, satılabilir linyit 6 milyon 
204 bin ton üretmiştir. 

Muhakkak ki, yukarıda verilen üretim rakamları, 
memleket istihlâkiyle mukayese edildiğinde çok düşük 
bir manzara arz etmektedir. Bugün için ülkemizin bi
linen linyit yataklarının 5.5 milyon ton civarında ol
duğu tahmin edilmekte olup, üretim 9 milyon ton do
laylarındadır. 

Gerçek linyit ihtiyacımız 1975 yılı için 25 milyon 
tondur. Bu maksatla, 1975 yılı yatırım programı bir 
milyar olan Türkiye Kömür İşletmeleri, 1976 yılında 
600 milyon Türk liralık fazlasıyle, 1.7 milyar liralık 
bir yatırım yaparak, ülkenin ihtiyacı olan linyit ve taş
kömürü istihsalinde artış kaydedeceğinden eminiz. 

Şimdi de memleketimizde uzun süreden beri çeşit
li politik cereyanlara ve polemiklere hedef olmuş pet
rol mevzuuna gelelim. 

Bilindiği üzere, dünyada olduğu gibi, memleketi
mizde de petrol tüketimi hızla artmaktadır. Her beş 
senede bir - iki misline çıkan sarfiyatımızı karşıla
mak için bugüne kadarki çalışmalar maalesef yeterli 
sonuç vermemiştir. Gerek yabancı petrol şirketlerinin 
ve gerekse millî şirketimiz Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığının gayretleri, ancak tüketimimizin 1/4'ü 
mertebesindeki bir ihtiyacımızı karşılayabilecek kadar 
petrolü bulabilmişlerdir. 

Malumunuz olduğu veçhile, petrol ve tabiî gaz üre
tim sistemlerinin büyük yatırımlar gerektirdiği ve bü
yük ölçüde teknoloji ve sermaye üzerine kurulduğu 
unutulmamalıdır. Bu nedenlerle, yabancı sermaye ve 
teknolojiden uygun şartlarla istifadeye devam etme
mizin gerektiğine inanıyoruz. 

Adalet Partisi, millî petrolümüzün bir an önce bu
lunmasına ve istihsaline katkıda bulunacak her teşeb
büsü, millî menfaatlerimizi titizlikle korumak şar-
tıyîe, daima teşvik edecek ve destekleyecektir. 

Petrol arama ve bulma konusunda kesin neticeyi 
önceden görmek söz konusu, bahis mevzuu olamaz. 
Çok çalışmak, sebat etmek ve de çok yatırım yapmak 
lâzımdır. 

Bugün büyük petrol istihsal eden bir çok memle
ketlerde, üretime geçen ilk kuyunun delme işlerinde 
sonuç alınamadığını ve bir süre sonra aynı kuyuyu de
rinleştirerek ve başka bir kuyu açarak üretime geçildi
ğinin delillerini çok gördük. Bu nedenle, olumsuz 
sonuç veren veya ilk açılışında petrol verip sonunda 
suya boğulan kuyu ve sahalar üzerine tekrar eğilin-

mesinde büyük yarar gördüğümüzü belirtmek isteriz. 
Malumunuz olduğu veçhile, büyük petrol istihsal 

eden ülkelerin ham petrol fiyatlarını yükseltmeleri so
nucu, 1973 yılında ithalât için 275 milyon dolar öde
miş iken, 1974, 1975 yıllarında bu miktar 900 milyon, 
1 milyar dolar civarına yükselmiştir. Bu meblağlar, 
eğer yeni petrol sahaları keşfedilmez, rezervler fazla-
laştırılamazsa, daha da artacak ve ihracat gelirimizin 
büyük bir yüzdesini petrol alanında kullanmamız icap 
edecektir. Bu da, ekonomimize ters yönde bir etki 
yapacaktır. 

Petrolle ilgili kuruluşlarımızdan birisi olan Türkiye 
Petrolleri Anonomi Ortaklığı, kendisine temin edilen 
imkânları en iyi şekilde kullanan müesseselerimizden 
birisidir. Kuruluş yılı olan Î954'ten bu yana, memle
ket ekonomisine büyük katkıda bulunan bu müessese, 
MTA'dan devraldığı Raman ve Garzan sahalarının 
devalopmanmı yapmış ve yeni petrol sahaları bula
rak, 1955'te 180 bin ton olan ürütemini, 1966'da 770 
bin tona ve 1975'te 1 milyon 100 bin tona ulaştırmış
tır. 1976 yılı üretimimizin ise, 1 milyon ton civarında 
olacağı tahmin edilmektedir. 

Bugüne kadar elde edilen malumatlar değerlendi
rildiğinde, ülkemizin petrol rezervleri yönünden pek 
de zengin olmadığı ortaya çıkar. Bugün iç'n bilinen, 
çıkarılabilir tahmini rezerv miktarı 20 milyon ton olup, 
üretim ise senede 3 milyon ton civarındadır. Böyle
likle, zaten bir çok petrol kuyularının istihsalinin, 
ekonomik limitinin altında seyrettiği ülkemizde, 5 - 6 
sene sonra yeni rezervler keşfedilmediği takdirde, pet
rol istihsalimizin hemen hemen minimuma ineceği 
ve bu suretle ithal yoluyle elde edilecek petrole öde
necek dövizin ise 2 milyar dolar civarında olacağı aşi
kârdır. 

Bugün, toplam ham petrol ihtiyacımız olan 13 
milyon tondan, 10 milyon tonu ithal yoluyle karşılan
maktadır. 

Şuna dikatinizi çekmek isterim ki; 1964 senesinden 
beri petrol üzerinde yapılan kavgalar, polemikler ne
ticesinde ortaya çıkan tablo hakikaten hazindir. Bu 
durum, bir kere daha ekonomik ve teknik sorunlara, 
akılcı ve bilimsel yöntemlerle millî çıkarlarımızın doğ
rultusunda yaklaşılmasının kaçınılmaz bir gerçek ol
duğunu ortaya koymuştur. Takdirlerinize arz ederim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bugünkü durum muvacehesinde, biz Adalet Par

tisi olarak, geçen iktidar dönemlerinde çıkarılmış 
20 sayılı Kararnamenin tekrar gözden geçirilmesini 
ve Petrol Kanununda da muhakkak bazı maddelerin-
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de değişiklik yapılmasını öneriyoruz. Bugün, Türki- I 
ye'de petrol arama ruhsatı verilmiş yabancı şirket
lere iki milyon hektar civarında ve Türkiye Petrol
lerine 12 milyon hektar civarında arama ruhsatı veril
miştir. Bu arama ruhsatlarının hepsinde Türkiye Pet
rolleri Anonim Ortaklığının çalışma yapması beklene
mez. Bu, belki 50 - 60 seneye baliğ olacak ve belki de 
büyük imkânlar ve riskler gerektirecektir; yani bu yön
den muhakkak surette, bilhassa denizlerde alınmış ruh
sat sahalarımızda yabancı sermaye ve teknolojiyle 
işbirliği yapılarak çalışmalarımıza devam etmemizin 
lüzumlu olduğuna kaniim. 

1965'te kurulan (Pet - Kim) Petrol Kimya Ano
nim Şirketi; türevlerinden, plâstik, sentetik, elyaf, 
deterjan, hammaddeleri, sentetik, kauçuk ve diğer kim
yasal maddelerin üretimi amacını gütmektedir. 

1967'de inşasına başlanan Yarımca Kompleksine 
ait tesisler peyderpey hizmete girmekte ve bazı üni
telerin kapasitelerini artırma işlemi ikmal edilmekte- I 
dir. 

Aliağa'da kurulması tasarlanan İkinci Petro - Kim
ya Kompleksi için bütün hazırlıklar tamamlanmış olup, 
ortak tesislerin projelendirilmesi ve ünitelerin ihaleye I 
çıkarıîmasıyle ilgili çalışmaların hızla sürdürüldüğünü I 
öğrenmiş bulunuyoruz. 

Dünya'da Petro - Kimya tesisleri, birinci sırada i 
yer alan temel sanayiler haline gelmiştir. Bu bakım- I 
dan, ikinci Pet - Kim kompleksinin bir an evvel ger
çekleştirilmesinde, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal 
dengesi bakımından büyük faydalar tevlit edeceği aşi- I 
kârdır. I 

Şimdi de, kurulduğundan bu yana büyük hizmetler I 
ifa eden Petrol Ofisiyle Türkiye Petrolleri Anon :m I 
Ortaklığının tek bir petrol kuruluşunda birleştirilme- I 
sinde veya diğer dağıtım şirketleriyle tam rekabet ede
bilecek bir statüye kavuşturulmasında büyük faydalar j 
mülâhaza etmekteyiz. Bu hususta gerekli tedbirlerin I 
1976 yılı içinde alınacağını ümitle beklemekteyiz. I 

Muhterem arkadaşlarım; I 

Bu suretle, kısa zaman ölçüleri içerisinde memle- I 
ketimizde yıllardan beri başarılı hizmetleriyle kalkın- I 
ma davamızda büyük payı olan Bakanlığa ve Bakan- I 
lığın çok değerli mensuplarına şahsım ve Grupum adı
na teşekkürü bir borç telâkki eder, Bakanlığın Bütçesi
nin Devlete ve Aziz Milletimize hayırlı ve uğurlu olma- I 
sini temenni eder. hepinizi saygıyîe selâmlarım. (Al- I 
kışlar) | 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gülez. 
Konuşma sırası Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 

adına Sayın Mehmet Ali Pestilci'de, Buyurun efendim. 
C. H. P. GRUPU ADINA MEHMET ALÎ PES-

TİLCİ (Zonguldak) — Sayın Başkan, değerli senatör
ler; 

1976 yılı Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Büt
çesi üzerinde C. H. P. Grupunun görüşlerini arz et
mek için huzurunuzda bulunuyorum. Yüce Senatoyu 
grupum ve şahsım adına saygıyîe selâmlarım. 

Sayın senatörler; 
însanın aklını kullanarak, yaşantısını daha mut

lu bir düzene kavuşturmak amacıyle geliştirdiği 
teknoloji ile ulaşılan 20 nci yüz yıl medeniyetinde 
enerji, başlıca ve ilk sorun olarak kendini kabul 
ettirmiş ve çağımıza damgasını vurmuş bir güç haline 
gelmiştir. 

Teknolojide atılan her yeni adım, insanı, geliş
mekte olan medeniyet yaşantısı içinde daha çok ener
ji kullanmaya zorlamaktadır. Bu durum ise, dünya
da bilinen konvensiyonel enerji kaynaklarını sürat
le tüketmektedir. Teknolojide daima ilerleyen ve 
dünyasından dışarı çıkmayı deneyen insan varlığı, 
ilelebet enerjiyle beraber olacak ve medeniyetini bu 
sorunla birlikte yüceltecektir. 

Enerji kullanmadaki artış hızına, dünya nüfusu
nun çoğalması da ilâve edilince, enerji sorunu ülkele
rin sınırlarını aşmakta, bütün ülkelerin müşterek 
sorunu haline gelmektedir. Bu bakımdan enerji, 
uluslararası bir mahiyet arz edince, soruna, ülke sı
nırlarını aşan bir açıdan bakmakta büyük yararlar 
vardır. Dar açıdan yalnız ülke sorunu olarak bak
mak, bizi birçok yanlışlıklara götürür ve alınacak 
tedbirlerde hatalara düşürür kanısındayız. 

Sayın senatörler; 
Çağımızın enerji kaynaklarının başında gelen ve 

enerji ihtiyacının yaklaşık % 43 - 47'sini karşılayan 
petrole de, bu açıdan bakmanın zarurî olduğu bir 
gerçektir. 

Petrol endüstrisi; dünyada ilk tekelleşmenin oldu
ğu, her planda mücadaleiere en fazla konu olan bu 
sektör, dünya çapında bir faaliyet alanıdır. Çok ulus
lu tekellerin denetimi altında olan petrol üretimi baş
ka türlü incelenemez. 

Kapitalist dünyada petrol üretimi, dağıtımı ve 
rafinajı büyük ölçüde tekellerin denetimi altında
dır. Petrol üretiminde tekelci sermayenin egemenliği 
bütün dünyada devam etmektedir. Dünyada en bü
yük 20 çok uluslu şirketin 7'si petrol şirketidir. 
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20 nci yüz yılda birçok savaşlar dünya kamu
oyuna sunulanlardan tamamiyle farklı* nedenlerle çık
mıştır. Bunların hemen hepsinin temelinde büyük te
kellerin çıkar hesapları bulunmaktadır. Bu hesap
lar o kadar ustaca yapılmış ve insanların kutsal bil
diği kavramlarla öylesine örülmüştür ki, uzun süre 
çok kimse gerçekleri görememiştir ve halen görme
mekte direnen kitleler vardır. Artık iş, bazı yanlarıy-
le gün ışığına çıkmıştır. Dönen dolapların gizli tara
fını görmek eskisinden çok daha kolay hale gelmiş
tir. Özellikle, geri bırakılmış ülkeler bu durumları
nın nedenlerini ararken, birçok kirli işin de örtüsünü 
kaldırmayı başarmışlardır. Geri kalmışlığın teme
linde yatan sömürü düzeni de, böylece ortaya çık
mıştır. 

Savaşların gizli sebepleri arasında, başta gelen
lerden biri petroldür. Günümüzün ve geleceğin en 
önemli endüstriyel ve stratejik hammaddelerinin en 
önemlisi petroldür. Geri kalmış ülkelerde petrol bir 
ıstırap kaynağı olmaktadır. Topraklarında bulunan 
petrolden o ülke halkı, ya hiç yararlanamamakta ya 

. da aksine, zarar görmektedir. Kurumlan, yönetici
leri ve kendi öz zenginlik kaynaklan, o ülke halkına 
yabancılaşmakta, hatta düşman durumuna gelmek
tedir. İç savaşlar, hükümet darbeleri birbirini kova
lamakta, haysiyet ve şereflerin parayla satın alındığı 
insanı alçaltıcı ortamlar doğmaktadır. 

Uluslararası tekellerin pençesine düşen ülkeler 
bu durumdan kolayca kurtulamamaktadır. Çünkü, 
her tekelin arkasında, onun çıkarını silâh gücüyle 
koruyan bir devlet, ya da devletler bulunmaktadır. 
Sömürücülerine bugüne kadar milyarlar kazandır
mış olan bu ülkeler, eskisinden daha mutlu olama
mışlardır. Petrol üreticisi bulunan az gelişmiş ülke
lerden hiçbiri ekonomik kalkınmanın sert duvarım 
yıkamamalardır. Petrol savaşında uluslararası kar
telin yapamayacağı kötülük ve gerektiğinde göze 
alamayacağı tehlike yoktur. 

Sayın senatörler; 

Bunun için, ülkemiz bakımından da artık önem
li bir sorun haline gelmiş olan petrol konusunu, duy
gusal plandan kurtarıp, tarihî, sosyal ve ekonomik 
akışı içinde incelemek, çözüm yollarını araştırmak 
ve her şeyden önce bu konuya gereken ciddiyeti ver
mek zorunda olduğumuz kanısındayız. Yoksa, bu 
sorun üstünde gürültüler koparılan ucuz bir politik 
istismar aracı olarak kullanılırsa, ülkemiz bundan 
çok şey kaybeder ve özlemini hep birlikte duyduğu

muz büyük Türkiye, bir hayal olmaktan ilen git
mez ve sömürü düzeni de hiçbir şey olmamış gibi 
işeîmekte devam eder gider. 

Sayın senatörler; 
Büyük Türkiye, ancak doğal kaynaklarını kendi 

halkının çıkarlarına kullanan, petrol üretimini ve da
ğıtımını Devletin elinde ve denetiminde bulunma
sını sağlayan bir düzende mümkün olur. 

Evet, bu düzen bir siyasî tercihtir ve ondan öte
ye tarihî bir gerçektir. C. H. P., ancak böyle bir dü
zende Türk halkının mutlu oalcağına yürekten inan
maktadır. 

Sayın senatörler; 
Kalkınmanın en önemli öğesini teşkil eden ener

ji konusu, ülkemizde de her geçen gün önemini artır
maktadır. Ülkemizde, uzun yıllar «Enerji» sözcüğü, 
elektrik enerjisiyle eş anlamda anlaşılmıştır. Hatta 
1953 yılında yapılan ilk istişarî Enerji Kongresi, 
de sadece elektrik enerjisi konularını kapsamıştır. 
Genel enerji üzerinde hakikî manada ilk olarak Beş 
Yıllık Plan çalışmaları sırasında durulmuştur. Genel 
enerji konusu, pek çok memlekette özel kuruluşlar 
halinde çalışmakta ve her ülkede genel enerji poli
tikalarını çizen çeşitli enerji nevilerini bu politika
lar uyarınca yürütülmesini düzenleyen teşkilâtlar bu
lunmaktadır. 

Ülkemizde ise, Bakanlığa bağlı Enerji Dairesi bu
lunduğu halde, pek çok yetkili tarafından bu daire
ye bir elektrik dairesi gözüyle bakılmaktadır. Ener
jiyle ilgili politikalar her enerji nev'i için ayrı ayrı 
yürütülmektedir. Enerji Dairesi, genel enerji planla
masında müessir olacak şekilde desteklenmeli ve teş-
kilâtlanmalıdır. 

Bu dairenin genel enerji konularına müessir ola
cak şekilde Enerji İşleri Genel Müdürlüğü haline ge
tirilmesinin yararlı olacağı kanısındayız. 

Sayın senatörler; 

Ülkemizde çeşitli enerji kaynaklarından halen taş
kömürü, linyit, petrol ve hidrolik enerji gibi ticarî. 
odun ve tezek gibi ticarî olmayan enerji kaynakları 
kullanılmaktadır. 

İleri teknolojiye sahip ülkeler ise nükleer enerji, 
güneş enerjisi, jeotermal enerji, rüzgâr enerjisi, bitüm
lü şistler, gelgit enerjisi gibi enerji nevilerini, enerji 
kaynakları arasına almış ve bu hususlarda ümit veri
ci gelişmeler sağlamışlardır. 

Sayın senatörler; 
Ülkemizdeki enerji kaynakalrının üretim ve tüketi

mine kısaca göz atmakta fayda görüyoruz. 
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Taşkömüründe üretim son yıllarda yavaş bir ge
lişme göstermekte, buna karşı linyitte artan bir tüke
tim artışıyle karşılaşılmaktadır. Kalori değeri daha 
yüksek olması nedeniyle genel enerjide katkısı fark
lı olan ve halen 2/3'ü dışarıdan ithal edilen petro
lün durumu ise memnun olunacak bir gelişme gös
terdiği iddia edilemez. Tüketim büyük ölçüde artmak
ta ve artan tüketim nedeniyle ithalât da artmakda ve 
duranı Türk ekonomisine menfî tesir göstermekte
dir. Enerji tüketiminde büyük pay yabancı petrol 
ş'irkttkrinindir. Dışa bağlılığı gösteren ve her geçen 
gün artmakta olan bu oran ülkemizin enerji yönün
den dışa bağlılığının simgesi haline gelmiştir. Tama-
rnen yerli olan hidrolik enerji gelişme göstermek
te ise de, son yıllarda yeni hidrolik kaynakların üre
time alınmaması veya gecikmeler nedeniyle dalgalan
malar görülmektedir. 

Hayvan ve bitki artıkları olan tezek ile odun, ener
ji tüketiminde her geçen yıl artış gösterdiği gibi, 
tüketimde de başyeri halen işgal etmektedir. Odun 
vs tezeğin yakıt olarak tüketilmesi Türk ekonomisine 
menfi tesir icra etmekte, ayrıca her yıl ormanlarımı
zın tahrip edilmesine sebep olduğu gibi, bilhassa ar
tan sun'i gübre ve hububat fiyatları karşısında bü
yük millî gelir kayıplarına da sebebiyet vermekte
dir. 

Taşkömüründe üretimin hızla artmamasının en 
önemli nedeni, taşkömürü yataklarının sınırlı olması 
ve üretimin yıldan yıla daha pahalı ve daha zor şe
kilde elde edilmesidir. Taşkömüründe tüketimi ileri
deki yıllarda karşılayacak bir üretimle karşı karşıya 
bulunmaktayız. 1974 yılında genel enerji içinde taş
kömürü yüzdesi c:'c i 2 iken, bu oran ileriki bir 10 yıl 
içinde % 6'ya düşecektir. Taşkömürünün bu durumu 
karşısında enerji konusunda büyük ümitler besle
diğimiz linyit ise, bilhassa yurt menfaatlerine uygun 
bir politikanın çeşitli nedenlerle tatbik edilmemesi 
ve büyük linyit yataklarının özel sektör elinde bulun
ması ve bu yataklardan yeterii üretim yapılamama
sı neticesinde enerji blânçosu içinde linyit, gerekli 
yerini alamamaktadır. 

îleriki yıllarda doğması muhtemel enerji sıkıntı
sının başlıca nedeni, özel sektör elinde bulunan lin
yit kaynaklarının devletleştirilmesi ve bu nedenle lin
yit üretiminin kaynaklarından optimum bir fayda-
îanmanın öngörülmemesidir. 

Linyitte gerekli optimum bir faydalanmaya gidil
diğinde, bugünkü üretimin ileriki bir 10 yıl içinde 
8 kat bir artış kaydetmesi mümkündür. 
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Sayın senatörler; 
Bu kısa izahat göstermektedir ki, Türkiye belli bir 

kalkınmayı gerçekleştirecekse, bilinen kaynaklara 
yeni ve geniş rezervli kaynaklar eklemek zorunda
dır. İleriki yılların açıklarının ne şekilde karşılana
cağı konusunda detaylı planlar yapılmalı ve bu ça
lışmalar Hükümet seviyesinde olmalıdır. 

Enerji aramalarına büyük önem verilmeli, enerji 
kaynaklarımızın varlığını ortaya koymak yanında, 
bu varlıklar faydalanabilecek hale gelmelidir. Ener
ji konusunda yapılan çalışmalarda dış ülkelerin etki
si asgariye indirilmeli, bu etkiler hiçbir zaman millî 
politikamızı saptırabilecek seviyeye yükseltilme-
melidir. 

Teknolojinin geliştirdiği yeni enerji kaynakların
dan, bilhassa nükleer enerjiden ve güneş enerjisin
den biran evvel istifade edilmesi için gerekli tedbir
ler alınmalıdır. Türkiye'de enerji bir bütün olarak 
ele alınmalı, yeni enerji kaynakları olan jeotermal 
enerji yönünden M.T.A.'ca yapılan etüt ve araştır
malar ümit vericidir. Henüz etüt ve araştırma safha
sında bulunan tabiî gazı, enerjide istifade edilecek 
şekilde üretime dönük yatırımlara öncelik verilme
lidir. 

Sayın senatörler; 

Türkiye'nin elektrik nerjisi yönünden bazı sorun
larına bu arada, kısa da olsa, değinmek isteriz. 

Türkiye'de endüstrileşme ve gün geçtikçe yükselen 
hayat düzeyine paralel olarak elektrik enerjisi ihti
yacı yıldan yıla büyük bir hızla artmaktadır. % 12 
dolayında olan bu artışın karşılanabilmesi için 1975' 
ten itibaren her yıl 300 Mw takatli yeni bir santralin 
devreye girmesi gerekmektedir. 2000 yılında Tür
kiye'nin optimum koşullarda bugünkü elektrik 
üretiminin 1 5 - 2 0 katına ulaşabilecek bir kapasiteye 
ihtiyacı olduğu öngörülmüştür. Bu da yaklaşık ola
rak 200 milyar Kvh'dır. Bu olağanüstü artışın bir 
kısımmm hidrolik santrallerle karşılanması olanak 
dahilinde ise de, Türkiye'nin toplam hidrolik enerji 
poteansiyeli 67,7 milyar Kwh olarak bilinmektedir. 
Fuel - oil ile çalışan santraîlarda maliyet, yakıtı lin
yit olan santrallerdeki bürüt enerji maliyetinden 
çok daha fazladır. Ayrıca, fuel - oil fiyatlarının gün 
geçtikçe artması, bu hammaddenin büyük bir kısmı
nın yabancı kökenli olması, bundan böyle Türkiye' 
de yeni fuel - oil santralleri kurulmasının ekonomi 
kurallarına zıt düşeceği gerçeği ortaya çıkmakta
dır. 
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Taşkömürü yakan ünitelere yenilerinin eklen- j 
mesi, gerek taşkömürü üretimi ve gerekse bu üreti-

. mi tüketen demir - çelik komplekslerinin durumu kar
şısında imkânsız olduğundan, Türkiye'de linyit ya
taklarının elektrik enerjisi yönünde değerlendiril
mek gerekmekte olduğu bir sorun olarak bugün artık j 
ortada durmaktadır. 

Türkiye'de ekonomi yönünden önem taşıyan ve 
Anadolu'ya yayılmış bulunan linyit yataklarının 5,5 
milyar ton bir rezerv ihtiva ettiği görülmektedir. Bu 
bakımdan termik santrallerimizin inşası yönünden 
linyit yataklarından büyük çapta istifade edilmesi 
gerekmektedir. 

1978 yılında üretime başlaması öngörülen Maraş 
- Elbistan linyit havzasının geciktirilmeden devre- I 
ye sokulması ve bu havzada planlanan santrallerin 
yatırım hızının artırılması gerekmektedir. Bu ya
tırımların gerçekleşmesine mani bütün engeller sü- j 
ratle ortadan kaldırılmalıdır. 

M.T.A.'da yapılan jeolojik çalışmalar, yeni lin
yit havzalarının bulunabileceğini göstermektedir. 
Türkiye'de ev yakıtı sorunu açısından da, linyitin I 
değeri her geçen gün arttığından süratle linyit üre- I 
timi yatırımlarına ağırlık vermek gerekmektedir. 

Sayın senatörler; 
Elektrik enerjisinde kişi başına düşen tüketim 

miktarı o memleketin hayat seviyesinin ve ekonomik I 
gelişmesinin en yanılmaz bir ölçüsüdür. Elektrik ener
jisinin tüketimini artırmak, kullanma alanlarını ge
liştirmek, bol olarak üretilmesine ve tüketiciye em
niyetli bir şekilde ve diğer enerji türleriyle rekabet 
edebilecek fiyata ulaştırılması sağlanmalıdır. Ül
kemizde bugün kişi başına düşen enerji tüketim de
ğeri çok düşüktür. Son yıllardaki elektrik enerjisi 
üretiminin artışına rağmen, yakın komşularımızın j 
seviyesine 2000 yılında dahi ulaşamayacağımız bir 
gerçektir. 

Sayın senatörler; 
TEK'in kuruluşu ile başlayan Ulusal Elektrik 

Enerji Sistemi tam uygulamaya konulmalı, ulusal 
sistemin ülke sathına süratle yayılması sağlanır
ken, ekonomik kalkınmanın en önemli bir unsuru 
olan elektrik enerjisi üretimi süratle devletin elinde 
toplanmalıdır. Bu kadar önemli bir kaynak, özel şa
hısların kâr heveslerine bırakılmamalıdır. 

Enerji konusunda genel değerlendirmeyi nokta 
lamadan evvel, şu gerçeği de bir daha tekrarlamak
ta fayda vardır. Enerji ihtiyaçlarını tamamen karşı- | 

layamadığımız ve enerji açığımızı ithal malı ve 
ticarî olmayan yakıtla kapattığımız bir gerçektir. 
Genel enerji tüketimimizin yaklaşık % 27,5'unu 
odun ve tezek teşkil etmektedir. Genel enerji tüke
timinde petrol, % 46,5 ile başta gelmektedir. Ekono
mik olarak kullanabileceğimiz hidrolik enerji po
tansiyelimizin ancak % 5'inden yararlanabiliyoruz. 
Bu şartlar altında varlığı bilinen enerji kaynakları
mızı süratle harekete geçirmek ve enerji üretiminde 
kullanılmak üzere teknolojik gelişmenin öngör
düğü yeni kaynaklar bulmak ve bunları değerlendir
mek gerekir. Bu dar boğazdan geçebilmek için ener
ji üretimine tahsis edilen doğal kaynakların kâr ama
cına yönelen aşırı istismarına engel olunmalı, ener
ji politikasının tüm sahibi kamu sektörü olmalıdır. 

Sayın senatörler; 

Ulusal kalkınma nimetlerini, ulusun malı hali
ne getirmek lâzımdır. Nimetlerin bölgeler ve kütle
ler arasındaki dağılım dengesizliklerini giderecek 
çare ve tedbirleri almadan ve kalkınmanın külfetle
rini topluma yükleyerek, nimetlerin azınlığa tahsis 
edilmesini sağlayan bugünkü bozuk düzeni değiş
tirmeden, büyük ve mutlu bir Türkiye yaratmak bir 
hayalden ileri gitmeyecektir. Türk halkı bu avutucu-
cu ve uyutucu şarkıları dinlemekten artık bıkmış
tır. 

Demokratik sol düşünce ve uğraşı ülke üzerinde
ki karanlık bulutları dağıtmıştır. Ülke çıkarlarım 
Türk halkı artık daha rahatça görmektedir. Umutlar 
belirmiştir. Bu bozuk düzeni değiştirmekte karar
lı olan Türk halkı, tercihini göstermiştir. 1973 ve 1975 
seçimlerinde beliren bu tercih 1977 genel seçimlerin
de hedefine ulaşacak, gerçek halk iktidarını oluştu
ran oylarla sağlanan C. H. P. iktidarının getireceği 
düzende ancak büyük Türkiye gerçeği hakikat ola
caktır. 

Sayın senatörler; 
Genel enerji kaynaklarına böylece kısa bir ba

kıştan sonra, şimdi bu kaynakların bazıları üzerin
de güncel sorunları da içeren kısa eleştiriler yapma
yı faydalı buluyoruz. Üzerinde önemle durulması ge
rekli enerji kaynaklarının başında şüphesiz petrol 
gelmektedir. Memleketimizin petrol potansiyelini ge
liştirerek üretimi almak için yatırımları artırmak ve 
hızlandırmak gerekmektedir. Son 19 yıl içerisinde yer
li ve yabancı petrol şirketlerinin arama ve üretim için 
yapmış oldukları yaklaşık 3,5 milyar TL.'lık yatırım 
ve açılan 884 kuyu petrol aramaları için çok kifayet
siz kalmakta ve hatta, ithal ham petrolüne yalnız bir 
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yılda ödenen 11 - 12 milyar TL. karşısında çok cılız 
kalmaktadır. Petrolün bulunması tamamen yapılan 
yatırıma ve açılan kuyu adedine bağlı ve onunla oran
tılıdır. Bu dönem içinde 4'ü yerli 57 petrol şirketi 
arama faaliyetinde bulunmuştur ve açılan 884 kuyu
dan halen 320 kuyuda yetrol istihsali yapılmakta
dır. Buda göstermektedir ki, petrole yapılacak yatı
rımların çok süratle artırılması gerekmektedir. Ar
tan hampetrol ihtiyacına, petrol fiyatlarına ve dış öde
medeki 10 milyar liralara varan meblâğlara karşı, 
petrol aramalarına ayrılan 100 milyonlar milyarlara 
yükseltilmedikçe m'illî servetin dışa akışım önlemek 
mümkün olmayacaktır. Aksi halde, dış ödemeler den
gesindeki ileri yıllarda hasıl olacak milyar dolarlar, 
millî ekonomimizi kökünden sarsacak mahiyette
dir. 

Sayın senatörler; 

Yapılan bazı gerçekçi hesaplara göre, yılda 1 mil
yon ton petrol üretimi yapabilecek bir rezervin keş
fi için 1 milyar lira gibi bir meblâğın yatırılması ger
çeği memleketimiz için mümkün görülmektedir. Bel
ki bu yatırım, petrolü bol ülkelere kıyasla pahalı ol
makla beraber böyle bir rezervin ömrünü 25 - 30 
yıl olduğu düşünüldüğünde, ithal petrolüne kıyasla 
en az 35 - 40 defa daha ucuz olduğu bir gerçektir. 
Böylece en büyük meblâğlara ulaşan millî servetin, 
millî sınırlar içinde kalarak ekonomimize bu büyük
lükte katkıda bulunacağı gerçeği ortaya çıkmaktadır. 

Bu arada bir gerçeği de belirtmekte fayda görü
yoruz. Türkiye'de petrolün var veya yok oluşu hak
kında bazı tereddütler mevcuttur. Türkiye'nin bu
lunduğu arz parçasının etrafındaki bütün ülkelerde 
bol miktarda petrol üretilmektedir. Jeolojik yapı iti
bariyle yurdumuzu bu arz yapısından ayırmak müm
kün değildir. Yurdumuz zengin petrol üreten ülke
ler tarafından çevrilmiştir. 

Memleketimizde petrol taşıyabilecek sedimanter 
alanların ancak c/c 8-10'unda ve o da, belli bir seviye
de petrol aranmaktadır. Hem bu bölgelerin derin
liklerinde, hem de diğer muhtemel % 90 petrol taşı
yan bölgelerde petrol aranmamıştır. Amerika'da bu
gün 600 bine yakın kuyudan petrol istihsal edilir
ken, bizde sadece 320 kuyudan petrol istihsal edil
mektedir. Bu da göstermektedir ki, petrol üretimin
de büyük yatırımlara gerek vardır. Yerli yatırımlar 
için yapılacak yatırımların gerçekleştirilmesinde, 
âcil ve gerekli planlamaya geçilmesinde sayılamaya
cak faydalar vardır. Petrol fiyatlarının artışı ve ener-
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ji krizi içinde bütün dünya milletleri gibi Türkiye 
de kısa vadeli ve uzun vadeli olarak petrol ve ener
ji politikası için isabetli kararlar alma zorundadır. 
Petrolün enerjideki artış hızının durdurulması veya 
yavaşlatılması elzemdir. Petrol ithali ile ihracatımız-
daki dışa bağlılığı azaltmamız ve aynı zamanda pa
halı olan ve dış ödemeler dengesinde dar boğazlar 
yaratabilecek ve temininde güçlükler arz eden petrol 
yerine, diğer eneıji kaynaklarının süratle ikâmesi 
lâzımdır. 

Sayın senatörler; 
Enerji olarak kullanılan kaynaklar veya diğer 

bir deyimle dünya enerji kaynakları bugün bilinen 
rezervleri ile doğal olarak sınırlıdır. Memleketimiz
de genel enerji tüketiminin % 56'sı yakıt olarak kul
lanılmaktadır. Buradan bugün karşımıza çıkan ve 
yarın büyük bir sorun olacak olan ev yakıtı mese
lesine de değinmek istiyoruz. 

Gayri ticarî olan yakıtların yerine kısa zaman
da ticarî yakıt ikâme etmenin ülke açısından önemi
ni büyüktür. Odun ve tezeğin büyük ölçüde ev yakıtı 
olarak kullanılmasının devamı ekonomimize geniş öl
çüde menfi tesirler icra eder. Bu gayri ticarî yakıt 
tiplerinden süratle vazgeçip, linyit kullanmaya yöne
lik bir yakıt politikası takip etmek zorundayız. 
Taşkömürü üretimimiz ancak endüstri alanında ener
ji kaynağı olarak tüketimi karşılayacaktır. Türki
ye'mizin bugün tek taşkömürü havzası vardır. Bu da 
Zonguldak havzasıdır. Bu havzadaki taşkömürü re
zervlerimiz, muhtemel ve mümkün olan rezervler 
dahil, 1 milyar ton dolaylarında olup, bunun ancak 
300 milyon tonu satılabilir kömürdür. Bugünkü ko
şullarla Zonguldak bölgemizin üretim kapasitesi 
yılda 4-5 milyon tondur. Üretim bölgesinde yatırım
ların zamanında yapılmaması nedeniyle, 1967 yılın
dan bu yana üretimde bir duraklama görülmekte
dir. Bu yıllık üretimin ancak 4 milyon tonu iyi kok
laşa bilen kömür olup, bu da tamamiyle demir - çelik 
endüstrimiz tarafından tüketilmektedir ve ileride 
ancak demir - çelik endüstrimizin tüketimine tahsisi 
zorunludur. 

Bununla şunu belirtmek istiyoruz ki, taşkömürü 
artık yakıt olmaktan çıkmıştır. Taşkömürünü yakıt 
olarak kullanmaktan süratle uzaklaşmak gerekmek
tedir. Koklaşır taşkömürünün demir - çelik fabri
kalarına, gazhane ve zorunlu sanayi kesimine, kok-
laşmayan kömürün ise, diğer sanayi kesimine ve ta
şıma hizmetlerine tahsisi suretiyle yeni ithal sorunu 
yaratmamak için gerekli tedbirler alınmalıdır. Bu-
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gün ev yakıtında kullanılan yaklaşık 220 bin ton 
taşkömürünün tasarruf edilerek endüstriye akta
rıcı tedbirler alınması gerekmekte ve bunların yerine 
linyit ikâmesi için gerekli yasal ve teknik tedbirler 
biran evvel alınmalıdır. 

Yukarıda belirttiğimiz gibi, linyit kömürüne yur
dumuzun hemen her yöresinde rastlanmaktadır. Özel 
sektör elinde bulunan linyit yatakları sermaye ve tek
nik bilgi noksanlığı ve aşırı kâr arzusuyle ancak 
üretim miktarlarının yarısına erişebilmekte ve kay
naklar her geçen gün ziyan olmaktadır. Özel sektör 
elindeki linyit. Iüretimi talebin şiddetine göre aşırı 
kâr getiren bir fiyatla satılmakta ve bu fiyatlara 
müdahale edilmemesi nedeniyle aşırı kazançlar te
minine vesile olmaktadır. Linyitin ev yakıtı olarak 
ikamesi için ucuz linyit üretimi şarttır. 

Bu humsta alınacak en kesin tedbirin tüm lin
yitin Devlet aracılığiyle işletmek olduğunu bir kere 
daha belirtmekte yarar görüyoruz. 

Sayın senatörler; 

Linyitin ev yakıtı olatak kullanılması, çevre kir
liliği ve insan sağlığı gibi ciddî bir sorun ortaya çıkar
maktadır. Bilhassa büyük şehirlerde, örneğin; Anka
ra'da bu sorun bir tehlike halini almıştır. Tehlikeyi 
asgariye indirecek tedbirlerin alınmasında gecik-
memeli, dumansız yakıt projesinin tahakkuku için 
ciddî yatırımlara ve çalışmalara öncelik verilme
lidir. 

Sayın senatörler; 

Bakanlığın sorumluluk sahasına giren bütün ku
ruluşlar hakkındaki görüş ve eleştirileri, ayrılan bu 
kısa zamana sığdırmanın imkânsızlığını takdir eder
siniz, Bu arada bu kuruluşlar hakkında kısada olsa 
bazı görüşlerimizi huzurunuzda iletmek isteriz. 

Petrol rafineri sanayiinde ATAŞ rafinerisi bu
günkü şartlar içinde enerji politikamıza büyük zor
luklar çıkarmaktadır. Bu tesis, alınacak tedbirlerle 
kısa zamanda Devletin eline geçmelidir. 

Devlet Su İşlerini yeniden organize etmek, baraj
ların yapımını süratlendirmek ve zamanında bitiril
mesi için mevcut engelleri süratle aşacak gerekli ted
birler alınmalıdır. 

M.T.A. Enstitüsü yıllarca iftihar edeceğimiz bir 
Devlet müessesesi olarak hizmet etmiştir. Teknoloji
deki gelişmeler ile iş hacminin çok yayılması nede
niyle, bu kuruluşu gerek teknik, gerekse maddî 
olanak bakımından yeni tedbirlerle desteklemek ve 
takviye etmek lâzımdır. 

BAŞKAN — Sayın Pestilci, 2 dakikalık zamanı
nız var efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA MEHMET ALİ PES
TİLCİ (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkan. 

Maden dairesini çağımızın gelişim açısından ye
niden değerlendirerek, ülke çıkarlarına ve ülkenin 
servetine ciddî şekilde sahip çıkacak olanaklara ka
vuşturmalıdır. 

Etibank, müesseseleri ile madenlerin işletilmesi 
ve değerlendirilmesinde tam yetkili ve güçlü bir hale 
getirilmelidir. Karadeniz Bakır İşletmesi ülke çı
karları açısından yeniden bir değerlendirmeye tabi 
tutularak ele alınmalıdır. Bu sektördeki yabancı 
sermayenin sömürüsüne bir son verilmelidir. 

Türkiye Petrolleri, kuruluş olarak tüm olanakları
nı petrol arama ve üretimine ve petrol teknolojisi
nin ülkemizde yerleşmesine yönelik bir çalışma için
de olmalı ve bunun için, gerekli tedbirler alınmalı
dır. Petrol aramalarında, deniz aramalarına gerekli 
önem verilerek Ege Kıta Sahanlığı sorununu ülke 
çıkarlarına uygun bir şekilde halletmek için Hükü
metçe gerekli çaba gösterilmelidir. 

Sayın senatörler; 
Çağımızda büyük önem kazanmış olan petro -

kimya endüstrisinin gelişme hızını dikkate alarak 
yatırımlardaki darboğazları süratle ortadan kaldırıcı 
tedbirleri zamanında almalıyız. 

Petrol Ofisini nereden ve kimden gelirse gelsin, 
birtakım politik baskılardan ve müdahalelerden arın
dırmayı, bu kuruluştan beklediğimiz hizmetin gereği 
olarak temenni ediyoruz. 

Köyün elektriklenmesi faaliyetlerini ülke gerçek
lerine uygun olarak bazı politik tercihlerin dışında 
değerlendirmeliyiz. 

1976 programında 2 500 köye elektrik getirilece
ği vaat edilmiştir. Bütçede ayrılan olanaklar, 1975 
yılından kalan borçlar, bu projenin tahakkukuna im
kân vermemektedir. Gerçeği çok rahat ve hep birlik
te görmemiz lâzımdır. Önümüzde bütçe ve rakamlar, 
her gün artan fiyatlar, geçen yıldan kalan borçlar, 
bunların yanında eğer bütçedeki bu beyanlar bir se
çim yatırımı değilse, gerçekleşmesinin mümkün ol
mayacağı kanısındayız. 

Arkadaşlar, köy elektrikleri konusunda artık bu 
hizmeti bütün yanlarıyle Devlet üzerine almalıdır. 

Sayın senatörler; 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar bütçesi vesilesiyle gö
rüşlerimizi zamanın elverdiği açıda kısa da olsa, dile 
getirmek ve sorunlara ülke açısından değinmek fır-
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satım bulduk. Bakanlığın bütün meselelerini dile ge
tirmenin zorluğunu takdir edersiniz. Kamu yatırım
larının % 34,3'ünü gerçekleştirmekle zorunlu bu Ba
kanlığın şüphesiz büyük sorunları olacaktır. Kuruluş 
kanunu, teknik eleman sıkıntısı, istihdam ve kredi 
durumu şüphesiz bunların başında gelir. Bu sorunla
rın hallinde 1976 yılının olumlu neticeler getirmesini 
içtenlikle diliyoruz. 

Sayın senatörler; 
Bütçenin Türk halkına ve Bakanlık mensupları

na, ülkemizin kalkınmasına emeğiyle büyük katkı
da bulunan Türk işçisine ve teknik elemanlarına ha
yırlı olmasını diler, Grupum ve şahsım adına Yüce 
Senatoyu saygıyle selâmlarım. (C. H. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Pestilci. 
Konuşma sırası Millî Birlik Grupu adına Sayın 

Sami Küçük'te. 
Buyurunuz Sayın Sami Küçük. 

M. B. GRUPU ADINA SAMİ KÜÇÜK (Tabiî 
Üye) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Yurdumuzda maden, petrol ve su gibi doğal ve 
enerji kaynaklarının aranıp bulunması, ülke yararına 
ve ihtiyaçlarımıza uygun olarak geliştirilip işletilme
sinden Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı sorumlu 
bulunmaktadır. 

Doğal kaynakları toplum yararına kullanılır hale 
getirecek dev kurumlarla ısıtmadan sanayiin anada-
nıarı durumunda bulunan enerji kaynaklarına kadar 
hepsinin geliştirilip işletilmesini yüklenmiş bulunan 
Bakanlığın, kurulduğu 1963 yılından beri bir teşki
lât kanununa sahip olmaması üzücüdür. 

Dolaylı ve dolaysız olarak tüm üretime dönük 
büyük, yatırımları yapan ve bunları ülke hizmetine 
açan Bakanlığın, adından da anlaşılacağı üzere, birisi 
doğal kaynaklar ve diğeri de enerji olmak üzere esas 
itibariyle iki uğraşı alanı vardır ve biz de bütçeyi 
bu esas üzerinden eleştirmeye gayret edeceğiz. 

Karma Plan ve Bütçe Komisyonunda iki yıldır, 
bakanlıkların geçmiş yıllara ait faaliyetleriyle gelece
ğe ait plan ve programlarını dile getiren bütçe rapor
ları hazırlanmamaktadır. Buna ilâveten 1976 yılı 
programları da birkaç gün önce yayınlandığından, 
incelemede yararlı olamamıştır. Ayrıca Bakanlık ge
çen yıllarda yayınladığı Bakanlığın geçmiş yıllara ait 
faaliyetleriyle geleceğe ait plan ve tasavvurlarını ra
kamlarla dile getiren doküman da bu yıl dağıtılma
mıştır. Bu dokümanların yayınlanmamış olması, büt
çeleri eleştirecek arkadaşları bu değerli kaynaklardan 

yoksun bırakmıştır. Geçen yılki temenniyi tekrar ede
rek, gelecek yıllarda bu kaynaklardan yoksun bıra-
kılmamamız için gerekli tedbirlerin alınacağına emin 
olmak isteriz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Petrolün, gelişmiş ülkelerdeki sanayii bir anda 

bunalımlara sürükleyecek kadar etkili büyük bir silâh 
olduğu Arap - İsrail Savaşında meydana çıkmıştır. 
Bu kanı diğer madenler için de geçerlidir. Nitekim 
1973'te Cezayir'de toplanan 75 Üçüncü Dünya Ülke
si çok önemli kararlar almış ve bu kararlardan Tür
kiye'nin de esinlenmesi gerekmekte olduğu kanısın
dayız. 

Alman kararların başiıca önemli maddeleri : 
î. — Devletlerin, doğal kaynaklarına sahip olma

ları ve onları geliştirmeleri onların en tabiî hakları
dır. 

2. — Üçüncü Dünya Ülkeleri, doğal zenginlikle
rinden kendileri yararlanmalıdırlar. 

3. — Üçüncü Dünya Ülkeleri, doğal kaynaklarını 
özgürce seçtikleri bir sistem içinde halkları yararla
rına değerlendirmek hakkına sahiptirler. -

Türkiye, jeolojik yapısı ve arazisinin çeşitli devir
lerde oluşmuş bulunması nedeniyle yeraltı servetleri 
bakımından zengin bir ülkedir. Ancak bugüne kadar 
sahip olduğumuz doğal kaynakların envanterini yapa
madığımız gibi, bunları verimli bir şekilde kullandı
ğımızı iddia etmek mümkün değildir. Petrol ve ma
den kanunlarının günün koşullarına uydurulamama-
sı, bu kaynaklarının geliştirilmesi faaliyetlerine yeter
li önem verilmemesi bunun başlıca nedenîerindendir. 

Sanayileşmenin en önemli unsuru olan maden
ler, kullanılmakla tükenen kaynaklardır. Bu bakım
dan gelecek kuşakların da payı olan bu kaynakları 
kullanmada çok titiz davranmak zorundayız. 

I nci ve lî nci beşer yıllık planlar döneminde, 
madenciliğin geliştirilmesi için 1971 fiyatlarıyîe 10.8 
milyar lira sarf edilmişti. III ncü Beş Yıllık Planda, 
yine 1971 fiyatlarıyîe, 16.3 milyar lira sarf edileceği 
belirtilmiştir. Ancak Türk ekonomisi merkezî bir 
plan çerçevesinde planlanmadığından ekonominin di
ğer sektörlerinde olduğu gibi, madencilik konusunda 
da plan hedeflerine ulaşmanın mümkün olamayacağı 
kanısındayız, 

III ncü Beş Yıllık Plan, madencilik sektörün
de yıîda r/c 15.5 bir hızla gelişmeyi öngörmüştür. Bu 
hız 1974'te % 6.7 olarak gerçekleşebilmiştir. Plan he
deflerinin gerçekleşmeme nedenleri; finansman ye
tersizliği ve maden kanun ve mevzuatının günün ko
şullarına uydurulamamış olmasıdır. 
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Üçüncü Beş Yıllık Plan, aramanın hızlandırılma- l 
sini, uzun dönemde hammadde talebinin yerli kay
naklardan sağlanmasını öngörmekte ise de, uygula
malardaki başarısızlıklar bu ilkenin yerine getirilme
sini güçleştirmektedir. 

1973 ve 1974 yıllarında madencilik sektörünün 
plan döneminde öngördüğü % 15.3'lük gelişme şöyle 
dursun taş kömürü % 4, linyitte % 3.5, kromda 
% 2.7, demirde % 2 bir gelişme ile plan hedefi geri
sinde kalınmış; ancak bakırda % 25 bir gelişme ile 
plan hedefi aşılabilmiştir. 

Sayın Bakanın, Plan ve Bütçe Komisyonunda bu 
yıl demir, fosfat, bakir, çinko, kurşun, krom, pirit, 
seramik ve alüminyum gibi madenlerin ele alınacağını 
bildirmiştir. Ancak, elde yeterli doküman olmadığın
dan yatırımlarla, yatırımlara ilişkin üretimin diğer 
yıllarla mukayesesini yapmak imkânını bulamıyoruz. 
Bununla beraber Bakanlığın bu arama faaliyetlerini 
de içtenlikle desteklediğimizi belirtmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Türkiye'de bugün çeşitli sanayi dallarında kullanı

lan tüm madenler ve taşlar birçok kimsenin varlığın
dan habersiz; fakat bitmek ve tükenmek bilmeyen 
bir gayretle çalışan MTA Enstitüsü tarafından bu
lunmuş ve işletilmek üzere bunlar Etibank ve benzeri 
kurumlara devredilmişlerdir. 

Yeraltı servetlerimizin aranması, rezervlerinin ka
lite ve teknolojik vasıflarının saptanması, ülkemizin 
jeolojik yapısının ortaya çıkarılması, madenlerimizin 
daha verimli şekilde işletilmesine imkân verecek usul
lerin araştırılması ve teknik elemanların yetiştirilmesi 
MTA Enstitüsünün uğraşıları arasındadır. 

MTA Enstitüsüne 1976 yılı için bütçe kanunu ile 
verilen metal madenler, endüstriyel madenler, diğer 
madenler, haritalar ve laboratuvar projelerinin uygu
lanma çalışmalarının, endüstriyel kuruluşların ham
madde ihtiyaçlarını karşılama ve ithal ikamesi sağla
ma amacına yönelmiş bulunmasını memnunlukla kar
şılıyoruz. 

MTA Enstitüsünün büyük şehirlerin, özellikle An
kara'nın merkezî teshininde kullanılmak üzere yaptı
ğını bildiğimiz jeotermik araştırmalar hakkında da 
bilgi lütfedilirse memnun oluruz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Maden konusuna son vermeden önce 1961 Ana

yasasının hazırlanmasında katkısı bulunan M. B. G.' 
nun bu konudaki görüşlerini de belirtmek isterim. Biz, 
Anayasanın 130 ncu maddesindeki açıklığa sadık ka
larak, yeraltı servetlerimizin işletilmesine yabancı el | 
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sokulmamasmı yabancı sermaye imtiyazlarının doğal 
kaynaklarımızdan ellerini çekmelerini, bu imtiyazlar, 
anlaşmalar ve kapitüler mahiyetteki kanunların en 
kısa zamanda millileştirme programlarıyle değiştiril
mesini ve bu servetlere Devletin sahip çıkmasının za
ruretine inanmaktayız. Özellikle enerji kaynağı ve 
stratejik değeri olan linyit yataklarıyle boraks ma
denlerinin devletleştirilmesi gereğine inanıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım; 

MTA Enstitüsü buluşlarının genellikle Etibank 
tarafından işletildiğini belirtmiştim. Diğer büyük KÎT 
kuruluşları gibi Etibank da 1935 yılında kurulmuş ve 
zamanla Demir - Çelik, TKİ, TEK ve benzeri kuru
luşlar Etibank bünyesinden ayrılarak, bağımsız ku
rumlar haline gelmişlerdir. Etibankın maden cevhe
rini ihraç yerine, bunları mamul hale getirerek kullan
maya veya ihraca hazırlanması, bazı sektörlerin ithal 
yoluyle karşılanan bazı hammaddelerini üretme uğ
raşılarını, kıvançla karşılıyoruz. Elâzığ ferro - krom, 
Kırka boraks, Kırka bor ve alüminyum tesisleriyle 
Karataş fosfat ve benzeri tesis ve projeler bu uğra
şılar arasındadır. Bunların, enflasyonist baskılar so
nucu beklenen devalüasyondan önce hizmete girmele
rinde sayısız yarar görmekteyİ7 

Değerli arkadaşlarım; 

Gerek ısı, gerek demir - çeiik ve benzeri sanayi 
tesislerinde ve cer hizmetlerinde kullanılan çeşitli tür 
kömürlerle TEK ile koordineli olarak, elektrik ener
jisi üretimi Türkiye'de, TKÎ tarafından işletilmekte
dir. 

Çeşitli tür kömürler içinde taş kömürü ve iyi ka
lite linyitler demir - çelik sanayiinin anaihtiyaç mad
desidir. 

Mevcut demir - çelik tesislerinin kömür ihtiyacı
nı karşılamak üzere, 2.1 milyar liraya mal olacak pro
jenin iki yıllık bir gecikme ile 1975'te tamamlanacağı 
ve proje gerçekleştiği zaman, taş kömürü üretiminin 
5 850 000 tona baliğ olacağı geçen yılki dokümanlar
da belirtilmişti. Yıllık program üretimi 5 150 000 ton 
olarak göstermektedir. Görülüyor ki, taş kömüründe 
1975'te c/c 15.3'lük bir gelişme olmamıştır. Yıllık 
programa göre bu gelişme 38 bin ton olarak kalmış
tır. Halbuki hedef 700 bin tondu. Linyitte de gelişme 
% 15.3 olmamış, % 11,4 olarak kalmıştır. Diğer ma
denler için bu durum bundan farklı değildir. 

Değerli arkadaşlarım; 
TKİ'nin 1976 yatırımlarının 1975'dekinden % 50 

fazla olduğunu ve taş kömürü ile linyit üretiminde 
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hamleler yapılacağını duymak ve germek bizi sevin
dirmektedir. Demir - Çelik tesislerince giderek talebi 
artan taş kömürü ve kaliteli linyitin, ısıtma ve enerji 
üretiminde kullanılmasını önleyerek ithalâtı kısıtla
ma yollanyle kömür rezervlerinin aranılarak bulun
ması ve işletmeye açılmasında ve linyitlerden de bu 
yolda yararlanmak için her türlü gayretin gösterilece
ğinden emin bulunmak istiyoruz. 

Sayın Bakan; 

Bugün yaygın halde bulunan enerji kaynakları; 
su, tabiî gaz, petrol, kömür ve nükleer enerjidir. Kul
lanmakla tükenen ve fiyatları gün geçtikçe artan pet
rol ve kömürün yerine kaim olacak yeni kaynaklar 
araştırılmakta ise de, sanayie uygulanacak büyüklük 
ve nitelikte yeni enerji kaynaklan bulunmuş değildir. 

Büyük linyit yataklarına sahip ülkemizde, bu kıy
metli enerji kaynağı, bazan yataklarında kendi kendi
ne yanmaya terk edilirken 4 milyon civarında odunla 
ormanlarımız tahrip edilmekte ve sanayi bu kıymetli 
maddeden mahrum kalmakta, 3.5 milyon tezekten 
de (ki, tabiî gübredir) tarım topraklarımız yoksun 
kalmakta ve bunun noksanlığını milyonlarca lira sarf 
ederek sun'i gübre ile gidermeye çalışmaktayız. 

Kış aylarının uzun ve sert geçtiği ülkemizde ısın
ma sorunu; ormanlarımızı, su kaynaklarımızı ve ta
rımsal üretimi de dikkatte tutarak ivedilikle çözüm 
bekleyen konulardan biri haline gelmiştir. 

Devlet eliyle ve günün teknik koşullarına uygun 
olarak linyit yalaklarının işletmeye açılmasıyle bu 
sorunun kısa zamanda çözümleneceğine inanmakta
yız. Bu yolda alınacak tedbirleri desteklemeye hazı
rız. 

Sayın Başkan; 

Dünyada enerji tüketiminin c/c 70'i (Türkiye'de 
c/c 50 kadarı) petrol ve tabiî gazdan sağlanmaktadır. 

Türkiye'de elektrik enerjisi üretiminde kullanılan 
kaynaklar yıllar itibariyle yüzdeleri şöyledir : 

; Araştırmaların güneş enerjisi, rüzgâr, bulutların elek-
' trik yükü, dalgaların gücü ve gel - git hareketleri gibi 
' konulan da kapsamaktadır. İnsan zekâsı ve buluşu 

gücünün buna da pek yakında bir çare bulacağından 

j kuşkumuz yoktuı. Yukarıda belirtilen muhtemel kay-
i naklar bakımından, Türkiye zengin bir ülkedir. Bu 
I Bu yoldaki araştırmalar teşvik edilmesi ve dünyanın 
ı diğer ülkelerindeki araştırma gruplarıyle organik bağ-
i 1ar kurulmalıdır. 

i Bilindiği üzere aydınlatma ve sanayinin vazgeçil
mez unsuru olan elektrik enerjisi; hidrolik, termik, 
jeotermik ve nükleer kaynaklardan elde edilmektedir. 

Yıllar itibariyle tüketilen birincil enerji türleri 
{şöyledir : 

Taşkömürü Linyit Akaryakıt Hidrolik 
Yıllar % % % % 

1972 
1973 
1974 
1975 (*) 
1976 (*) 

12.7 
12.0 
11.2 
9.2 
7.5 

13.2 
14.9 
17.5 
17.4 
17.7 

45.6 
51.9 
46.4 
38.6 
36.3 

(*) Tahmini olarak. 

Tablonun incelenmesinden enerji krizinin başlama 
tarihine kadar enerji üretim kaynaklarından önceliğin 
akaryakıta verildiğini, hidrolik kaynakların ikinci 
plana atıldığını, petrol krizi ile önceliğin akaryakıt 
aleyhine olarak hidrolik ve linyite verildiğini gör
mekteyiz. Bu hal bizi enerji bakımından dışa bağım
lılıktan da kurtaracaktır. Ancak elektrik enerji üreti
minde de ağırlığın hidroliğe verilmesini ve linyitin 
demir - çelik sanayii için ayrılmasının daha yararlı 
olacağını belirtmek isterim. 

III ncü Beş Yıllık Plan elektrik enerjisi bakı
mından bir hamle yapılmasını öngörmektedir. I nci 
ve II nci beşer yıllık plan dönemlerinde enerji yatı-

Anlamlar. 1973 (Ton) 

Taş kömürü 3 138 000 
Linyit 3 309 200 
Asfaltit 115 000 
Petrol ürünleri 12 336 000 
Hidrolik enerji 665 300 
Odun 3 865 000 
Tezek 3 460 000 

1974 (Ton) 1973 (Ton) 1976 (Ton) 

3 302 100 3 672 800 4 438 300 
2 577 900 3 408 300 4 070 400 

157 000 167 300 180 000 
11 864 300 12 146 000 12 910 000 

839 000 1 265 000 1 771 500 
3 800 000 3 800 000 3 800 000 
3 400 000 3 400.000 3 400 000 
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rımlarına sarf edilen para, 1971 fiyatlarıyle, 19.2 mil
yar lira iken, III ncü Beş Yıllık dönemde bu miktar, 
aynı fiyatlarla, 24 milyar lira olacaktır. Programla
nan enerji yatırımlarının toplum yatırımlar içindeki 
payı 1973'te % 8,1, 1974'te % 7,7, 1975'te % 7,0 
iken bu miktar 1976'da % 14.8 olarak öngörülmüştür 
ki, memnuniyet vericidir. 

Plan gerçekleştiği takdirde (ki, bütçe açıkları bu
nu büyük ölçüde kısıtlıyor) elektrik enerjisi üretimi 
plan dönemi başlangıcındaki 11.242 milyar kilovattan 
dönem sonunda 18.400 milyar kilovata ulaşacaktır. 

Türkiye gerçekten elektrik üretim ve tüketimi ba
kımından geri kalmış bir ülkedir. 1969 yılına göre 
çeşitli ülkelerde kişi başına düşen enerji şöyle idi : 

Kişi basma düşen 
elektrik enerjisi 

Ülke Kvvh. 

Amerika 
Rusya 
ingiltere 
Yunanistan 
Bulgaristan 
Türkiye 

8.099 
2.864 
4.293 
963 

2.043 
219 

1969'dan beri devreye giren termik ve hidrolik 
santrallarla üretimin arttığı bir gerçektir. Ancak yatı
rımların fizikî bakımdan daima plan hedefleri geri
sinde kalması planların öngördüğü hedefe ulaşmayı 
engellediği de bir gerçektir. 

Keban tesislerinin çeşitli nedenlerle devreye geç 
ve yetersiz olarak girmesi, sık sık arıza yapması, sa
nayi üretiminde plan hedeflerine ulaşmada önemli bir 
menfi faktör olmuştur. Yukarıda da belirttiğimiz 
üzere, demir - çelik sanayiinin ihtiyacı bulunan taş 
kömürünün elektrik enerjisinde kullanılma oranının 
yıllar itibariyle azaldığını görmek olumlu bir adım
dır. Bunun linyit için de uygulanmasında yarar gör
mekteyiz Petrolün sağladığı kolaylık bakımından ge
ri bırakılan hidrolik tesisleri Türkiye'ye enerji buh
ranı ile karşı karşıya getiren diğer önemli bir faktör
dür. Tükenmez hidrolik kaynaklara sahip Türkiye' 
nin bu kaynağa öncelik vermesi doğaldır. Yıllık prog
ramda hidrolik üretimin döneminde % 28,5'ten 
% 38,5'e yükselmesine karşın, akaryakıt üretiminin 
ise % 51,9 dan % 36,3'e düşmesini olumlu karşıla
maktayız. 

Sanayi gelişmesi içinde bulunan Türkiye'nin 
elektrik enerjisine olan ihtiyacı her gün biraz daha 
artmaktadır. Linyit, (ki, tavsiye edilmez) ve su kay
nakları belirli bir süre için bu ihtiyacı karşılasa bile, 

ilerde enerji dar boğazlarına girmemek için nükleer 
enerji santralı kaynaklarından yararlanmaya zorun-
luk vardır. İlk nükleer santralın yeri hakkında iki 
bakanlık arasındaki yıllardan beri süren anlaşmazlı
ğın çözüme bağlanarak işe başlanmış olduğunu duy
mak bizi rahatlatacaktır. Balkanlarda ilk nükleer 
santral kurma olanağını kaybettik. Hiç olmazsa en 
geride kalmayalım ve biran önce elektrik enerjisinde 
de, dış kaynaklardan beslenmekten kurtulalım. 

Elektrik enerjisini yaygın bir hale getirmek ve 
köy elektrifikasyonunu da hızlı bir tempo ile realize 
etmek için belediyeler, Çukurova ve Kepez elektrik 
tesis ve şirketleri dahil elektrik üretim kaynaklarının 
DSİ ve TKİ ile koordineli olarak TEK bünyesinde 
toplanmasında zorunluk vardır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Doğal kaynaklar arasında, su kaynaklan bakımın

dan Türkiye zengin bir ülkedir. DSİ, bütün ülke dü
zeyindeki sulama, kurutma, taşkın kontrolü, su kay-
naklarmın geliştirilmesi, yeraltı sularından yararlan
ma, büyük iskân merkezlerinin içme, kullanma ve 
sanayi su ihtiyaçlarım karşılama ve hidro - elektrik 
cantrallerini kurma görevlerini yüklenmiş bulunmak
tadır. 

DSİ. icraat programına alınan işleri genel olarak 
müteahhit eliyle, âcil hallerde ise emaneten yaptır
maktadır. DSİ'nin makine parkı yıpranmış makine
lerle doludur. Makine parkındaki araçların % 73'nün 
yaşları 8 - 22 arasındadır. Makine parkının üç yılda 
yenilenmesi için hazırlanan makine alım programı
nın bir gecikmeye uğramadan uygulanmasının zorun-
luğuna inanmaktayız. Bu makinelerin büyük kısmı
nın yurt dışından alınacağı tabiîdir. DSİ, Karayolla
rı ve diğer büyük kuruluşların bir kaç yıllık makine 
alım bedelleriyle Türkiye'de motor sanayiinin kuru
lacağına ve bu suretle de büyük ölçüde dışa bağlı ol
maktan kurtulacağımıza inanmaktayım. 

Türkiye'de akar sularımız 26 havzaya ayrılmıştır. 
Doğu Karadeniz havzası hariç diğer havzalarda mah
sulün gelişme devrinde yettersiz, diğer dönemlerde ise 
dengesizdir. Düzensiz olan yağışların, yetersiz dö
nemde sularından yararlanmak için büyük gayretlere 
ihtiyaç vardır. Yurdumuzda çayır ve ormanlar hariç, 
yamaç ve ova olmak üzere 27 740 000 hektar tarım 
arazisi mevcut olup, bunun 13 493 000 hektarı iyi ka
liteli arazi olarak vasıf landırılmaktadır. 1975 yılı ba
şında, DSİ toplam olarak 2 170 652 hektarlık araziyi 
sulamaya açmış ve 1995 yılına kadar bu miktarın 
3,5 milyon hektara varacağı planlanmıştır. Sulama 
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oranı % 7.9 olup, bu miktar Pakistan'da % 42,5'tur. 
Her gün artan nüfusun ihtiyacı olan gıda maddelerini 
bol miktarda üretebilmek için sulamada bütün tekno
lojilerin uygulanmasının zorunluğuna inanmaktayız. 
Ayrıca yeraltı sularıyle sulanabilecek olan 400 000 
hektarlık arazinin yılda 20 000 hektarlık sulama faa
liyeti ile iktifa etmek yetersizdir. Sulama kooperatif
leriyle yürütülen bu faaliyetin teşvik tedbirleriyle 
hızlandırılması gereğine inanmaktayız. 

DSİ'nin Aşağı Fırat, Dicle projelerini biran önce 
ele almasının, Murat projesiyle de Muş Ovasının 
tekrar tarıma elverişli hale getirilmesinin gereğine 
inanmaktayız. 

îstanbul, Ankara ve İzmir gibi nüfusları süratle 
artan şehirlerin su ihtiyaçlarını uzun vadede dahi kar
şılayacak kaynaklara bağlamada zaruret görmekte
yiz. 

Değerli arkadaşlarım; 

DSİ'nin faaliyetleri arasında TEK ile koordineli 
olarak hidro - elektrik santrallerini inşa etmek de 
vardır. Bugün akarsularımızm ancak % 4,5'undan 
elektrik üretiminde yararlanabilmekteyiz. Etütler 
Türkiye'nin 80 milyar Kwh. lık hidrolik potansiyele 
sahip olduğunu göstermektedir ki, bu miktar plana 
göre Türkiye'nin 1992 yılındaki elektrik ihtiyacını 
karşılayacak durumdadır. 

Son petrol bunalımının yarattığı enerji sıkıntısı 
ve petrol fiyatlarının beklenmeyen büyük artışları 
hidrolik kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını 
zorunlu kılmaktadır. Bu kaynakların devamlılığı ve 
Türkiye'yi dışa bağlı olmaktan kurtarması da dikkat
te tutulursa öncelik kazandıkları kolayca anlaşılır. 
Bu gerçek yıllarca görülse idi, bugün akaryakıta sarf 

-ettiğimiz dövizlerimizi sanayileşmede kullanma ola
nağını bulurduk. 

Sayın Başkan; 

Petrol konusuna da kısaca değinmek isterim. Pet

rol krizinden önce, 1973'te, petrole sarf ettiğimiz dö

viz 274 milyon dolar iken, bu miktar 1974-1975 yıl

larında 800 - 900 milyon dolara varmıştır. Döviz 

kaynakları gayet kıt olan ülkemizde petrol tüketimi

nin disipline edilmesine ve yük taşımada ağırlığın de

miryollarına aktarılmasında zorunluk vardır. 

9 . 2 . 1976 O : 2 

Aşağıdaki tablo kara ve demiryollarıyle yapılan 
taşımayı gösterir : 

Türkiye'de Gelişmiş ülkelerde 

İnsan Yük İnsan Yük 
% % c/c % 

Karayolu 92.4 73.9 92.1 19.2 
Demiryolları 7.6 25.8 3.6 46.4 

Görülüyor ki, gelişmiş ülkelerde yük taşımada 
demiryolları ön planda yerini alırken Türkiye'de bu
nun yerini karayolları almaktadır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Zengin petrol bölgeleriyle çevrili ülkemiz toprak

ları altında en azından Türkiye'nin ihtiyacını karşı
layacak petrol kaynaklarının bulunmasını doğal kar
şılamaktayız. 

Geçen yıl bütçe konuşmamda 1974 yılına kadar 
açılan 981 kuyudan 620'sinin TPAO tarafından açıl
ması bizi millî petrol politikası uygulamaya zorunlu 
kılmaktadır. Ancak bu gerçek Meclis petrol araştır
masından sonra görülerek Petrol Dairesince benim
senmiştir. Bununla beraber petrol fiyatlarını indir-
memekte direnen ve kritik dönemlerde üretimi dur
duran ATAŞ rafinerisine, petrol kanunu hükümleri
ne göre, uygulanacak millileştirme işleminin, şirketle
rin isteklerini kabul ederek durdurulmasını, millî pet
rol politikasıyle bağdaştırmak mümkün olamıyor. 

TPAO'ne Karadeniz, Ege ve Akdenizde petrol. 
arama ruhsatlarının verilmesini olumlu karşılamakta
yız. Ancak Ege'de 1974'te bir gövde gösterisinden 
sonra petroL arama için en küçük bir faaliyet gösteril
memesini, yabancı baskı dışında inanılır bir sebebe 
dayamak mümkün olamıyor. Ayrıca Yunanlıların 
Ege'de yabancı şirketlere bizim ruhsat alanlarımızı 
da kapsayacak şekilde arama ruhsatı vermesini bu
nun basına kadar intikali ve buna karşı sessiz kalışı
mızı da tutarlı bir nedene bağlayamıyoruz. 

1975 yılı sonu itibariyle arama ruhsatlarının top
lam yüzölçümü bir yıl öncesine göre yaklaşık olarak 
% 6,8 artış göstermiştir. Bu artış TPAO'ya aittir. 
Yabancı şirketlerin ruhsat sahalarının toplam yüzöl-
çümünde ise % 16.8 azalma olmuştur. Yabancı şir
ketlerden MOBİL petrolle ilgili bütün faaliyetlerini 
durdurarak tasfiyeye başlamış olup, Türkiye'de çe
şitli tüketim malları satan bir ticaret şirketi haline dö
nüşmektedir. Bütün bu gerçekler karşısında millî şir-
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ket TPAO'nın her bakımdan desteklenmesine ve ara
ma faaliyetinde bulunmayan veya arama faaliyetleri
ni durduran ve yavaşlatan yabancı şirketlerin milli-
leştirilmesinin zamanı geldiğine kani bulunmaktayız. 

Değerli arkadaşlarım; 
Beş yıllık planların öngördüğü ve bugüne kadar 

bir türlü gerçekleşemeyen aramadan dağıtıma kadar 
petrol işlerinin bir elde toplanması; yani TPAO ile 
Petrol Ofisinin birleştirilerek güçlü bir şirket haline 
getirilmesi ilkesinin hâlâ gerçekleşmemiş olması üzü
cüdür. 1976 yılında, bunun gerçekleşeceğine umutla 
bakmaktayız. 

Sayın Başkan; 
1976 yılında, bakanlığa bağlı ve ilgili kuruluşların 

yapacakları yatırımların genel olarak 1975 yatırım
larından c/c 61.7 oranında bir artış olduğunu görmek 
sevindiricidir. 

BAŞKAN — Sayın Küçük, 2 dakikanız var efen
dim. 

. M . B. GRUPU ADINA SAMÎ KÜÇÜK (De
vamla) — Tahmin ederim bitiririm Sayın Başkan. 

Bu yatırımların özellikle DSÎ, TKÎ, MTA ve Pet-
kim alanlarında % 57.1 - % 237.6 oranlarına varan 
artışlara karşı petrol ihtiyacımızı büyük ölçüde yerli 
kaynaklara dayamak zorunda bulunduğumuz bir dö
nemde TPAO yatırımlarının % 4.5 artış kaydetme
sini bakanlığın petrol ve enerji politikası ile bağdaş
tırmakta zorluk çekiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sanayileşerek daha uygar bir toplum haline gele

bilme için daha çok enerji üretimine ve bu üretimi 
sağlayacak makineleri olan ihtiyacımız artacaktır. Biz 
bunların büyük kısmını dışardan ithal etmekteyiz. Dış 
ticaret dengesindeki aleyhte gelişme bizi en kısa za
manda elektro - mekanik sanayiin yurdumuzda kurul
masına zorlamaktadır. 

Sayın Başkan; 
Sözlerime son vermeden önce 1975 bütçe müzake

relerinde dile getirdiğim bir konuyu tekrarlamak zo
runluluğunu duymaktayım. Zengin kapitalist ülkele
rin petrol üreten az gelişmiş ülkelere karşı teşkil et
miş oldukları ve gereğince bu az gelişmiş ülkelere 
karşı silâh dahil her türlü müeyyideleri uygulamayı 
amaç edinen ve gerekli gören Uluslararası Enerji 
Ajansına kendisi de doğal kaynaklar bakımından 
zengin ve fakat az gelişmiş bir ülke olan Türkiye'nin, 
Fransa ve Yunanistan katılmadığı halde, petrol krizi 
sırasında bizi petrolsüz bırakmayan devletleri de kar
şımıza alarak katılmamıza bir anlam vermek müm
kün olmuyor. Ajans 151 oydan oluşmakta, Türkiye' 
nin 4 oyuna karşı Amerika, Ajansta 51 oyla temsil 
edilmektedir. Bu kadar az bir oyla Ajansta faal bir 
rol oynamak da mümkün olamaz. 

Az gelişmiş ülkelerin sahip oldukları doğal kay
naklarını, kendi kalkınmalarına tahsisini âdeta ceza
landırmak için kurulmuş bu Ajanstaki üyeliğimizin, 
bütçeye konulan bir milyon liralık iştirak payı öden
meden, dış politikadaki yeni gelişmelerin de ışığı al
tında tekrar gözden geçirilmesinde yarar görmekte
yiz. 

Sözlerime burada son verirken, grupum adına say
gılarımı sunar, bütçenin Yüce Milletimize hayırlı ol
masını dilerim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Küçük. 
Sayın senatörler; 
Çalışma süremizin bitmesine üç dakika kalmıştır. 

Üçüncü oturumdan itibaren görüşmelere devam edi
lecektir. 

Bu itibarla, bugün saat 20,00'de toplanmak üzere, 
37 nci Birleşimin 2 nci oturumunu kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,57 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM-

Açılma Saati : 20,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Macit Zeren 

KÂTİPLER : Sebahaîtin Savcı (Diyarbakır), Mehmet Çamlıca (Kastamonu) 

BAŞKAN — 37 nci Birleşimin üçüncü oturumunu açıyorum. 

B) ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKAN-
L!ĞI BÜTÇESİ (Devam) 

BAŞKAN — Komisyon burada. 
Sayın Bakan buradalar. 
İkinci oturumda grupları adına Sayın Turgut Va-

şar Gülez, Sayın Mehmet Ali Pestilci ve Sayın Sami 
Küçük görüşmüşlerdir. 

SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — Grupumun ikinci konuşmasını ben
deniz yapacağım. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Grup adına ikinci kez Sayın Seiâhattin Babüroğlu 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına söz talep et
mişlerdir. 

Buyurunuz efendim. 
C. H. P. GRUPU ADINA SELÂHADDİN BA

BÜROĞLU (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Savın 
Başkan, sayın üyeler; 

Enerji ve Tabii Kaynaklar gibi dev bir Bakanlı
ğın bütçe eleştirisini 15 dakikaya sığdırmanın zorluğu
nu hepiniz takdir buyurursunuz. Türkiye'nin prob
lemle.; ini, uygulanacak politikaları, uluslararası dü
zeyde düşünerek değerlendirmediğimiz takdirde ulus
lara? ası pazarlamaların ve uluslararası çıkar ekipleri
nin oyunlarına gelme ihtimali vardır. Bu nedenle ben 
Aşağı Fırat Projesine değineceğim. 

Aşağı Fırat Projesi bizim dışımızda üç komşu
muzu ilgilendirdiği gibi. bundan da öte uluslararası 
bir karakter kazanmıştır. Bu nedenle önemle üzerin
de durmak istiyorum. 

Komşularımız Fırat sulan üzerinde projeler geliş
tirmektedir. Suriye Fırat suyu üzerinde baraj proje
lerini gerçekleştirmiştir. Bir kısım eksiklerini tamam
lamaktadır. Irak; Fırat. Dicle ve Zap suları üzerin
de tesisler kurmaktadır. Bu olaylar yıllar yılı impa
ratorluğumuzun birer vilâyeti olan memleketler ta

rafından yapılmaktadır ve bu ülkeler petrol gelirlerini 
bu tür yatırımlara yatırarak, Türkiye'nin bazı hak
larını, en azından Türkiye'nin bazı olanaklarını dahi 
ipoteğe alan ve bunları kullanmasını tehlikeye düşü
ren durumlara dahi girebilir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Çünkü uluslararası hukuk; sulardan yararlanma 

hukuku, uluslararası sudan hangi ülke daha önce ya
rarlanırsa o ülkeye birtakım haklar vermektedir. Bu 
nedenle bizim Fırat ve Dicle sularımız önem taşı
maktadır. 

Bir akarsu birkaç ülkeden geçiyor ise, bu ülkenin 
yaptığı tesisler; bir ülkenin yaptığı tesisler öteki ül
kenin aynı akarsuyu üzerinde ise ve bu önce yatırımı 
yapan ülke öteki ülkenin yatırımlarına zarar veriyor
sa ya da ekonomik çıkarlarına zarar veriyorsa, o ül
ke öncelikle hak kazandığı için uluslararası düzeyde. 
böyle bir müdahale olduğu takdirde bir ülke ötekine 
tazminat vermek durumundadır. Türkiye'nin durumu 
bu hale yanlış politikalar uygulanma yüzünden (Yal
nız, henüz zaman geçmemiştir) böylesine kritik bir 
noktaya gelebilecektir. 

Böyle bir su hakkını korumak için geçerli olan 
bazı hususlar var. Buna «Göreli, gereksinmeler» di
yorlar; yani zor kullanarak, kuvvet kullanarak ken
di hakkını, kendi suyunu kullanma meselesi var ki, 
Türkiye'nin jeopolitik durumu böyle bir zoru kul
lanmaya müsait değildir. Kıbrıs olayı dahi Türkiye'yi 
uluslararası birtakım zorluklara götürmüştür. 

O halde; hukuka uyarak Dicle ve Fırat sularını 
değerlendirmemiz gerekmektedir. 

Önemli bir sorunu dile getirmek istiyorum. Bu 
arada da önemli bir izlenimim var. Su hakları konu
sunda yaşayan siyaset adamlarımız arasmda kimisi 
barajlar konularında genel müdürlük görevlerinde. 
daire başkanlığı görevlerinde, bakanlık, başbakanlık, 

— 446 — 



C. Senatosu B : 37 9 . 2 . 1976 O : 3 

parlamenterlik görevlerinde bulunmuşlardır. Su hak
larının yabancısı değillerdir. Hatta kimisine de «Ba
rajlar kralı» dahi denilmektedir, ama bu arada göz
den kaçmış bazı politikalar varsa, (ki, var) onları 
sergilemek istiyorum. 

Keban'da kaçırdığımız fırsatı Fırat ve Dicle'de 
kaçırmamayı ve Keban'da kaçmış olan fırsatı tekrar 
elde edebilme olanağını; Ecevit Hükümeti zamanın
da Keban'a diğer ünitelerin ilâvesi kararlaştırıldığı 
için Sayın Bakan da biliyorlar, bu ünitelerin ilâve 
edilmesi nedeni ile tekrar Suriye ile su hakları konu
sunda bir açık kapı ortaya çıkmıştır. Anlaşmamız 
mümkün olacaktır; fakat Keban'da bu fırsat önemli 
ölçüde kaçmıştır. Keban sulan; bizim barajlayarak 
akış rejimini düzenlediğimiz sularımız Suriye'ye pa
rasız verilir; ama Suriye Irak'a bu suları para ile sa
tar yahut petrolle değiştirir. 

Sayın Bakanın cevaplarını alamadım, maalesef 
Bütçe Karma Komisyonunda cevaplarını da dinleye-
medim; ion zamanda Fırat ve Dicle sularının düzen
lenmesi konusunda Dünya Bankasının 200 milyon, 
yahut bunu aşan bir miktarda dolar yardım yapaca
ğı söz konusudur. Yalnız siyasî arenada Dünya Ban
kası bu kanaldan Irak sularını, Irak petrollerini bi
zim kanalımızla kontrol altına almak istemektedir. 
Bu yönden dikkatli davranılmasını ve kendi hakları
mızın kaçırılmamasını, kaybedilmemesini, dikkat edil
mesi konusunu Bütçe Karma Komisyonunda dile 
getirmiştim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Şimdi bu sıkıntı nereden ileri geliyor? Bu sıkıntı 

zayıf dış ticaret rejiminden ve dövizlerin harcanma
sından ileri, geliyor. Döviz eritilir; ama dövizsiz ka
lırsanız bu suları değerlendirmek için dövizi zor yol
lardan elde edersiniz. Sayın Ucuzal buradalar. Bura
da olduklarına çok memnun oldum. Ticaret Bakanlı
ğı Bütçesinde ben dövizlerin yokları kaldırma paha
sına eritilmesinin iyi bir politika olmadığını ve dev
letlerin hem halkı aç bırakmamak, hem de döviz ge
lirlerini muhafaza etmek görevleri olduğunu; ancak 
bu takdirle becerili politika güdülebileceğini arz et
miştim. Sayın Ucuzal da, bana göre konuyu derin
liğine incelememiş olacaklar, «Vatandaşı aç mı bı
rakacağız? Bu dövizler vatandaşındır, elbet vatandaş 
aç kalmasın diye kullanmayacak mıyız» dediler. Bu 
tür politikalar belki 24 saat, belki altı ay geçerli 
ucuz politikalardır; ama sonra nesilleri ipotek altına 
alan bazı sorunlar altına girmek durumu ile karşı 
karşıya gelinir. Zannediyorum'ki burada... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sizinki de çok 
pahalı politika. 

C. H. P. GRUPU ADINA SELÂHADDİN BA-
BÜROĞLU (Devamla) — Irak veya Suriye'ye su 
hakları konusunda bizi tabi kılan; bize, enerji poli
tikamızı bu türlü götürmeden dolayı, şimdi arz ede
ceğim istikamette gitmesinden dolayı bizi tabi kılan 
bir döviz tükenmesinin uzun vadeli bir politika ol
madığını ve devletler düzeyinde, nesiller düzeyinde 
yanlış bir politika olduğunu zamanım ölçüsünde ra
kamlara dayanarak arz etmeye çalışacağım. 

Değerli arkadaşlarım; 
Ona geçmeden evvel bir konuyu daha arz etmek 

istiyorum. Vatandaşı memnun etmek çok iyi şeydir; 
bütün prtiler bunu isterler. Kısa vadeli politikalar 
bakınız neler getirebilir. Şimdi tetkik etmekte oldu
ğumuz bütçede TEK'in yasasındaki % 8 kârı sağla
mak için, Dünya Bankası da bu koşulu koymuştur, 
TEK'in kâr etmesi lâzım, elektrik fiyatlarına zam 
yapmıyor bu itkidar, siyasî tercihi öyle, ama bütçe
den «temel mal» diye 1 milyar lira ayırmaktadır. 
Şimdi bu 1 milyar lira kimin sırtından çıkmaktadır, 
ona bir projeksiyonumuzu çevirelim. 

1 milyar lira bütçeden çıkarken dünyada, hemen 
hemen Avrupa devletlerinde elektrik almayan nüfus 
sıfırdır. Türkiye'de % 45'e yakın nüfusumuz hiç 
elektrik görmemiştir. Bu 1 milyar lira bu hiç elektrik 
görmemiş; yani, kendisine elektrik hizmeti gitmemiş 
gecekondudaki vatandaştan tutunuz, önemli kır ke
simindeki köylülere kadar bunların vergilerle gelecek
tir. 

Ayrıca petrol konusunda, zannederim Adalet Par
tisinin sayın sözcüsü 20 sayılı Karar konusunda bu
nun kaldırılması demişlerdi, bu yerli üretilen ham-
petrolün varil başına 5 dolar alınmasıydı. Bu da alın
madığı takdirde, petrol konusunda; evet petrole zam 
yapmayabilirsiniz, benim özel arabamda kullanılan 
petrole para vermiş olursunuz, ama petrolü hiç kul
lanmayanların, (Sanayi maliyetine etkili olan kısım
ları çıkarsanız) sırtında da bir parayı aktarmış olur
sunuz bizim cebimize. 

Ayrıca bu 5 dolarlar, biliyorsunuz, petrol arama
larına sarf edilecekti. Petrol aramaları Türkiye'de 
kritik bir noktaya gelmiştir. Bütün varımızı - yoğu
muzu buaa yöneltmek durumundayız. Çünkü, Tür
kiye mevcut rezervlerini bitirdiği takdirde (ki, şim
diki rezervler de yetmemektedir. 1975 yılında 18 mil
yarı aşan bir ithalât yapılmıştır, bu ithalât daha da 
artacaktır,) Bu kritik durumları dikkate almadan ucuz 
politikaların doğru olmadığı kanısındayım. 
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Değerli arkadaşlarım; 
Ben yine başka bir konuya girmeden yatırımla

rı eleştirmek durumundayım. Yatırımlar konusunda 
Karma İktidar 1 9 - 2 0 milyarlık yatırımı 39 milya
ra çıkardık demekteler. Size şunu arz edeyim, yal
nız 1975 yılında kendilerinin başlattıkları yatırımla
rın keşif bedelleri, başka bir deyimle maliyetlerini bir 
kenara koyunuz, 1976 yılında bunların bitirilmesi için 
harcanması lâzım gelen 1,8'le çarparak (bizim hesa
bımıza göre, bunun ayrıntılarına girebilirim zamanım 
az); yani iki katı kadar para ödeme durumunda ka
lacaklardır. 39 milyarın fizikî planda ne getirdiğini 
hesaplamak durumu vardır. 

Ayrıca, yatırımların yüzdesini fazla göstermek 
için bürokrasiyi bir şeye alıştırmamak lâzım değer
li arkadaşlarım. 1966 - 1967 yıllarından bir örnek 
vereyim, bütün kuruluşlar öyleydi; İller Bankası Ge
nel Müdürü Bütçe Karma Komisyonunda «% 145 
yatırım gerçekleştirdim» dediği zaman, teknisyenler, 
biz hepimiz gülüyorduk. % 145 yatırım gerçekleştir
mek demek ya plansızlık demektir, ya da plan dı
şında birtakım projeleri almak demektir.. Aslında 
oyun öyle değildi, bu sefer Btibank başka türlü dü
zenliyor. O zaman meselâ; 100 milyon liralık plan 
öngörülüyordu, 100 milyon lirayı Devlet Planlama
dan geçiriyordu (X) kuruluşu; ama 145 mil
yon liralık işi uygulamaya başlıyordu. Uy
duruk bir düzenle; fakat yüzdeyi 145 mil
yondan değil 100 milyon üzerinde hesapladığı za
man, 160'la başlıyordu % 145 yahut % 120 gibi 
bir yüzde elde etmiş durumuna geliyordu. Bu yıl da 
Etibank tersini yapmıştır. Yatırım projelerinin top
lamı eğer bir müyarsa, bunlardan bir kısmını kısmak 
suretiyle (Kırka'yı meselâ 200 milyon kıstılar zanne
derim) % 70'lik yatırımı sırf politikacıların % 90 
yatırım gerçekleştirdim, demesi revesi için böyle bir 
yola eğer gidilmişse (ki, bizim elimizdeki rakamlar 
öyle) son derece yanlış bir uygulamadır. Bunlar po
litikacıya da bir şey kazandırmaz, biz de, bürokrasi
ye de bir şey kazandırmaz. 

Bu arada köy elektrifikasyonuna değinmek ihtiya
cındayım. Bütçe Karma Komisyonunda değinmiş
tim. Köy elektrifikasyonunda teknik personelin ka
pasitesi yıida 800 ilâ 1 000 köyün elektriğini yapmak
tır. Bu kapasiteyi çok becerili bir bakan, çok be
cerili bir bürokrasi, kabul edelim ki, teknik eleman 
kapasitesini 2 500'e çıkarabildi. İki yıl eskimiş pro
jeleri yenileme zorunluğu var, ayrıntılarda birçok şey
ler var, kabul edelimki çıkarabildi; fakat görüyoruz 

ki, bunun finansmanım karşılayacak para ortada yok
tur 1,5 milyara çıkarıldı zannederim. Belki küsuru 
vardır, onu affedersiniz, bir kuruşlardan 165 milyon 
lira geliyor. Geçen yılın 445 milyon lira borcu, ayrı
ca dövizle ödenmesi gereken ve limanlarda bekleyen 
ithal mailarının parası ve bunun keşif bedelini cid
dî olarak hesapladığınız zaman 2 500 köye, (çok 
mutlu bir şey, keşke verilebilse) 1976 yılında elektrik 
verebilmeleri için 3 milyara yakın paraya ihtiyaçları 
vardır. Bu parayı bulabileceklerini zannetmiyorum. 
Bu açık bütçenin bunu halletmesi mümkün görülme
mektedir bize. 

BAŞKAN — Üç dakikanız var efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA SELÂHADDİN BA-
BÜROĞLU (Devamla) — Değerli arkadaşlarım; 

Bir ikinci konuşmamda bazı hususlara tekrar de
ğineceğim. Şu hususu belirtmek isterim. Eğer Sayın 
Kılıç ve Sayın Demirel hâlâ eskiden söyledikleri po
litikayı güdüyorlarsa, o politika şuydu; enerjinin 
ucuz veya pahalı sağlanması söz konusu değildir, 
enerjiyi nerede bulursanız orada bulunuz, politika-
siyle Türkiye'yi hidrolik olanaklarının çok olmasına 
ve yeraltı kaynakları; kömür vesaire gibi, yeraltı 
kaynaklarının bitmesi çok uzun yıllara vabeste olma
sına rağmen fuel - oil politikasına dönmüşlerdi. Eğer 
hâlâ bu fuel - oil politikasında; dünya petrol buh
ranından sonra da, hâlâ fuel - oil politikasında ıs
rar ediyorlarsa, bu bizim için milletin kötü bir ka
deridir; yani bu tür politika, görüş milletin kötü bir 
kaderi olarak tanımlanabilir. 

Ben şunu söyleyeyim. Türkiye'de şimdi fuel - oil 
kaynaklı santrallar % 42 oranındadır, belki de 
% 45. Hidrolik santrallar olanaklarımızda belli. Kö
mürden elde edilen termik olanaklarımız da belli ve 
ayrıca kurulan santrallerin materyali yönünden, ma
kineleri yönünden % 70 - 80 dışa bağımlılık vardır. 
Bütün bu politikaları bir firmanın komisyoncusu ol
mamak, bir firmanın mümessili olmamak kaydıyle 
Türkiye'de aralarında en az sorumlu mevkide bulun
duğum 1961'den, pür teknisyen olarak çalıştığım 1954 
yılından itibaren hiçbir Türk uzmanı politikacılara 
ve idarecilere Türkiye'deki doğal kaynaklar duruyor-
ken başka kaynaklara, dışa bağımlı kaynaklara baş
vurularak bir enerji politikası güdülmesini salık ver
memiştir, tavsiye etmemiştir. Bu kusur varsa poli
tikacılarındır ve bugün eğer bu politika güdülme-
seydi zorunlulukla, sabırlı bir çalışmayla Fırat ve 
Dicle üzerindeki, hatta Keban'daki çalışmalar daha 
dikkatli yapılsalardı, uluslararası su hakları yönünden 
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Suriye ve Irak'a öncelik elde edecek bir duruma ge
lecektir, ama zaman geçmemiştir. Suriye ve Irak'a 
karşı eğer acele edilir, acele tedbirler alınırsa Fırat 
ve Dicle'de, Dünya Bankasının dolaylı yoldan bizi 
araç yaparak Irak petrollerini, yahut Irak'a, Suri
ye'yi gölgesini ve şemsiyesini tutturmadan bazı ola
naklar vardır. Teknik staj, uzmanlar bu konuda do
ludur. Elveririd politikacılar biraz da teknisyenlere 
kulak versinler. 

Sayın Başkanım kaç dakikam var? 
BAŞKAN — Vaktiniz doldu Sayın Ba'büroğlu. 
C. H. P. GRUPU ADINA SELÂHADDİN BA-

BÜROĞLU (Devamla) — Bu noktada kesiyorum. 
İkinci konuşmamda diğer bir konuyu sizlere arz et
mek üzere huzurunuza geleceğim. 

Saygılarımı sunarım. 
.BAŞKAN — Grupları adına ikinci defa söz ta

lep eden sayın üye?... Yok. Gruplar adına görüşmeler 
bitti. 

Şahısları adına söz talep eden sayın üyelerin isim
lerini veriyorum:. 

Sayın Hamdi Özer, Sayın Selâhaddin Babüroğlu, 
Sayın Mehmet Ali Pestilci, Sayın Alâeddin Yılmaz-
türk, Sayın İsmail ilhan, Sayın Sabahattin Savcı, Sa
yın Süleyman Ergin, Sayın Hilmi Nalbantoğlu, Sa
yın Mehmet Feyyat, Sayın Hilmi Soydan, Sayın 
Ömer Ucuzal, Sayın Oral Karaosmanoğlu, Sayın Ta
lât Doğan. 

LÛTFÎ BİLGEN (İçel) — Soru hakkımız baki 
mi efendim? 

BAŞKAN — Tabiî görüşmeler ayrı, sorular ay
rı; şu şartla, şu kayıtla: 

Programın 6 ncı maddesinin son fıkrası Sayın 
Bakana, sorulara verecekleri cevaplar da dahil oldu
ğu halde bir saatlik süre tanımıştır. Sayın Bakan ko
nuşmasını bir saatten evvel bitirdiği takdirde, sayın 
üyeler oturdukları yerden sual tevcih edebiliyorlar; 
ama bu müddet içerisinde Sayın Bakan konuşması
nı ikmal edememiş ise, o ana kadar kendilerine in
tikal etmiş olan sorular bilâhara Sayın Bakan tara
fından yazılı olarak cevaplandırılıyor. 

LÛTFİ BİLGEN (içel) — Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Şimdi, bu cümleden olmak üzere, 

Bingöl Üyemiz Sayın Mehmet Bilgin ve Erzurum 
Üyemiz Sayın Lûtfi Doğan, Sayın Bakandan bazı so
rular sormuşlardır; bana yazılı soru göndermek su
retiyle. Ben Sayın Bakana bunları gönderiyorum. Bu 
bir saatlik süre içerisinde imkân bulurlar da cevap ve-
rebilirlerse vereceklerdir veya yazılı olarak bilâhara 
cevaplandırmak hakkını haizdirler. 

Şimdi, konuşmaların istikametini tayin edelim 
efendim: 

Sayın Hamdi Özer?... 
HAMDİ ÖZER (Malatya) — Lehte. 
BAŞKAN — Sayın Selâhaddin Babüroğlu?... 
SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaşka

nınca S. Ü.) — Aleyhte. 
BAŞKAN — Sayın Mehmet Ali Pestilci?... Yok. 
Sayın Alâeddin Yılmaztürk?... Yok. 
Sayın İsmail İlhan?... 
İSMAİL İLHAN (Muş) — Lehte. 
BAŞKAN — Sayın Sebahattin Savcı?... 
SEBAHATTİN SAVCI (Diyarbakır) — Üze

rinde. 
BAŞKAN — Sayın Süleyman Ergin?... Yok. 
Sayın.Hilmi Nalbantoğlu?... 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Aleyhte. 
BAŞKAN — Sayın Mehmet Feyyat?... Yok. 
Sayın Hilmi Soydan?... 
HİLMİ SOYDAN (Kahraman Maraş) — Üze

rinde. 
BAŞKAN — Sayın Ömer Ucuzal?... 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Lehinde. 
BAŞKAN — Sayın Oral Karaosmanoğlu?... Yok. 
Sayın Talât Doğan?... Yok. 
Lehinde görüşmek üzere Sayın Hamdi Özer. 
Buyurunuz. 
HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, sa

yın senatörler, Sayın Bakan, Bakanlığın güzide men
supları; hepinizi saygıyle selâmlarım. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Bütçesi üze
rinde 10 dakikalık bir süre içinde birçok rakamlar 
dökerek hizmetlerin kritiğini yapacak değilim. Bunu, 
gruplar adına konuşan arkadaşlarım yaptılar. Ben, 
kemiyetten ziyade keyfiyet üzerinde duracağım. Bu 
arada, yakınmalarım olacak; fakat hiç kimseyi kına
malarım olmayacaktır. Yüzyıllardan beri süregelen 
ve bir kader halini alan sakat politikanın .etkisinden 
hiçbir hükümet kendisini kurtaramamıştır; bunun için 
olmayacaktır. 

Ülkenin bütünlüğünü ve imtiyazsız, sınıfsız kay
naşmış bir millet oluşumuzu söyleriz, .fakat bu söz
lerimizi gözlerimiz yalanlar; çünkü göremez. Çün
kü, ne bölgeler arasında denge ve ne de köylü ile 
kentli arasında eşitlik vardır. 

Kalkınma planımızda bu dengenin sağlanacağını ve 
sosyal raf ahin yurt düzeyine yaygın bir hale sokulacağım 
söylüyoruz; fakat yatırımlarda terazinin bir kefesine 
ne eklersek, ötekine de o kadar eklemek suretiyle 
dengesizliği aynen sürdürmeye devam ediyoruz. , 
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İşte, üzerinde duracağım keyfiyet budur. Yoksa, 
kemiyet olarak ne verilirse o alınır. Ne kadar yatı
rım yapılırsa o kadar istenebilir. Elbettekİ her ku
rum, kendisine ne verilmiş, ne istenmiş ve neresi gös
terilmişse onu yapmaktadır. Evet, benim üzerinde 
duracağım nokta, gösterilen bu yerlerin nereler oldu
ğu ve neden oralar olduğudur. Neden hizmetler Batı 
bölgelerimize akar da, Doğunun dağlanna çakılır ka
lır?... 

Şimdi, bunu gerçek belgelerle ve obpektif olarak 
bilgilerinize ve takdirlerinize sunacağım. 

Sayın senatörler; 
Köylülerin de kentliler kadar dünyayı ışıkta sey

retme hakları olduğu düşünüldü ve köylerin elektri
ğe kavuşturulması planlandı. Geç kalınmış olsa <la 
bunun sevinci ve umudu köylülerin gönüllerine ışık 
oldu; fakat bu nimetlerin dağıtımına da uzun yıllardan 
beri Batı bölgelerinde devam edilmesi ve Doğu böl
gelerinin hâlâ karanlıkta tutulması, bu köylülerimi
zin gönüllerini daha da çok yaralamış oldu. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bunu, objektif bir görüntü içinde kısaca arz ede

ceğim. 
İllere (A) harfiyle başlıyorum: 
Doğunun Adıyaman'ının elektriğe kavuşan köy 

itibariyle 5 köyü vardır; fakat Aydm'ımızın 258 köyü 
var. 

(B) harfine geçiyorum: 

Bingöl'ümüzün 1 köyünde elektrik var, Balıke
sir'imizin 230 köyünde, Bolu'muzun 251 köyünde, 
Bursa'mızın 339 köyünde elektrik var. 

(D) harfine geçiyorum: 
Diyarbakır'ımızın 14 köyünde, Denizli'nin 241 

köyünde. 

Sınır illerimize geçiyorum: 
Edirne'nin 111 köyünde, Kars'ımızın 35 köyünde. 

(Hakkâri, Ağrı, Tunceli, Bitlis'te de hiç yok.) 
(M) harfine geçiyorum: 

Malatya'nın 18 köyünde, Manisa'nın 248 koyun
da. (Bu )8 köyde köy değil kasabadır, belediyelik
tir.) 

Muhterem arakdaşlar; 

Bölgecilik istismar ediliyor; şu veya bu şekilde 
istismar konusu yapılıyor. Bu bölgecilik ihdas edil
miştir. Bunu ortadan kaldıralım ki, istismar kapıla
rı da kapatılmış olsun. Yoksa, zorla, baskıyle, kötü
lemekle hiç kimsenin dilini tutmak mümkün değildir. 
Çünkü, gören göz kılavuz istemez. 

Sayın senatörler; 
Türk köylüsü biran önce ışığa kavuşmalıdır. Bu

nun için esirgenecek hiçbir fedakârlık olamaz. Sosyal, 
kültürel ve ekonomik yönden kalkınmaz için günlük 
çalışma sürelerini artırmak gerek. Köylü yazın tar
lada, kışın çeşitli uğraşılar içinde çalışır, geceyi evin
de geçirir. Kadın halısını, kilimini dokumak ister, 
dokuyamaz; çocuk okumak ister, okuyamaz. 

Karanlığın basmasıyle gözler körleşir işler du
rur. Bakarkör olmaktansa uyumayı tercih eder ve 
böylece ömrünün yarısını ölü olarak geçirmek zo
runda kalır. 

Sayın senatörler; 
Doğu bölgelerimizin köylerinin gecelerini bilmem 

yaşayan oldu mu? Yüzlerce hanelik köyün içine gi
rersiniz de köyü göremezsiniz. Uzaktan tektük so
luk lâmba ışığı, sigara ateşi ve köpeklerin sesi an
cak bir köye girmiş olduğunuzu haber verir. Bu in-
sonlar çok zeki, çalışkan ve duygulu kimselerdir. 

Bu yaşantının sahiplerine «efendi» demekle on
ları kandırdığımızı sanmayalım. Bu efendiliğe kim 
talipse onlar trampaya hazır Hatta üstesine malını, 
davarını da verecek; fakat iş bu noktaya gelince hiç 
kimse ona talip çıkmaz. 

Sayın senatörler; 
Fırsat eşitliği, imkân eşitliği kitaplarda var; fa-

fakat gidiniz o köylerde mahrumiyetten başka bir şey 
bulamazsınız. 

Bahtlarının rengi gibi bir karanlığa gömülmüş 
tan yerinin ağarmasını bekler. Köylü çocuğu yılda 
170 gün okur, şehirli çocuğu 200 gün okur. Biri gece 
okuyamaz, öteki gündüzleri bile elektrik ışığında ça
lışır. Sonra da orta, lise ve yüksekokullarda onlara 
ayak uydurmadığı için yuvarlanır ve düşerler... 

Sayın Bakanımdan ve Türkiye Elektrik Kuru
mu mensuplarından çok istirham ediyorum. Her şey 
bir yana; fakat elektrik bu yana. Ama kimseler ışı
ğa kavuşunca nasıl sevinirse, köylülerimiz de elektri
ğe kavuşunca o kadar sevineceklerdir. 

Türkiye Elektrik Kurumu yöneticilerinin ve tüm 
personelinin çalışmalarından herkes memnun. Çün
kü ellerinde ışıkla geliyorlar. Işığın getirdiğini hiçbir 
şey götüremez. Bu Kurumun hizmetlerine yatırım
ların en büyüğü ne ise esirgemeden tahsis edilmeli
dir. 

BAŞKAN — İki dakikanız var efendim. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — 1312 sayılı Kanu
nun 4 ncü maddesindeki, köylerin % 25 kaktıda bu
lunma zorunluluğu kaldırılmalıdır. Çünkü, para yatır-
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ma gücü olan köyler tercihli olarak ön sıraya geçi
yor, daha çok ihtiyaç duyulan köyler geride bırakı
lıyor. Aynı Kanunun 8 nci maddesinde değişiklik 
yapılmalı, köylerin elektrik tesislerinin proje ve in
şaatı gibi, bunların işletilmesi de Türkiye Elektrik 
Kurumu tarafından sağlanmalıdır. Bu Kanunda ne 
gibi aksaklıklar varsa giderilmeli ve bu yolda bir ta
sarı Parlamentoya sunulmalıdır. Öyle sanıyorum ki, 
gelecektir; fakat !biran evvel çıkması gereklidir. 

Sayın senatörler; 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne gelince: 
Son derecede yararlı hizmetler yapmaktalar; fa

kat teknik personelinin tatmin edilmemesi yüzünden 
yeterli personeli yoktur. Teknik elemanlardan esirge
diğimiz yüz binler, milyarlarımızın kaybına neden 
oluyor. 3u personel tatmin edilmeli, yeterli ve yete
nekli teknik elemanla kalkınma hedeflerine ulaşılma
lıdır. 

Kendi bölgeme ait sorunlar hakkında Sayın Ba
kanlığa yazılı soru önergelerimi sunmuştum. Cevap
landırılması için bir aylık mehil istenmiştir. İnşallah, 
umut ediyorum ki, verilecek cevap halkımızın yüzünü 
güldürecektir. 

Akçadağ ve Yazıhan arazilerinin büyük kesimi 
mevcut akarsulardan ve barajlardan yararlanmak 
umudunu yitirmiştir. Çünkü, Medik Barajının dü
şük bir kod seviyesinde inşa edilmiş olması, Sürgü 
barajından alınmakta olan su kanalının da dar tutul
ması, daha fazla bir sulama imkânı veremiyor. 

Sayın Bakanımdan istirham ediyorum; tek çare ola
rak yeraltı su kaynaklarından yararlanmayı sağla
yıcı etütler yapılsın. Halkımızın özel surette götür
müş olduğu teknik kimseler buralarda bol miktarda 
yeraltı su kaynağının bulunduğunu söylüyorlar. Bun
dan 10 yıl kadar önce sathî bir araştırma yapılmış 
ve barajlardan yararlanacağı düşünülerek üzerinde 
durulmamıştır. Çat barajının biran önce yapılması 
160 bin nüfuslu olan Malatya merkeziyle bir o kadar 
nüfusun bağlı bulunduğu bölgeyi kurtaracaktır. Şim
diden meyveler susuzluktan kurumuş ve 30 bin nü
fuslu Yeşiltepe kasabası tamamen susuzluğa terk edil
miştir. 

Vaktin yetersizliği nedeniyle açıklayamadığım 
dileklerimi yazılı olarak Sayın Bakanlığa sunmuş
tum. 

BAŞKAN — Tamamlayınız efendim. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Darende'de zengin 
petrol kaynakları olduğu görülür hale gelmiştir. Bu 
konuda da etraflıca açıklamayı yazılı olarak önergemde 
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belirttim ve sayın Bakanlığa sunmuştum; cevabı in~ 
şallah hayırlı olacaktır. 

Son olarak bir konuyu tek cümle ile ifade ede
ceğim. Malatya'ya her yıl tahsis edilmekte olan yaka
cak kömür bu yıl yarıya indirilmiştir. Halkımız hele 
bu soğuklarda büyük tehlikeler içinde geceleri uyku 
uyumadan yorganlarına sarılmış bir halde sabahları 
beklemekte olduğunu ağlayarak yazıyorlar. Meyve 
ağaçlarını kesmişlerdir. Çok istirham ediyorum, en 
kısa zamanda buraya el atılmalıdır. 

Bütçenin milletimize, memleketimize ve Bakan
lığa hayırlı ve uğurlu olmasını diler, Yüce Senatoya 
saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Şahsı adına aleyhte görüşmek üzere 
Sayın Selâhaddin Babüroğlu. 

Buyurun efendim. 
SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaşka

nınca S. Ü.) — Değerli arkadaşlarım; 
Kalkınmış ülkeler dahil petrolü, gıda maddelerini 

en hovardaca kullanan bir ülke olarak öğünmenin an
lamı olmadığını bazı politikalara dayanarak arz et
miştim. Bu, halkı aç bırakmak, halka ihtiyaç duy
duğu konulan götürmek anlamına gelmemelidir. Po
litikacı öyle becerili yeraltı ve yerüstü kaynakları kul
lanacaktır ki, hem halkı tatmin edecek, hem de gele
cek nesillerin sırtına ağır miraslar bırakmayacaktır. 

Şimdi ben buradan hammadde rezervlerimiz ko
nusuna değinmek istiyorum. 

Kimi zaman gazetelerde okuruz; «Türkiye'nin yer
altı kaynaklan o kadar çoktur, o kadar çoktur ki. 
bunları bir kullansalar...» 

Değerli arkadaşlarım; 
Bizim yeraltı kaynaklarımız zannedildiği kadar 

vâsi ve her yerde söylenebilecek kadar fazla değil
dir; yani Şili'nin bakırları. Arabın yahut Libya'nın 
petrolü ve Şimalî Afrika'nın fosfatlan gibi; bitmez tü
kenmez gibi görünen hammaddelerimiz yoktur. Çok 
çeşitli hammaddelerimiz vardır ve bu çeşitli ham
maddelerimizde bizi ürkütecek kadar da az değildir; 
ama böyle çok çeşitli hammaddesi olan bir ülkenin 
teknokratları, bürokratları ve siyasîleri bunları en ta
sarruflu, en iyi politikalar içerisinde kullanmak zo
rundadır. 

Bir şansımız vardır; başka ülkeler yalnız petrole 
dayandığı zaman, o petrol bitince zor duruma düşerler. 
Yalnız bakıra dayanan Şili aynı şekilde zor duruma 
düşmüştür, ama bizim çeşitli madenlerimiz olduğu 
için birtak;m çıkar yollarımız vardır; hammadde yö
nünden. Bu bakımdan çok dikkatli davranmak ve bu
na göre değerlendirmek ihtiyacındayız. 
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1975 yılında 2,5 milyar dolara varan hammadde it
hal etmek durumunda kalmışız ki, ithalâtımızın 
'•% 30'u. Bunu Amerika'yla ölçtüğünüz zaman büyük 
bir rakam değil aslında, Amerika'nın yalnız kilden el
de ettiği rakam; fakat bizim gibi ülkeler için önemli 
bir rakam gösterir. Yine de hammaddelerini hovar
daca kullanan bir ülke haline gelmemek lâzımdır. 

Bugün sanayimiz hammadde yönünden dışa bağlı 
durumdadır. Hammadde yönünden dışa bağımlılığı
mızı kısa zamanda kurtarabilmek için de, açık söy
leyelim, her kanattan politikacıların bu konuda yar
dımcı olmaları gerekir; yani bunda da asgarî müşte
rek aramak lâzım. Politik konularda nasıl arıyorsak, 
bunda da asgarî müşterek aramak durumundayız. 

Hammadde kıyılara kolay gelir diye fabrikaları 
sahillerimize kurmuşuzdur. Fosfatı Anadolu'dan çı
karıp İstanbul'a taşıyacağız, demir Hasançelebi'den 
İskenderun'a taşınıyor. Bu tür yer seçimindeki isa
betsizlikleri ve ekonomimizden götürdüklerini hesaba 
kattığınız zaman görürsünüz ki, son derece çelişkili, 
son derece duplikasyonlu bir politika içerisindeyiz. 

İskenderun'a taşınacak demir, İskenderun'a taşı
nacak maden, önce biliyorsunuz Dünya Bankasından 
Demiryollarına 1 milyar lira verilmesi düşünülmüştü; 
düzenlenip öyle taşınacaktı. O, deniz yolundan da 
taşınamıyor, demiryolundan da taşınamıyor; dışar
dan getiriliyor. Zannederim 300 TL.'na temin, ettiği
miz demir madenini biz yalnız 300 TL.'na naklediyo
ruz. Bu çelişkiler hep politikacıların teknisyene görev 
verirken seçim hatalarından ve aceleden ileri gelmiş
tir. 

Ben burada fosfat konusuna değinmek istiyorum. 
Çünkü, Eti bank Cenuptaki fosfatı işletmekle görevli. 
Biliyorsunuz fosfat 3 - 5 özel kişinin elindeydi ve bu 
nedenle de yıllardan beri çalıştırılamamaktadır. Yal
nız Etibank bu konuyu son yıllarda ele aldı; fakat 
projenin 1978'i aşan bir zamanda bitirileceği söyle
niliyor. Bu son derece güç ve yanlış bir şey. Sayın Ba
kan hangi tedbirleri alabilir bilemiyorum. Mutlaka 
1978'den önce bitirilmesi için ne lazımsa onları yap
malıdır. İşte ne lazımsa onları yaptığı zaman belki 
bir çevrede küçük ıstıraplar olacak; ama fosfat Tür
kiye'ye öyle şeyler kazandıracaktır ki, meselâ amon
yağı dış ülkelerden temin edememekten dolayı işleme
yen gübre fabrikalarımız ve işlemeyen diğer fabrika
larımızın olanağı sağlanacaktır ve bir süre için biraz 
az doymuş olan kimselerin ondan sonraki sürelerde 
çok doyması sağlanmış olacaktır. Bu politikaları in
celemeden buraya gelip bağırmak mümkündür. Tah-
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min ediyorum ki, böyle birtakım şeyler dinleyeceğim; 
ama bu bir tekniktir, bu bir rakamdır, bu konulara 
eğilmeden, bu konulara tersine sözler söylenildiği 
takdirde, politik ortamda belki «Babüroğlu'nu çıktım, 
payladım; işte vatandaşı eziyorsun, filân dedim...» 
denebilir gerçekler gizlenemez. 

Şimdi ben buradan kısaca petro - kimya sanayi
ine de atlamak istiyorum. Petro - kimya sanayinin 
hammaddesi son derece kritik durumlardadır. Ameri
ka Birleşik Devletlerinde sentez yolu ile üretimine 
başlanmıştır. Nafta ve etüen kaynağı olarak da pro-
pan, bütan ve etan nafta kıraterlerden temin edilmek
te ve bu konuda yeraltı madenlerinden yan ürünler 
çıkarılması politikası uygulanmaktadır. Doğal gaz ve 
petrolün naftada kullanılmasına pek gitmiyorlar. 
M. S. P. ve C. H. P. Hükümeti zamanında İç Ana-
doluda rafineri kurulması konusunda karar alınmıştı. 
Bu karar yine yürütülüyor; fakat öğrendiğime göre 
temelinin kısa zamanda atılması için bürokrasi sıkış
tırılıyor; projeler bitirilsin, işler bitirilsin diye. Gali
ba boru ile petrol getirilecek. Bu politikanın tam kar
şısına çıkmıyorum; ama Sayın Bakanın bir kez daha 
dünyadaki gelişmeleri dikkate alarak incelettirmesin
de yarar var; petrol esaslıdır. Bu petrol esaslılığı dışa 
bağlılığı sağlıyor. Kömür esasına dayalı veya başka 
bir esasa dayalı, petrol dışında bir yola gidebilmek 
imkânı var mıdır, Gerekirse bu rafineri tesisinin bir 
yıl sonraya kalması bir fizibilite sorunudur. Bunu in
celemek gerekir. 

Ben burada hemen Kütahya'dan, hepimizin öğü-
neoeği bir konuya geçeceğim, ki, bunu Bütçe Karma 
Komisyonunda dile getirmiştim; yine getirmek istiyo
rum. 

Biliyorsunuz ki, Kütahya'daki Azot Sanayii kömür
den amonyak sağlamaktadır. Bu gerçi dışarıdan gel
miş, dışarının bilgisi ile yapılmış bir şeydir; ama 
Türk teknisyenleri bu konuda o kadar ileri gittiler 
ki. son zamanda gelen Amerikalı uzmanlar dahi bu 
metodu öğrenmek ve bu metodu kullanmak istedik
lerini en azından söylemişlerdir. Kütahya'nın Sayın 
Belediye Başkanı yıllar yılı dostumdur, kendisinden 
duymadım; ama Hükümete gelir, kömürden amonyak 
ç(karılması konusunda öneride bulunur. Hükümet bu 
öneriye pek fazla iltifat etmez; bu eskimiştir, der. 
Şu anda zannediyorum, bu kömürü değerlendirme ko
nusunda teknisyenler bir kitap hazırlıyorlar, o kitap 
bana da gönderilecek. Sayın Başbakana ve Sayın Ba
kana şimdi belki de gitmiştir. Bu incelemeler biraz 
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zaman kaybettirir; ama düşünmeden dışarıya bağım- ] 
lı bir pahalı tesislere gidilmemesi görüşündeyiz. 

Değerli arkadaşlarım: 

Zannediyorum üç dakikam var. Bu üç dakika 
içerisinde bir önemli konuyu dile getirmek istiyo
rum, 

Bu çok söylenildi ve çok polemiği yapıldı; Tür
kiye'de yüksek gerilimli enerji nakil hatları 1954 yı
lında başlamıştır, belki 1953'te. 1956 yılında Etiban- I 
kın (o zaman şebeke tesisini de Etibank yapıyordu) 
duvarındaki haritada Bulgaristan'a da Türkiye'den I 
enerji satılması çizilmişti, öngörülmüştü. Yani Tür- I 
kiye, öyle bir enerji politikası güdecekti ki, Avrupaya 
enerji satacaktı ve bu 1956'da başladı. Bu enerji na
kil hattına; yani Trakya enerji nakil hattına o zaman I 
başlanamadı diğer hatlar yapılıyordu. Çünkü Türki- I 
ye'de hiçbir şey yoktu. 1961 - 1965 arasında enerji I 
nakil hatları tüm olarak bitirilmişti. 1966 - 1967 yi- I 
hnda da Bulgaristan'dan... Bu sefer yıllık enerji ih
tiyacı yüzde 18, yüzde 28 gibi bir artış gösteriyordu, j 
Bu, bir uygarlaşmadır. Keşke böyle olsa, keşke poli- I 
tikacıları, idarecileri, memurları böylesine sıkıştırsak, I 
yetiştirsek. biz bu enerji yarışına; enerji ihtiyacı ya- I 
rışına enerji üreterek yetişemedik. Şimdi, dışarıdan 
enerji alıyoruz. Ancak, 1966 ve 1970 yılı arasında Ka
mu İktisadî Devlet Teşekkülleri Karma Komisyonun
da, 1966 yılında o Komisyonda söylenen sözleri hiç 
unutamıyorum, Bulgaristan'dan enerji almanın sol
culukla bağıntısını kurmuştu arkadaşlarımız; Sayın 
Kürşat, (seçilip gelmediler) bar bar bağırıyordu, hatta 
galiba beni de o zaman paylamıştı; ben memurdum, 
memur olarak o Komisyonda bulunuyordum... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Bunun acı
sını çıkartıyorsun, galiba. 

SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Devamla) — 
«.Bulgaristan'dan enerji alınır mı, Bulgaristan sol bir 
şeydir» deniyordu; «komünistlik» demişti, zabıtlar | 
oradadır... 

ALÂEDDÎN YILMAZTÜRK (Bolu) — Bize bu
laşmaz komünistlik. 

SELÂHADDÎN BABÜROĞLU (Devamla) — 
Şimdi görüyorum ki, insanların ayılması güzel bir 
şey; yani bu aşamalar güzel bir şey. Daha başka 
noktalarda da bu aşamalara gelecek Türkiye'nin in
sanları, 

Şimdi Hükümet Bulgaristan ile enerji alış - veri
şinde 400 megavat esası üzerinden anlaştı. O zaman 

aslında o sayın arkadaşların haberleri yoktu, 1967'de 
Sayın Demirci zaten bunu düşünüyordu. Çünkü, 1956' 
da da düşünülmüştü. Fakat, teknikle ve ekonomi ile 
ilgisi az olan, ucuz politika yapmak isteyen; yani he
men gazetenin başında gördüğünü kürsüye getirmek 
isteyen bağına politikacılar o gün bizi üzmüşlerdi; me
mur arkadaşlar olarak. Bugün şimdi bu enerji alış -
verişinde, umarım ki, 10 yıl sonra biz Batıya enerji ve
recek duruma geliriz. Sayın Başbakanın söyledikleri 
gibi böyle bir temenniye ben de canı gönülden katı
lıyorum. 

Yalnız, ben Sayın Bakandan sormuştum, cevabı
nı henüz alamadım. Rusya ile enerji alış - verişi için 
bir anlaşma yapacak mısınız? Suriye'de fazla enerji 
vardır, enerji alış - verişi için bir anlaşma yapılacak 
mıdır? İşin garip tarafı, buna karşı olan kişiler, benim 
aldığım istihbarata göre; yani bu enerjinin dışarıdan 
alış - verişine karşı olan, hem de bakanlık yapmış 
olan kişilerin yakınları Rusya ile enerji verip alma 
konusunda Enerji Bakanlığının merdivenlerini eskit
mektedirler. Bu ticari bir şeydir. Yalnız karşı çıkmış
lardı da onun için arz ediyorum. 

Burada iki sualim var. Bunun bir tanesi Türkiye 
Kömür İşletmelerine aittir. 

Türkiye Kömür İşletmelerinde kömür tevzii için 
TÜBİTAK ile beraber çalışmak üzere 320 bin lira
lık bir para verilmişti, 1970 yılında. Bu para ile kö
mür tevziine ait organizasyona gidilecekti. Gidilme
diğini görüyoruz. Halk, hâlâ şikâyet ediyor. 

Yine. 660 bin lira ile (hafızamda kaldığına göre, 
sürgün sıramda çıkan kararlardı bunlar) Zonguldak' 
taki anbarların birikmiş malzemelerinin, dizaynının 
yanılması, sıralanması söz konusu idi. Bu para gittiği 
halde hâlâ Zonguldak'ta aynı ıstırabı görüyoruz. Em-
p ren ye direklerin Zonguldak idaresi tarafından, ken
dilerince yapılması için, o zaman konmuş olan 660 -
700 bin liralık parayı kullanmamış, iade etmişlerdi. 
Biz yönetim kurulu olarak «Hayır, kullanacaksınız. 
Bir daha emprenye direk ihale etmeyeceksiniz» de
miştik ve yapılan yerleri de göstermiştik. Bu konu ne 
oldu? Bu konunun siyasî olarak gazetelere düşen kıs
mını Sayın Bakan çok iyi hatırlayacaklardır; idarele
rin yapması yolu ile hem idareyi dedikodudan kur
tarmak, hem de daha ucuz ve kârlı olduğu ortada idi ve 
ayrıca da emprenye direğine zannederim kömür ida
relerinin fazla ihtiyacı yoktur, bu betonla hallolunu-
yor. 

Bütçenin tüm Türk Ulusuna ve uygulayacak insan
lara, Parlamentomuza hayırlı olmasını diler, saygıla
rımı sunarım, 
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Sayın Başkana da, iki dakika kadar müsamaha 
ettiniz, teşekkürlerimi sunuyorum. (C. H. P. sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Ali Pestilci geldiler 
mi efendim; söz sırası kendilerine geldi?.. («Yok» 
sesleri) Yok. Adını çiziyorum, bilâhara gelirlerse en 
alta yazacağız. 

Sayın Alâeddin Yılmaztürk?.. 
ALÂEDDÎN YILMAZTÜRK (Bolu) — Söz sıra

mı Sayın Ahmet Nusret Tuna'ya verdim. 
BAŞKAN —'• Söz sırasını Sayın Ahmet Nusret 

Tuna'ya verdiler. Esasen üzerinde görüşeceklerdi; 
Sayın Tuna da üzerinde söz istemiş. 

Buyurunuz Sayın Tuna... («Yok» sesleri) Yoklar. 
Üzerinde görüşeceklerden Sayın Sabahattin Savcı, 

söz sırasını Sayın Hilmi Soydan'a bırakmışlardır. 
Sayın Soydan, buyurunuz efendim. 
HİLMİ SOYDAN (Kahraman Maraş) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım: 
Türkiye ziraat iştigal eden ve yüzde 65'i köylüye 

dayanan bir memleket olduğu için, ziraati teknik 
esaslara bağlı yapalım derken, ziraatte en mühim un
surun su olduğu gerçeğini unutmayalım. Hal böyle 
olunca, Türkiye'nin muhtelif yerlerinden nehirler ne-
ban edip akıp gitmektedir. 

Bu nehirlere temas etmeden evvel, Babüroğlu'nun 
betahsis Dicle ve Fırat nehri üzerindeki tehlikeleri 
belirten konuşmasını dinledikten sonra, Medenî Ka
nunun bu konu ile ilgili hükümlerine değinmeden ge
çemeyeceğim. 

Medenî Kanunun 666 ncı maddesi, «Sular hak
kında ahkâm; mahsusa vaz'olun» der ve onu müte
akip maddeleri de «Üst taraftaki arazi sulanmadan al
ta geçilmez» der. Fakat teamül ve kadim hakları; aşa
ğıda olduğu halde yukarıda teczie ait hüküm vazedil
miştir ve Temyiz Mahkemesinin Genel Kurulu var
dır. 

Meseleyi devletler hukuku yönünden ele aldığı
nız zaman, bugün Fırat ve Dicle üzerinde barajların 
yapılması vs bunun detayına kadar varılması: hatta 
frak'da sulama yüzde 35'e, Suriye'de (Bizden ayrıl
dığı halde) yüzde 10'a varırken, ancak son aldığım 
rakama göre Türkiye'de sulamanın yüzde 7 olması 
karşısında, Dicle ve Fırat'ın geçtiği ve asıl sulanması 
iktiza eden geniş susuz arazilerin bir gün susuz kala
cağı düşünülerek, bunun ciddî şekilde şimdiden ele 
alınmasını temenniye şayan bulurum. 

Sulama Dicle ve Fırat'tan bu tarafa doğru ge
lince, mesele bitmiyor, karşımıza bir de Ceyhan Hav
zası çıkıyor. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Ceyhan Havzası projesi büyük bir projedir. Bu

nun üzerinde defaatle durmuş, Sayın Bakanımı ve 
ondan evvelki bakan arkadaşlarımı da taciz etmiş ve 
defaatle durumu anlatmış bulunuyorum. Sayın Baka
nımızın Sular İdaresinde çalışması sebebiyle, mesele
yi detaylı olarak bildiğine inanıyorum; bu konuda 
Maraş'ın Menzeret Barajı ciddî ve büyük bir proje
dir ve Maraş'tan başlamak suretiyle Hatay'a kadar 
gitmektedir. Bu Menzeret Barajı üzerinde Maraş hal
kı hassasiyetle durmaktadır; ama maalesef bu kadar 
büyük bir projenin teşebbüsüne ıttıla kespetmiş deği
lim. 

Yukarı Ceyhan Havzasına gelince: 
Yukarı Ceyhan Havzasında Andırın - Ceyhan pro

jesi ve dolayısıyle Yukarı Ceyhan ve Göksün proje
sini 1976 programında görmekle memnun oldum. Bu 
yönden de Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına te
şekkürü bir borç bilirim. 

Burada bir karışık komiyle karşı karşıya kalıyo
ruz; büyük nroje itibariyle. Bir Hurman projesi kar
şımıza çıkıyor; Fturman - Karakış projesi. Hurman 
-Karakış projesi geniş bir proje olup; belki 1,5 mil
yon dekar araziyi sulamaya müsait ve bu arada El
bistan'ın (Yukarı - aşağı yaparak) Tilve, Demircilik ve 
Celaide köylerini içeren geniş bir projedir. Bu pro
jenin, aşağı yukarı. Yukarı Göksün Projesi ile bera
ber tatbiki mukteza iken, bu projenin tatbik edilece
ği saha üzerinde termik santralın inşası sebebiyle ma
ni bir halin çıktığına ıttıla kespetmiş bulunuyorum. 
Buradaki kömür sahası ile sulanan sahanın (Son al
dığım yazılı bir cevapta) tekrar ölçülüp, sulanan saha 
iJe kömür sahasının birbirinden tefriki suretiyle ye
niden bir projenin tatbiki lüzumu hasıl olmuştur. Bu 
meselenin geciktirilmeyerek (Ki, aldığım yazılı cevap
ta eleman konusu deniyor, önümüze çıkan konular
dan biri de bu; eleman konusunun da nazara alına
rak) bir an evvel tatbikinde ciddî bir zaruret görül
mektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Meseleye bu yönden temas ettikten sonra, Elbis

tan termik santralı üzerinde kısmen durmak isterim. 
Elbistan ve Afşin termik santralı projesinin tatbi

katından ve Sayın Başbakan ve Sayın Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanı arkadaşımızın mahalline gelip, 
temelini atmış olmalarından dolayı gerek Türkiye, ge
rek bizim Maraş vilâyeti olarak şükran borçluyuz. 

Termik santral projesi aşağı yukarı 12 milyar ki
lovattık bir projedir. 
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Arkadaşlarım «Bulgaristan'dan, Rusya'dan elektrik j 
alacağız» dediler. Bunu almamanın çaresini arayaca
ğız. Çaresi de bugüne kadar termik santralden 12 mil
yar kilovat elektrik üretiliyor. 4 veya 6 milyar kilovat- | 
lık Kebam da eklersek, bu 16 veya 17 milyar kilovata I 
çıkıyor. Bu 12 milyar aşağı yukarı bugüne kadar ! 
(Keban hariç) üretilen elektriğe muadil bir elektrik 
üretimi demektir. j 

Yine Sayın Bakanımla temas etmiş oluyorum, bu 
meselenin tahakkuku, Dünya Bankası ve Avrupa Ya- S 
tırım Barikasıyle yapılacak anlaşmalara müstenittir, j 

Ancak, Türkiye'de Dünya Bankasınca tatbik edi
len yatırımı (Sayın Bakanımın konuşmasını tetkik et- j 
miş bulunuyorum) pek cüzî gördüm. Acaba Dünya i 
Bankasıyle Avrupa Yatırım Bankası arasında bu ka
dar dev bir tesis için yapılan anlaşmada bir hata ! 
mevcut mudur?.. Bunu da Sayın Bakandan öğrenmek i 
isterim. I 

| 
Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) { 

i 
BAŞKAN — Lehinde görüşmek üzere Sayın Lsma- j 

il İlhan. 
İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, sayın j 

senatörler; i 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Bütçesi üze- i 

rinde Grup temsilcileri görüşlerini dile getirdiler. Bir \ 
bağımsız üye olarak ben de aynı Bütçe üzerindeki dü- j 
şüncelerimi belirtmeye çalışacağım. Ancak, sözlerime j 
başlamadan önce Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan- ; 
lığı mensuplarını huzurunuzda saygıyle selâmlarım, j 

Saym Başkan; i 
1973 seçimlerinden sonra bu kürsüde, geri kalmış ; 

olan yörelerin yatırımlar bakımından ele alınması la- ; 
zım geldiğini en çok dile getiren üyelerden bir tane- ! 
siyim. Şimdi bu durum karşısında Muş'lu bir Sena- | 
tör olarak Muş'a hangi yatırımların götürülmekte ol- i 
duğunu bir kaç kelimeyle dile getireceğim ve bu ara
da da Sayın Bakandan 1 - 2 noktada yardımlarını i 
istirham edeceğim. j 

İki yıldan beri bu yüce kürsüden her fırsatta, ya- j 
tırımların geri kalmış yörelere gitmediğini, yatırımlar-
da, bu yörelere öncelik verilmesi gerektiğini söyle
dim durdum. Şimdi Türkiye çapında geri kalmış yö
relerde bazı yatırımlar programa alınmıştır. Bu du- S 
rumdan memnun olmamak mümkün değildir. Bilhas
sa Muş'a değinmek istiyorum. 

Doğal zenginlikleri bakımından Muş Türkiye'nin 
önde gelen illerinden biridir. Eğer bugüne kadar en 
çok geri kalmış olan 5 il içinde sayılıyorsa, kabahat ] 

Muş'da değildirki... Ağrı, Bingöl, Hakkâri,- Tunceli, 
Muş; Devlet Planlama Teşkilâtının yapmış olduğu 
araştırmalara göre, en geri kalmış olan iller arasında 
sayılmaktadır. İşte şu anda değinmek istediğim hu
suslar bu yönden değerlendirilmelidir ve Hükümetin 
bu husustaki girişimleri, Doğu Anadolu'ya yatırım 
götürme bakımından geri kalmış olan yörelere ya
tırım götürme bakımından takdir edilmelidir. 

Malazgirt - Aktuzla civarında Ulusu üzerinde Dev
let Su îşlerince 1976 yılı programına alınan Muş -
Hınıs Ulusu Barajı için evvelâ Hükümete, yatırım
larda geri kalmış yörelere öncelik verdiği için; sonra 
da sırasıyle Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına 
ve Bakanlık mensuplarına, Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü ve mensuplarına, ayrıca Devlet Planla
ma Teşkilâtı mensuplarına huzurlarınızda şükranla
rımı arz etmeyi bir vazife addederim. 

Bulanık ve Malazgirt arazisinden 90 000 dönüm
lük bir arazi sulayabilecek olan bu barajın yapımı
na bu yıl başlanacağı öngörülmektedir. Şimdiki tah
minlere göre 227 milyon liraya malolacak olan ba
raj, dün bu. yüce kürsüden Sayın Abdülkerim Doğ
ru, Muş'a şeker fabrikası götüreceğine dair müjdeyi 
vermiştir, işte bu baraj bu şeker fabrikası için, üreti
lecek olan pancar için lüzumlu bir yatırımdır. 

Yine bendeniz geçen yıl bu kürsüden Keban'da üre
tilen elektrik enerjisinin Muş, Bingöl, Bitlis ve Siirt 
gibi barajın etrafında bulunan illere verilmeden İs
tanbul'a aktarıldığını söylemiş ve Muş, Bingöl gibi 
illerin bu elektrikten ne zaman yararlanacağını sor
muştum. Büyük bir memnuniyetle öğrenmiş bulunuyo
rum ki, bu yıl Keban'dan Bingöl ve Muş'a elektrik 
verilmesi hususundaki çalışmalar müspet olarak so
nuçlanacaktır. İş ihaleye verilmiş, çalışmalar devam et
mektedir. Bu suretle. Muş il merkezi halkının elektrik 
sorunu ebediyen halledilmiş olacaktır. 

Hiç şüphe yok ki, başta il merkezlerindeki elek
trik ihtiyacını gidermek gerekir. Ancak, bununla me
sele halledilmiş olmaz. İnsan tuhaf bir yaratıktır. 
Şimdiye kadar Muş il merkezinin elektrik sorunun
dan söz ederken, bu sorun tam olarak halledilmemiş
ken, köylerin de elektriğe kavuşturulması için çaba 
içine girmek istiyorum. Şimdi bendeniz bu haleti ru
hiye içindeyim. Muş'ta, ilçeleriyle beraber 372 köy ve 
150 - 200 kadar da mezra vardır. Bunlardan, elektri
ğe kavuşanların sayısı bir kaç taneyi geçmez. Onlar 
da il veya ilçe merkezleriyle birleşmiş, merkezlere çok 
yakın köylerdir. Bu sebeple, çok Sayın Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı Selâhattin Kılıç Beyefendiden ri-
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ca ediyorum; köye elektrik götürme hususunda da 
hiç olmazsa biraz denge sağlayıncaya kadar, geri kal
mış olan yörelerdeki köylere öncelik verilsin. 

Geçen yıl Sayın Erbakan ile Niğde'ye, bir fabri
kanın temelini atmak ve diğer bir fabrikanın açılış 
merasiminde bulunmak üzere gitmiştik. İl merkezin
de yapılan brifingte, köy elektrifikasyonu sorununun 
bu yıl tamamıyle halledileceğini öğrenince nasıl se
vindiğimi bilemezsiniz. Bunun için, geri kalmış yöre
lerdeki köylere de elektrik götürmemiz gerekir; hiç 
gün kaybetmeden. 

Sayın Başkan, kıymetli senatörler; 

Geçen yıl Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sormuş olduğum sözlü soruya karşılık aldığım ya
zılı cevapta, mealen şöyle denilmektedir : «Muş'ta 
Murat nehri üzerinde Çalaktepe mevkiinde baraj ya
pılması düşünülmektedir. Ancak, 630 milyon liraya 
malolacak ve 500 000 dönüm araziyi sulayabilecek ve 
ileride de enerji üretebilecek olan bu barajın şu an 
için yapılması düşünülmemektedir...» Barajın yapıl
ması meselesi açısından değil de, bu konuda Sayın 
Bakandan bilhassa rica ediyorum, acaba yazılı ola
rak daha detaylı bilgi veremezler mi?.. Meselâ, şimdi
lik düşünmüyorlarsa, ileride ne zaman bu barajı ele 
alma imkânı olabilir veyahutta olmaz?.. 

Bütçenin, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 
mensuplarına, aziz Türk Milletine hayırlı ve uğurlu 
olmasını diler, hepinizi saygıyle selâmlarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Aleyhte görüşmek üzere Sayın Hilmi 
Nalbantoğlu, buyurunuz. 

Sayın Sabahattin Savcı, Sayın Selâhaddin Babür-
oğlu, Sayın Lûtfi Bilgen, Sayın İsmail Kutluk arka
daşlarımıza ait soru önerilerini, gereği yapılmak üzere 
Sayın Bakana tevdi ediyorum. 

Buyurunuz Sayın Nalbantoğlu. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler; 

Hepinizi saygılarımla selâmlarım. 
Bugüne kadar bu Bakanlığın iyi çalışıp çalışmadı

ğını, Turnusol kâğıdına benzer bir ayraçla belirlemek 
istiyorum. Bu ayraç, ocaklarımızda, sobalarımızda, 
mutfaklarımızda yakmakta olduğumuz odun ile köy
lümüzün tenceresini kaynatan tezek yakımıdır. 

Hangi hükümet veya bakan kendisinden önceki
lere göre odun ve tezek yakım oramnı düşürebiîmiş 
ise, o hükümet ve bakan iyi çalışmıştır. Odun ve te
zek yakımım azaltmak için ne yapmalıdır? Ne yap

mak gerekiyorsa onu yapmalıdır. Bu, tabiatıyle biraz 
yuvarlak lâf gibi geldiyse de, örneğin; her bulduğu
muz ve bilinen linyit yataklarını işletmeliyiz. İşletme
lerin verimlerini artırmalıyız. Odun ve tezek yakılan 
yörelerde ucuz elektrik tüketimi ikamesine gitmeli
yiz. Bunun için Keban Barajı enerjisinin yöresinde de 
kullanılmasını sağlamalıyız. Bu konuya sonra tekrar 
dönmek ümidiyle başka konuya geçiyorum. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün taşkın ko
ruma ve büyük sulama işleri için Doğu ve Güney -
Doğu Anadoluda yatırıma önem vermediğini belirt
mek isterim. Gerçi diğer genel müdürlükleri de böyle
dir. 

Sayın Bakanın bastırdığı süslü konuşma kitabını 
şöyle bir karıştırdım. Ülkemizde yamaç ve ova ola
rak 28,2 milyon hektar arazi var imiş. Bunun 13,2 
milyon hektar ovalık kısmı sulanabilecekmiş; sevini
riz. Bu arazilerin su imkânına bağlı olarak 453 adedi 
için büyük su projeleri yapılmış. 1975 yılında 93 ade
di programlanmış; bir kısmı bitirilmiş, bir kısmı de
vam etmektedir. 1976 yılında da 115 adet büyük su 
projesi programlanmış bulunmaktadır. İnşallah onlar 
da memleketimizin başka yöreleri hesabına da olsa 
kısa zamanda bitirilir ve sulanabilir arazilerimiz ço
ğalmış bulunur; fakat bu arazilerden Doğu ve Güney 
Anadoluda olanlardan hiç seçilmemiştir denebilir. Aca
ba, buralarda su imkânları mı yok? Sulanacak ova mı 
yok? 

Sayın Bakan, o konuşma kitabınıza, kafanıza ve 
gönlünüze. Doğu ve Güney - Doğu Anadoluyu da 
artık alınız lütfen; süsü bozulmaz zannederim. 

Saym Bakan, istirham ediyorum, Doğuda yapaca
ğınız işlerin önceliklerini, Doğudaki emsalleri ara
sında karşılaştırarak veriniz. Bir örnek arz edeceğim : 

Bilfarz Adana'da 5 000 hektarlık bir arazi sula
ması planladınız, bunun için 5 kilometre kanal ya
pacağınızı projelendirmiş olsanız; Adana'daki arazi 
eğer l'e 8 veriyorsa şu anda, suyu getirdikten sonra 
l'e 24 verecekse, bunun rantabilite değeri diyelim 3 
misli artacaktır. Fakat Erzurum'daki aynı miktar bir 
araziyi, aynı tüldeki bir kanalla sulamak hesap edilse, 
Erzurum'daki arazi l'e 5 veriyordur, sulandıktan son
ra belki l'e 8 verecektir; oranı 1,5 olacaktır. Bu ba
kımdandır ki, herhalde Adana'daki araziye ait sula
mayı yapma yolu tercih ediliyor, Erzurum'daki arazi
yi sulayacak tesis geriye bıraktırılıyor. Bu nedenler
den dolayı Doğu'da bir çok yatırımlar seneler sonra
sına atılmakta veya programda çok sonralardaki sı
ralara itilmektedir. Hem size soruyorum; Keban ba-
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rajından önce yapılan 20'ye yakın hidroelektrik sant
ralın hangisinin enerji değeri Keban'dan yüksekti ki, 
onlar bitmeden Keban'a başlamadınız? 

Arkadaşlar, bu Keban barajı ve elektriği konu
sunda sözlerimi ters anlayanlar oldu. Hatta bizzat bu 
barajın kenarındaki dağların eteğinden oy almış gel
miş parlamenterler bile sözlerimi ters anlamışlardır; 
üzüldüm. Tekrar ediyorum : 

Doğu Anadolu'da hâlâ karanlıkta olan köylerimiz 
vardır. Burada iki arkadaşımız bunu veciz surette 
veya acı surette dile getirdiler. Hâlâ dizel motorlarla 
elektrik sağlayan ilçelerimiz, illerimiz vardır; hâlâ bu 
barajdan elektrik alamamış illerimiz vardır. Hal böy
le iken, bu elektriği kullanarak yaptığı tırpanı 15 li
raya mal edip, 65 liradan vatandaşlarıma satıp, soy
gun düzenini sürdüren mutlu azınlıklar da vardır. 

25 yıl önce Batıdaki barajlar yapıldığı sırada, kim
senin ilinin karanlıkta olduğunu düşündü; söylemli
sin Doğulu kardeşim?.. Eğer, Keban yapıldığı sırada 
çok pahalı sistem olan elektrik nakil hatlarıyle bunun 
İzmit civarına nakledilmesi, planlanması yerine, Do
ğudaki her ile doğru planlanıp, bu nakil hatları ilk önce 
doğudaki illerimize yapılsa idi, o günden beri ve hâlâ 
da Marmara sahillerini berbat hale getiren, o canım 
turistik yerlerimizi yaşanmaz, plajlarımızı girilmez 
hale getiren fabrikalar elektriğe kavuşan Doğu illeri
mizde kurulurdu. Onun için Keban Barajmdaki Do
ğulunun hakkım daima savunacağım. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bütçesinin memleketi
mize, milletimize ve geri kalmış yörelerimize de hayır 
getirecek şekilde tatbik edilmesini temenni eder, say
gılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Nalbantoğlu. 
Sayın Osman Nuri Canpolat müzakerenin kifaye

tini öneriyor. Kabul edildiği takdirde, son sözü söyle
yecek Sayın Süleyman Ergin'in ve Sayın Bakanın gö
rüşme hakkı mahfuz kalmak kaydıyle önergeyi oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Bakan. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SELÂHATTİN KILIÇ (Adana Milletvekili) — Sayın 
Başkan, Yüce Senatonun değerli üyeleri; 

Sözlerime başlarken Senato Genel Kuruluna say
gılar sunar, gerek grupları adına, gerek şahısları adına 
Bakanlığımız Bütçesinin, Bakanlığımız hizmetlerinin 
daha mükemmel olması için, görüşlerini esirgemeyen 
değerli arkadaşlarıma şükranlarımı sunarım. 

j Şu noktayı samimiyetle belirtmek i*sterim ki, çö
zümlerinde farklı düşünsek hile, hemen bütün konuş
macılar, dertlerin teşhisinde müşterek olabilmişler ve 
siyasetin dış görünüşüne kaçmaksızın meseleleri dile 

I getirmişlerdir. 
Tekrar arz ediyorum ki, çözümlerimizdeki ayrılı

ğımızı muhafaza etmek kaydıyle, bu kadarını bile 
i önemli bir merhale addediyorum. 

Sayın üyeler; 
Kalkınmada insan unsuru ile beraber teknoloji, 

tabiî kaynak ve nihayet toplumun müesseseleri; dör
dü bir araya gelerek kalkınmayı sağlarlar. 

İnsan unsuru kalkınmanın aslî unsurudur, vazge
çilmez unsurudur, taç unsurudur. Gerçekte tabiî kay
naklan gereği kadar olmayan ve hatta yetersiz olan 
bir çok ülkelerin sadece değerli insan unsuru sayesin
de büyük bir kalkınma sağladıkları görülmüştür. Hat
ta, bir çok endüstri dallarını; teknolojik gelişmelerinin 
yüksekliği ve gereği bir çok endüstri dallarını mem
leketlerinden kovan ülkeler, 10 kuruşluk bir hammad
de ile binlerce liralık madde yapabilmekte ve akıl sat
maktadırlar. İnsanoğlunun ulaştığı merhale budur. 
Ancak, ülkemiz için yüksek teknoloji ve akıl satarak 
gelişmek veya Japonya gibi kaynaklan az, kaynakları 
kıt olmasına rağmen, yüksek teknolojide kalkınmanın 
kısa zamanda mümkün olduğunu söyleyebilmek maa
lesef oldukça güçtür. 

O halde Türkiye'nin kalkınmasında iki önemli un
sur; teknoloji ve kurumsal gelişmeye ilâveten iki önem
li unsur büyük rol oynayacaktır. Bunun bir tanesi in
san unsuru, bir tanesi de kütle üretimi; yani ülkenin 
büyüklüğüdür. 

Aksi halde ülkenin büyüklüğünün hiçbir anlamı 
olmaz. Biz, büyük bir ülkeyiz; sularımızdan tam ya-
rarlanamıyorsak, ovalarımızdan tam yararlanamıyor-
sak, ormanlarımızdan tam yararlanamıyorsak, deniz
lerimizden tam yararlanamıyorsak ve yeraltı servet
lerinden tam yararlanamıyorsak, büyük ülke olmanın 
anlamı yoktur. O itibarla Türkiye'nin kalkınmasında 
ülkenin büyüklük vasfından yararlanmak ve insan un
surundan yararlanmak önemli iki unsurdur; akıl sat
ma ve teknolojik gelişmeyi daha ileriki yıllara, daha 
ileriki yılların merhalelerinde katetmek kaydıyle. 

O halde mesele buraya gelince; bir çok arkadaş
larım, petrolde, kömürde kendi görüşlerini ifade et
tiler, ama şu gerçek değişmez ki, o halde ülkenin kay
naklarını kalkındırmak için daha çok teknoloji ve da-

I ha çok sermayeyi tabiî kaynaklar alanına dökmek lâ-
I zımdır. 
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Sırası gelince söyleyeceğim; şimdi, kömürleri elin
den aldık... E, sizin kömüre yapacağınız yatırım im
kânlarınız bir kaç kömür sahası daha elinize alarak 
artıyor mu ve bugün Devletin elindeki kömür saha
ları, Devletin yatırım kapasitesinden daha az mı ki. 
yeniden onları alıp, atıl hale getireceksiniz?.. 

O halde, kalkınma meselesine ve tabiî kaynaklara 
üstten bakarken, daha çok teknoloji ve daha çok ser
maye aktarma ilkesinden vazgeçemezsiniz. Her söyle
diğiniz sözü, bu mantığın ve bu formülün terazisine 
vurmaya mecbursunuz. Aksi halde yanlış neticeye va
rırsınız. Bu defa okul yapacağınız, hastane yapacağı
nız bir sermayeyi, falan adamdan aldığınız kömüre ya
tırmaya mecbur kalacaksınız. Başka türlüsü mümkün 
değildir. Sermaye birikimi, tasarruf başka türlü müm
kün değildir. 

Meselenin derinliğine girmek istemiyorum; Ana
yasa, çalışma hürriyeti, mülkiyet, kazanma... Onları 
bir yere bırakıyorum; ama sırf tabiî kaynaklar alanı
na daha çok sermaye ve teknoloji aktarmanın gerek
liliği bakımından bu noktada aslî ilkeden uzaklaşıl-
dığı zaman, meselelere nokta halinde baktığınız za
man yanlış bir sonuca varırsınız. 

Bir hususu önemle belirtmek istiyorum : Gerçek
ten Bakanlık, rutin bir Bakanlık değildir. 1963 yılı
nın sonunda kurulmuştur ve Devletin, ekonomide ve 
tabiî kaynaklar alanındaki görevinin kompleksliği 
oranında da Bakanlığın görevleri artmıştır. 

Politika vazmdan, âmme haklarının korunmasına, 
muhtelif kaynakların etüt, proje, inşaat ve işletmesi
ni içine alan klâsik bir bakanlık kuruluşuna ilâveten 
hem İktisadî Devlet Teşekküllerini, hem M. T. A. ve 
E. î. E. î. gibi özel kanunla kuruluşları, hem de Tür
kiye Petrolleri Anonim Ortaklığı gibi, Pet-Kim gibi 
ayrıca özel kanunlu ve özel sektör statüsünde çalışan 
kuruluşları içine alır. 

O halde, bunun tamamına şâmil bir politika me
kanizması ve bir denetleme, bir kontrol mekanizması, 
hepsini muayyen bir maksada doğru sevk etme me
kanizması; bir manada beyin demek istemiyorum, 
ama kurmay vazifesi Bakanlığa düşen görevdir. Bunu 
bugünkü şartlar altında tamamıyle yaptığımızı iddia 
edemem. Sorumlu Bakan olarak açıkça söylüyorum 
ki, bunu tümüyle yaptığımızı iddia edemem. Gerçek
ten görev, rutinin çok üstündedir, ama bir gayretin 
içerisindeyiz, başarılı olacağımıza güveniyorum. 

Sözlerimi daha çok 1975 icraatı, 1976 planı ve ni
hayet spesifik olarak sorulmuş olan, zamanın müsaa
desi nispetinde, sorulara veya ilkelere hasrederek ce
vaplandırmaya gayret edeceğim. 
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Aslında 1975 yılında bizim yaptığımız rutini hız
landırma ve 1976'ya hazırlık olmuştur. Nitekim 1975 
yılında 17 milyar 652 milyon lira olarak gösterilmiş 
olan yatırımın; ki, revize program 17 milyar 217 mil
yon liradır. Sayın Babüroğlu arkadaşım o noktaya 
takıldı. Nasıl hesap ederseniz hesap edin, biz orijina
lini de yazmışız, revize programını da yazmışız. O 
nokta hiç ehemmiyetli değildir. Hangisini paydaya 
alırsanız alınız; r/c 95,1 bir gerçekleşme meydana gel
miş oluyor. 

Ancak, bunların içerisinde önemli bir noktayı be
lirtmek isterim. 1975'in vasfı olarak; Türkiye Pet
rolleri Anonim Ortaklığının yatırımı 4 milyar 81 mil
yon olmasına rağmen, 5 milyar 715 milyon olarak 
tahakkuk etmiştir. Bu da Türkiye - Irak petrol boru 
hattına hemen iki milyara yakın fazla bir ödemeden 
ileri gelmiştir. Bundan da fevkalâde memnun olmak 
lâzımdır. Böylece Türkiye'nin 1976'dan sonraki yıllar 
için petrol sağlamasının garanti altına alınması bü
yük bir değer taşır. 

1976 icraat programı yatırım itibariyle Bütçe Kar
ma Komisyonunda yapılan ilâvelerle birlikte 28 mil
yar 857 milyon liraya; yani f£ 63,5 bir artıma teka
bül eder. Gerçekten bundan memnun olmak lâzım
dır. İşte bu Türk ekonomisi için bir itici güçtür ve 
toplam kamu yatırımlarının takriben (/c 35'idir. İtici 
güçtür ve işsizliğin, önlenme çaresidir. Tedbirler, da
ha doğrusu çareler burada yatmaktadır. O itibarla, 
memnuniyetle müşahade ettim ki, özellikle Cumhu
riyet Halk Partisine mensup birkaç arkadaşımın söz
lerinden, bu defa rakamları küçük buldular; birkaç 
arkadaşım rakamları küçük buldu. Şahsan bunu ben 
ilk defa müşahade etmiş oldum ve memnun oldum. 
İşte yarışma böyle olacak. Biz daha çoğunu yapaca
ğız diyeceksiniz ve yapacağınıza inandıracaksınız, ik
tidar olacaksınız, hükümet olacaksınız... 

Türkiye 1976 yılında 146,5 milyarlık yatırım ya
pacaktır ve şuna inanıyorum ki, Türkiye'yi bir uçtan 
bir uca: Karaburun'dan Kızılçakçak'a kadar şantiye
ye çevireceğiz. Hükümetimizin inancı, Hükümetimizin 
hazırhrları Türkiye'yi şantiye Türkiye'ye çevirmekte
dir ve bu inancın adamları olduğumuz içindir ki, hu
zurunuzda sorumluluk taşıyoruz. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Bir 
sene içinde mi olacak bunlar?.. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SELÂHATTÎN KILIÇ (Devamla) — Evet, 146,5 mil
yar lira bir sene içinde olacak. 
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Böyle bir yatırımın tahakkuku için sadece para 
kâfi değildir. Paranın yanında gerek bütçenin genel 
müzakeresinde, gerekse Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığı Bütçesinin müzakeresi sırasında arkadaşla
rım şüphe izhar ettiler. Şimdi, bakınız meseleye nasıl 
yaklaştığımızı anlatmak istiyorum : 

Bu, meselenin para tarafıdır. 
Değerli arkadaşlarım; 
Teknik personel meselesi için çok nutuklar söy

lenmiştir, hatta siyasî polemiğin insafsızca konusunu 
teşkil etmiştir, ama biz teknik personel meselesini ses
sizce Bütçe Komisyonunda önemli oranda hallettik. 
Hükümet olur olmaz anlaşmalı personel kaidesini şü-
mullendirdik; sadece Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığı için değil, bütün Bakanlıklar için ve bu defa 
da 25 bin iira brüt aylık anlaşma esasım Bütçe Ko
misyonunda getirdik. O da bitmedi. Çünkü, herkesin 
anlaşmalı teknik Personel olması mümkün değildir. 
Devletin klâsik memurları için 4 5 C J lira olan yan 
ödemeyi 9 50'0 liraya çıkardık. Böylece teknik per
sonelin daha çok araziye dönük, bu uygulamaları da 
şantiyeye dönük; daha doğrusu şantiye personeli için 
(bu söylediğim âzami rakamlardır, fik rakamlarının 
toplamıdır) uygulanmış olacaktır. 

Böylece para ve teknik personele ilâveten işi mey
dana getirebilmek bakımından bir unsura daha ihti
yacınız var; makinaya ihtiyacınız var. 

Lütfen 1976 Bütçesini ve 1975 Bütçesinin son ay
larındaki tatbikatı takip ediniz. Karayollarından 
YSE'ye kadar, DSİ'den Türkiye Kömür İşletmesine 
kadar 100 milyonlarca dolarlık makine ya alınmış ve
ya sipariş edilmiştir. O halde, meseleye biz sadece 
para yönünden yaklaşmamışızdır. Bütçe parasal im
kânları sağlıyor, personeli sağlıyor ve nihayet maki
ne ile eseri meydana getiriyorsunuz. 

Aslında bu noktada fazla nefes tüketmeme gerek 
yok. Çünkü Türk Milleti, rey verse de vermese de. 
bizim yapıcılığımızı muarızlarımız bile kabulleniyor. 

Şimdi, Yüce Senatonun değerli üyelerine dağıttı
ğım kitapçıkta, (8 nci sayfada) 1976 yatırımların! 
mânâlandırmak mümkündür. Devlet Su İşlerinin ya
tırımı % 66,5 artıyor, MTA <7C 26 artıyor, TEK </-
Î03 hatta % 1C4 artıyor, Petrol Ofis % 76, TKÎ c/r 

57, Pet - Kim </r. 251, TPAO için de y 4 gözüküyor. 
Niçin? Araştırmalarda bir çok arkadaşlarım petrol 
üzerinde ısrarla durdular. O daha çok geçen sene Bo-
taş'ta vaki olan sarfiyat dolayısıyle az artmış görünü
yor. Gerçekte petrol aramaları geçen senenin r/f 7C -
80 oranında. İleride bu noktaya geldiğimiz zaman ra-
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kamları vermiş olacağım. Böylece 28 milyar 857 mil
yon liralık bir yatırım; yani geçen senenin, 1975'in 
rakamına nazaran c/c 63,5 oranında artmış oluyor. 

Şimdi, bir çok arkadaşlarımın önemle üzerinde 
durdukları Devlet Su îşlerinin yatırımlarına kısaca 
değineceğim. 

Devlet Su İşlerinin yatırımları, daha doğrusu ya
tırım projesi ve yatırım miktarı geçen yıl 5 milyar 
25 milyondu, bu sene 8 milyar 369 milyon; yani c/c 

66,5 artacaktır. Asıl enteresan olan nokta; ilk defa 
Üçüncü Beş Yıllık Planın içerisinde, 1976 yılındadır 
ki, çok dillerimize doladığımız tarım sektöründe pla
nın gerektirdiği rakamı verebilmiş olduğumuzdur. 
İrca edilmiş rakamlarla 1973 - 1974 - 1975'te aşağı 
yukarı 4 ilâ 4,5 milyar arasında bir ödenek tarım sek
törünün Devlet Su İşleri bölümüne konulmak gere
kirken, hemen hemen bu üç yılda 2,2 ve 2,1 milyar 
lira civarında dolaşmıştır, tik defa bu senedir ki, 4 
milyar 150 milyonluk bir tarım sektörü Devlet Su İş
leri Umum Müdürlüğünün Bütçesine konulmuştur. 

Geçen yıl 2 milyar ICC milyon lira olan hidrolik 
enerji yatırımı bu yıl 2 milyar 900 milyon ve hizmet 
sektörüne, daha doğrusu ismiyle «Büyük şehirlerin 
içme suyu» için de 1 milyar 3CC milyonluk bir öde
nek, böylece toplam olarak 8 milyar 369 milyon lira
lık fiilî yatırım planlanmış olmaktadır. 

Bu yıl Denizli Avşar, Sivas Maksutlu, İzmir Bal-
çova, Kastamonu Karaçomak, Antalya Korkuteli, 
Eskişehir Dodurga. Çorum Çorum, Sivas Yapıaltm ve 
Hatay Tahtaköprü barajları; 9 baraj fiilen bitirilmiş 
olacaktır. Böylece Türkiye'de bitirilmiş olan 60 ba
raja bir yeni dokuzu daha; 413 milyon metre küp 
depolama kapasiteli 9 baraj daha katılmış olacaktır. 

1976 programıyle 810 bin dönüm arazi sulanmış, 
olacak, 402 bin dönüm arazi, 117 köy ve 64 mahalle 
taşkından korunacaktır ve 710 bin dönüm arazi de 
kurutmaya tabi tutulacaktır. 17 yeni büyük su işleri 
(kitapta arz ettiğim veçhiyle) ilâve edilecek ve böyle
ce Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğünün üzerinde 
çalıştığı büyük su işlerinin sayısı 115'e uiaşmış ola
caktır. 

Halen, Devlet Su İşleri 23 baraj üzerinde çalış
maktadır; yani geçmiş yılların akümülâtif rakamı bu 
yıl, geçen yıl, evvelsi yıl ihale edilen barajların henüz 
bitmemiş, devam edenlerinin sayısı 23 tanedir. Bu se
ne elli tane baraja başlayacağız. Bu elli baraj ismen 
tespit edilmiştir. înşallah 1 Mart gelir bütçe kesinle 
şir kesinleşmez bu büyük hamlenin nerelerde, hangi 
illerde olduğunu kamuoyuna açıklamak imkânını bu
luruz. 
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Devlet Su İşleri'nin normal olarak açtığı kuyu sa- i 
yısını; yeraltı kuyu sayısını 400 civarından bine çıka- j 
racağız ve yüz adet gölet yapacağız. Ancak, şu nok- ] 
tayı belirtmek istiyorum ki, yüz adet göletin 30 ka- i 
dan Devlet Su İşleri tarafından, 20 - 30 kadarı Top
rak - Su ile müşterek yüz gölet olacak. ! 

Şimdi burada, Aşağı Fırat ile ilgili (ki, Sayın Ba-
büroğlu arkadaşım burada yok) bir noktayı belirt
mek istiyorum. Öyledir; beynelmilel su hakkı yoktur. 
Yani, esasen Irak, Suriye değil, ama esasen Irak bir 
Osmanlı vilâyeti olarak suyu çok eskiden, yüzlerce ! 
yıldır kullanmaktadır. Türkiye için hiç bir tahdit yok-
tur; yani ülkemizin su kaynaklarında, memba ülkesi 
olan Türkiye için hiç bir tahdit yoktur ve Dünya Ban
kası (bendeniz 1964"ten beri memur olarak, siyaset
çi olarak bu konunun içindeyim) hiç bir şekilde bi
zi ne Irak, ne Suriye lehine bir zorlamaya tabi tut
mamıştır. O itibarla, müsterih olsunlar ki, Türkiye 
için böyle bir şey bahis konusu değildir. Esasen, me
selenin de ucuna geîmişizdir. Karakaya barajının 
teklifinin açılma tarihi 2 Nisan 1976'dır; bugün Şu
batın içindeyiz. Urfa tünel sistemi 26,5 kilometredir; 
1977 katî projeleri bu yıl yapılacak, ihaleleri 1977'de. 
Gölköy ve Karababa barajlarının ihaleleri 1978'de-
dir. Projenin tamamı 55 milyardır. 18 milyar direkt 
geliri vardır. 

Bir noktayı doğrusu anlayamadım; Keban'da bu
gün dört türbin vardır, üçü tam çalışıyor, birisi tamir 
halindedir. 1974'te Sayın Ecevit Hükümeti zamanın
da diğer dört türbinin konması karar altına alınmış... 
Doğrusu bunu anlayamadım. O yapıldığı gün sekiz 
türbinli yapıldı. Zaten bugüne kadar konulmamış ol
ması (bunu herkese şâmil söylüyorum) büyük hata
dır. Bugün Keban'da su var; bugün 20 milyar su var. 
Mayıs, bilemediniz Haziran geldiği zaman su 30 mil
yar olacaktır; yani Keban barajı dolmuş olacaktır, 
ama yazık ki, diğer dört türbin yoktur. Hesabınızı 
nasıl yaparsanız yapınız, geç kalmıştır; istikrarsız ve 
sorumsuz dönemlerin sorumluluğudur bu. Yoksa, Ke
ban barajının ne zaman bitirileceği bilinmiyor muy
du? 42 ay, 45 ay değil mi bir türbinin yapılması ve 
teslim tarihi? Bundan 44 ay geriye gidelim, 54 ay ge
riye gidelim, öyle suçlayalım. 

Şimdi fuel - oil meselesine de temas edeceğim. 
Yani, 1977'de elektrik sıkıntısı varsa (elektrik düğme
yi çevirince gelmiyor ki, santral yapamıyorsunuz ki.) 
beş yıl, altı yıl geriye gidip bunun sebebini arayacak
sınız. Şimdi okuyacağım Sayın Topaloğlu'nun 1971' 
de Yüce Senatoda size ne dediğini : 

i «Kapasite fazlası var» diyor. Yazık ki, bu zihni-
| yet Şubatta, bugünlerde müzakere olmuş, kapasite 
j fazlası varmış; Türkiye'nin elektrik kapasitesi fazla -
î sı... Bir ay sonra iktidar oluyor. Başka türlü ne bek-
I lersiniz? Başka türlü bekleyemezsiniz. Biz fuel - oii'in 
! talibi değiliz. Fuel - oil bizim ilkemiz değil ki, biz 

de biliyoruz fuel - oil'in dışarıdan alındığını. Peki, 
mecbur kalırsanız? Fuel - oil bir netice. Her zaman 
söylüyorum; kabul ermek mecburiyetinde kaldığınız 
bir netice. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı içerisinde iki 
I müessese talep ettiği parayı (Türkiye Cumhuriyeti 

içinde sadece iki müessese mi bilemiyorum, ama bi-
j zim Bakanlığımız içinde sadece iki müessese) son ku-
İ ruşuna kadar almıştır. Bunlardan birisi, Maden Tet-
{ kik Arama Enstitüsüdür, birisi de, Türkiye Petrolleri 
I Anonim Ortaklığının araştırma ve arama faaliyetleri-
[ dir. Yani, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Ma

den Tetkik Arama Enstitüsü vasıtasıyle, (işte hani dı-
I şa bağlılık, petrol, kömür...) ilk defadır ki, en büyük 
j rakamları alabilmektedirler. Hiç bir kısıntıya tabi tut-
j madik. Çünkü, bunun bir sebebi vardı. Tabiî kayna-
I ğı istismar edebilmek için evvelâ bileceksiniz; mev-
I cudiyetini bileceksiniz, sonra niteliğini bileceksiniz, 
I daha doğrusu vasıflarını bileceksiniz. Ne derinlikte-
I dir, ne kaloridedir, önce var mıdır? Bu itibarla bu 
I iki müessese için paraya acımadık; tek petrolü bul-
I şunlar, tek kömürü bulsunlar; fosfatı, demiri, çinko-
I yu, kurşunu bulsunlar diye. Biz sözlerimizi havada 
I bırakmadık ve onu yere indirdik. İnşallah 1 Nisan 
I gelecek, araziye çıkacağız. 

I Öncelikli bir maden projesi yaptık, adına da, «Bü-
I yük Maden Projesi» dedik. Bu raporda Türkiye'nin 
I ihtiyacı olan madenleri öncelik sırasına koyduk. Her 
I yerde her şeyi aramanın bir faydası olduğuna kanî 
I değilim. 

I Bir noktayı da yüce senatörlerin huzurunda tek-
I rarlamak istiyorum. Artık, çok sıcak su aratmayaca-
I ğım MTA'ya. Her ne kadar bazı arkadaşlarım jeo-
I termal enerjiden bahsediyorlar, ama 1 megavat be-
I yefendiler; 1 megavat jeotermal enerji... Gideceksi-
I niz; evet, ılıcalar mühim, kabul ediyorum, hatta be-
I njm ve arkadaşlarım için gidip ılıca tatbikatında ku-
I yu açmak çok daha kolaydır; belediyelerin yanında-
I dir. Mütekabil bir kamp kurarız; kolaydır. Sonra, 
I demir ne olacak? Brezilya'dan demir mi getireceğiz 

İ yani? Kok kömürü diyoruz; evet, 400 bin ton daha 
bu seneden Türkiye'nin kok kömürü açığı var. Lin-
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yit açığımız 12.5 milyon ton; doğru düzgün ısınabil- j 
mek için linyit açığımız 12.5 milyon ton. Fosfat diyo- j 
ruz, gübre diyoruz, çiftçi diyoruz, girdi diyoruz... < 
Fosfat için daha 1976 haziranında Türkiye'nin ilk 1 
fosfat fabrikası harekete geçecek; Karataş'ta, Mar- I 
din'de ve 125 bin ton yapacak; yıllık kapasitesi 125 | 
bin ton, 250 bine tevsi edeceğiz. O nokta gelince, 
eğer vaktimiz kalırsa, izah edeceğim; arkadaşlarım
dan biri belirttiler. 83 milyon tonluk büyük fosfat 
projesinin pilotunu teşkil edecek ve bu araştırmala
rın sonucunda 1 ilâ 2 milyon tonluk fosfat zengin
leştirme fabrikasını kurmuş olacağız. 

Bütün bunları şunun için söylüyorum : 
Maden Tetkik Arama Enstitüsüne dilediği parayı 

verdik, dilediği makineleri alabilecektir, dilediği ka
dar personel alabilecektir ve ellerine bir proje ver
dik, adına «Büyük Maden Projesi», adına; «Kömür 
Projesi» dedik; öncelikleri tespit ettik. Bilâhara da j 
bütün bu araştırmaları yaptıktan sonra bir rapor 
meydana getireceklerdir; gerçek, ciddî bir rapor. Onun 
üzerine milyonların, milyarların yatmlabilmesi müm
kün olan bir rapor... 

Kömürle ilgili noktaya gelmişken gerçekten, Tür
kiye'nin önemli bir kömür problemi vardır. Ben size 
yaklaşımımızı anlatacağım. Öyle filân zatın elinden 
kömür yataklarını almakla halledilebilecek tipten bir 
şey değil; hayır... Bilâkis bu alana daha çok teknolo
jiyi ve daha çok parayı, daha çok bilgiyi, alın terini 
dökerek mümkün olan bir projedir. 

Şimdi, kömür enerjide, ısıtmada, sanayide ve nak
liyede kullanılıyor. Bakınız şu rakamlar Türkiye'nin 
gerçeklerini ortaya koyuyor : 

Taşkömürü ihtiyacımız bu sene 400 bin ton açık 
vermiştir. Gelecek sene 1,5 milyon ton açık verecek
tir, 1978'de 2,4 milyon ton açık verecektir. Eğer 
Batıh ölçüsünde ısınacağımızı kaale alır sanayi, 
nakliye ve enerji için de linyit kullanacağımızı 
düşünür ve toplamını ciddî olarak rakama vurursak, 
1975'te ihtiyacımız olan linyit, 22,7 milyon tondur. 
Bizim ürettiğimiz ise 1 milyon ton; Seyitömer'i de 
ilâve edersek, özel sektör, kamu sektörü toplamı 10,5 
milyon tondur. Keza bu miktar 1980'de 46 milyon 
tona varacaktır. 

O halde Türkiye'nin, yeni ve değişik bir yaklaşı
ma; hem taşkömürü, hem linyit kömürü için ihtiyacı 
vardır. Biz bu yaklaşımı iki ciltlik bir kömür projesi 
ile tespit ettik. Anahatlannı Yüce Senatoya arz ede
ceğim. 
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Evvelâ taşkömüründen başmalım : 
Sayın Pestilci, Zonguldak'tan başka Türkiye'nin 

üretiminin bir miktar düştüğünü bilir misiniz? Doğ
rudur. Yataklar daha derinlere iniyor, çıkarmak daha 
zorlaşıyor. Yeni bir yatak keşfeimemişsiniz. Hatta 
kişisel konuşmasını da bendeniz okumuştum; ama 
beyanda bulunmadılar, galiba Senatoya arz etmek 
imkânım bulamadılar; orada da bahsediyor ve kaza
lardan, insan kaybından, tesislerin eskiliğinden ya
kınılıyor. Doğrudur. Doğrudur, ama bir doğru daha 
vardır; modernizasyon projesine 1972, 1973, 1974, 
1975'den gayri kim bir kuruş harcadı? Zonguldak'ta 
kaza olmuyor mu? Evet, oluyor. Zonguldak'ta nakıs 
426'ya inmişiz. Ocakların verimliliği kalmamış. Evet, 
biz programdan 170 - 180 bin ton daha düşük üre
tim yaptık; doğrudur. Son günlerde de açığı kapattık; 
o da doğrudur. Ama, yeni bir kaynak bulamadıkça, 
modernizasyon projesine gitmedikçe daha da gidecek
tir. Aynı şey petrolde de başımızdadır. Bu gayet açık. 

Sayın senatörler; 
Zonguldak 11 bin kilometrekarelik bir imtiyaz, sa

hasıdır ve yıllardır çalıştığımız alan da 105 kilomet
rekaredir. Bunu bilir misiniz? Bu kadardır; 105 kilo
metrekare. Biz 6 bin kilometrekareye tevsi ettik. 
MTA'nın ve TKİ'nin makineleri oradadır. Şimdi size 
rakam vereceğim : 

17 600 metrelik bir sondajı 1976'da, 36 400 met
relik bir sondajı da yeni yataklar bulmak için 1977' 
de öngördük ve 1976 faaliyetlerine de başladık Baş
ka türlü yeni yatak bulmak mümkün değildir. 

Zonguldak'a ilâveten Azdavay (Söğütözü) günde 
200 tona çıkarılacaktır ve nihayet Antalya Beydağı 
kömürleri de (Romenlerle teknik seviyede görüşmeler 
yapılmaktadır) geliştirilecektir. . Bu üretim yönünden 
taşkömürünün artırılması. 

Diğer yandan koklaşmayan kömürü, bugün kok-
laşan kömür kullanan müesseselerde kullanmak üze
re değişiklikler yapacağız. Misal olarak Süâhtarağa 
Fabrikası bugün koklaşan kömür yakarken, koklaş-
maz kömür yakar hale dönüştüreceğiz. 

Devlet Demir Yollarının dizelizasyon tatbikatı ile 
büyük bir miktar; 600 - 700 bin ton kadar taşkömü
rü tasarruf etmek mümkün olacaktır; ama bunun ta-
manının bir yılda dizelizasyona dönüştürüleceğini söy
lemek istemiyorum. Nihayet takriben 300 bin ton kok 
kömürü, linyiti üretmek şartıyle, ısıtmadan çekilmek 
suretiyle ekonomi yapmak mümkün olacaktır. 

Eğer gücümüz yeterse 1976 - 1977 kışında kok 
kömürünü ısıtmadan çekmek; yani ısıtmada kullan-
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mamak üzere endüstriye hasretmek, sadece endüstri- ı 
ye hasretmek isteğimizdir. 

Türkiye 10,5 milyon ton linyit üretme kapasitesi- j 
ne sahiptir. Seyitömer'deki santıallar sebebiyle ancak I 
bunun 9,5'nu üretmişizdir. 7 milyon ton rezerv, sa
dece santral için kullanılabileceği için kapasite ola
rak kalmış; fakat üretilmemiştir. Bunun 6,2 milyon 
tonunu TKİ. 3,3 milyon tonunu da özel sektör üre
tir. 

Türkiye Kömür İşletmesinin 1974 yılındaki üreti
mi 5 milyon 473 bin tondu. Bu yılki üretimi; yani 
1975 yılındaki üretimi 6 milyon 205 bin ton. 732 bin 
ton fazla üretmişiz. 

Hem Zonguldak'ta yaptığımız değişiklikler için, 
hem Ankara'da yaptığımız değişiklikler için birçok 
tenkitlere maruz kaldık. Yüce Senatonun huzurunda 
bu değişiklikleri daha derinlemesine yapacağımızı ifa
de ediyorum. 

Bir grup genç arkadaş bu işe ömürlerini verecek 
şekilde sarılmışlardır. Bir tek kazma artırmadan 732 
bin ton kömür üretimini artırabilmişlerdir. Meseleyi 
çek daha önemli oranda boğazında yakalamışlardır. 

Evet. kömür sıkıntısı çekiliyor, şimdi ona da ge
leceğim; doğrudur. Doğrudur; ama Türkiye Kömür 
işletmelerinin ısıtmaya tahsis ettiği kömür 2,5 milyon 
tondur. Türkiye'nin ihtiyacı olan ısıtma kömürü 15 
milyon tondur; 1/6'dır. Her kim ki kömürünün 1/6' 
ni ucuz kömür aldıysa kanaat getirmelidir. Gerçek 
bu. Yani, 6 6 ihtiyacımın hepsini ben 250 liralık ucuz 
kömürden alacağım, derseniz o zaman haksızlık et
miş olursunuz. Gerçek bu. Yani, Türkiye'de Devletin 
250 liraya sattığı kömür 2 milyon 466 bin tondur. İh
tiyacımız olan kömür adam başına 400 kilodan, 40 
milyonla çarpınız: 16 milyon tondur. Ucuz kömür
den ihtiyacmzm 1/6'ni alabiklinizmi kendinizi bah
tiyar kılın. Yani ucuz kömür alamamaktan mütevel
lit kömür meselesinin yanlış tutulduğunu veya halle-
dilemiyeceğini söylemek mümkün değildir. 

Geçen seneye nazaran sağladığımız 732 bin tonun 
300 bin tonu fazladan ısıtmaya, 400 bin tonu da sa
nayiye aktarılmıştır. 

Türkiye'de kömür bir meseledir, dedim. Gerçekten 
ısmma bir meseledir. Ne oluyor? Kömürün tamamı 
2 milyon ton, özel sektörün kümürüyîe beraber 4,5 
milyon ton kömür; 10,5 milyon ton eksik. Gerisi 
odun, tezek zait titreme... Kendinizi yakıyorsunuz; 
ben her zaman böyle diyorum. O halde buna bir yak
laşım sağlamak lâzım. Bakınız biz nasıl yaklaşım sağ
lıyoruz : 
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Değerli arkadaşlarım; 
Evvelâ şunu bilmek lâzım ki, özel sektörün kö

mürleri 5 ay çalışır, kamu sektörünün kömürleri de 
8 ilâ 10 ay çalışır. Özel sektör 5 ay çalışır. Çünkü, 
üretimini ancak 3 - 4 ay içerisinde satar. Aynı has
talık kamu sektörü için dahi bir oranda vardır. Çün
kü, kömürleri depo edemezsiniz ki, özellikle ısıtma 
kömürünü... 12 ay çalışacaksınız 3 ayda onu tükete
ceksiniz. Bir birikim oluyor; mümkün değil, bazı kö
mürler yanar, bu kadar sermaye ister ve üç ayda nak-
ledemezsiniz. 

O halde, alınacak birinci tedbir; hem kamu sek
törü ocaklarını, hem özel sektör ocaklarını mümkün 
olduğu kadar yıl içine yaymaktır. 12 ay teorik olarak 
mümkün, ama 12 aya ulaşamazsanız bile 10 aya, 11 
aya ulaşabilirsiniz. O halde, ilk alınacak tedbir, mev
cut ocakların bütün yıl boyunca mümkün olduğu nis
pette çalışmasını sağlamaktır. E. bu bitmez. Bu tak
dirde yazm ucuz kömür satacağız. Çünkü, ocakların 
önüne 9 aylık bir üretimi yığmak mümkün değildir. 
Yazın ucuz satmaya mecburuz ve herkes kiler usulünü 
depolarında kullanacak, başka çaresi yoktur. Batı ül
keleri ne yapıyorsa biz de onu yapacağız. 

Şu anda Türkiye'nin ihtiyacı olan kömür, bütün 
kömür ocaklarının önünde olsa nakliye kapasiteniz 
yetmez ki... Yani, karı, kışı bir tarafa bırakıyorum. 
normal olarak nakliye kapasiteniz yetmez. O halde 
bütün yıl boyunca üretimi, bütün yıl boyunca nakli
yeyi sağlayacak tedbirler alacağız. Bu da fiyat tedbi
ridir; yazlık fiyatı uygulayacağız. 

Değerli arkadaşlarım; 
Biz tabiî Cumhuriyet Halk Partisine mensup ar

kadaşlarımız gibi düşünmüyoruz. Hükümet olarak 
da düşünmüyoruz kömür meselesinde; kömür ocak
larını devletleştirelim, madenleri devletleştirelim... 
Hayır. Biz böyle düşünmüyoruz. Şu gerçeği bilme
nizi isterim; bugün arkadaşlarımın tespit ettiği ra
kam şudur: 

Özel sektör ocaklarında kömür 145 lira ile 250 
lira arasındadır. Fiilen ocakta 145 lira ile 250 lira 
arasındadır, ama Ankara'da 750 liradır. Çünkü, özel 
sektörün de nakliyat teşkilâtı yoktur, kömürcünün 
de dağıtım teşkilâtı yoktur. O halde, ilk yapılacak iş-.v 

lerden birisi, nakliye ve dağıtım teşkilâtına özel 
sektörü, kamu sektörüne kavuşturmaktadır. Zaten 
çok güzel bir uygulama ile eğer yanılmıyorsam 1961' 
de yahut 1967'de ki (tarihini yanlış söylemiş ol
mayayım) bir uygulama ile TKİ'nin özel sektör kö-

| mürünü de satması kaidesi getirilmiştir. Biz bunu 
I çok daha şümullü hale getireceğiz. 

462 — 



C. Senatosu B : 37 9 . 2 . 1976 O : 3 

Nihayet depolama, kredi, dağıtım bütün bu man- | 
zumenin içine girer. j 

1976 yılında elektrik üretimi için gerekli olan I 
Elbistan, Çatalağzı, Yatağan, Çan, Orhaneli, Kangal, 
Soma ve Çayırhan (ki, 8 santral ediyor); bunlardan 
üçünün kömür etütleri bitmiştir. Elbistan, Çatalağzı, I 
Yatağan, Çan, Orhaneli, Kangal bitmek üzeredir. 
Soma, Çayırhan'da 1976 ortasında bitecek ve 1976 
sonunda da proje haline gelecektir. Hani diyoruz ya, I 
kömüre dayalı termik santral niye yapmadık, niye 
yapmadık.. İşet 1975'in 31 Mart'ında Hükümet olduğu- I 
muz zaman bir tek Yatağan'ın kömür etüdü vardı ve I 
Elbistan santralının da üçte biri vardı; halen üçte biri 
var, şimdi devam ediyor. Yani, kömüre dayalı sant- I 
rai... Elbette, bizim Hükümet programımızda var; I 
hidrolik ve kömüre dayalı... Şimdi, Türkiye Elektrik I 
Kurumu geldiği zaman izah edeceğim, ama içinde I 
bulunduğumuz durum da bu. Daha 1976 yılmın so- I 
nunda Çayırhan ile Soma'da ne kadar kilovatlık, ne 1 
kadar megavatlık santrallar kurulup kurulamayaca- I 
ğını, kömür yatağına bağlı olarak tespit edeceğiz. I 

Bir değerli arkadaşım Karma Bütçe Komisyonunda I 
sordu; «Niye değişti; Soma'nın eskiden (2X300)' I 
dü?» diyor. (2X300)... Birisi oraya yazmış sayın se- I 
natörler; kömürün ne kalitesini, ne de miktarını bi- I 
lerek değil. O, bin dokuz yüz bilmem kaçta hani I 
Bulgaristan'a bir hat çekmiş birisi; elektrik sataca- I 
ğız diye... Hani o hattın gerisindeki icraat? Var mıy- I 
di? Birisi bir hat çekmiş... Yani, böyle hareket edip- I 
te neticeye varırsak, şimdi Bulgaristan'dan elektrik I 
alıyoruz diye kahroluyoruz. Yok; onun için de se- I 
bep yok. I 

Aramalara fevkalâde büyük ehemmiyet verece- I 
ğiz ve 1976 yılı içerisinde 480 bin metrelik sondaj I 
yapacağız; sadece linyit sahalarında. Bunun 424 bir I 
metresi elektrik santralı kurulacak 'demin arz etti- I 
ğim) alanlarda, 56 bin metresi de değişik alanlarda; I 
şimdi söyleyeceğim sahada: I 

Biraz evvel söylediğim hususlara ilâveten^ yeni I 
münferit ocaklar açacağız. Kömür ocakları arasında I 
uzun nakliye mesafesi oluyor; Soma'dan Erzurum'a 
kömür götürüyorsunuz. Âdeta tren giderken yarısı- I 
nı yiyor kömürün. Olmaz böyle şey. Nitekim, 1976 
yılında (ki, Sorgun'da dekapajı yaptık, ama yetiştire- I 
medik, kış çabuk bastırdı) Yozgat'ta, Sorgun'da, Er
zurum'da Hınıs, Oltu, İspir, Karahan ve Balkaya'da, 
Erzincan'da, Deliktaş'ta ve Refahiye'de, Konya'da, 
Ermenek'te, Bingöl'de Karlıova ve Halifan'da kö- [ 
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mür ocakları açacağız. Ayrıca Batıda Bursa'da, De
nizli'de, Çanakkale'de, Aydın'da, Muğla'da ve Trak
ya'da. Orta Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde; 
yani kışın sert olduğu bölgelerde uzun nakliye me
safelerini ortadan kaldırarak ve bir kaç vilâyete hiz
met eden linyit ocakları açacağız. Zannediyorum ki, 
alacağımız tedbirlerin içerisinde en müessirlerden bir 
tanesi bu olacaktır. 

Diğer yandan çok konuşulmuştur; kömür ıslah 
projesi, buna kömürcüler «asilleştirme» diyorlar. 
Seyitömer dumansız yakıt sömikok projesi bu sene 
Haziran ayında bitiyor. Allah kısmet ederse yarı yıl 
çalışmasıyle yıllık kapasitesi 150 bin olduğundan, 75 
bin tonu bu yıl üretmemiz mümkün olacaktır ve aynı 
zamanda 150 milyon liraya 170 bin ton yıllık kapa
siteli ikinci bir kömür asilleştirme projesine aynı 
yerde, Seyitömer'de bu sene başlayacağız. 

Bu izahatımla şunu demek istiyorum; Türkiye' 
nin bir kömür meselesi vardır ve biz kömür mese
lesini araştırma olarak, yatırım olarak ve diğer ted
birler olarak tam can evinden yakalamışızdır. Allah 
kısmet ederse 1976 - 1977 - 1978'de bu açıkları kapa
tacak şekilde bir üretim seviyesine kavuşacağız. 

Birçok arkadaşlarım gerek elektrik enerjisinden, 
gerekse köy elektrifikasyonundan ısrarla bahsettiler. 
Gerçekte Türkiye'nin elektrik üretiminden, iletimin
den, dağıtımından, işletme ve endüstrisinden; yani 
elektrik malzemesinden; elektrik üretiminde, dağıtı
mında, iletiminde kullanılan malzemenin inşasından, 
yapımından Türkiye Elektrik Kurumu, 440 sayılı 
Kanuna uygun bir İktisadî Devlet Teşekkülü olarak 
görevli ve sorumludur. 

Aslında çok tartışılmış bir konudur, ama arka
daşlarım her nedense yine getirdiler buraya. Evet 
Türkiye'de birinci kaynak hidrolik kaynaktır. Çün
kü, hidrolik kaynak kendini yenileyebilen kaynaktır 
ve rakamlar gösteriyor ki, 1940'da Türkiye'de hidro
lik kaynakların 10 binde 4'ü, 1950'de Demokrat Par
ti geldiği zaman 10 binde 2'si kullanılmaktaydı. İn
sanoğlu 1950'e kadar hidro elektrik santral yapma
sını bilmiyor muydu, 1950'den sonra mı keşfedildi? 
Hayır, biliyordu; ama Türkiye'de o dönemde üç tane 
baraj vardı. Barajlı santral zaten yoktu ki. Bir Çubuk 
barajı vardı, bir de Eskişehir'deki baraj vardı, bir de 
Niğde'deki Gebere barajı vardı. Üç tane baraj vardı. 
Türiciyede. Barajlı santral yoktu ki; Seyhan'la başladı, 
Kemer'le başladı, Demirköprüy'le başladı, Hirfanlıy'la 
başladı. O halde bizi dışarıya bağlılıkla itham etmek 
nasıl mümkün oluyor, ben anlayamıyorum? Sene 1950 
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olmuş hidrolik kaynakların 10 binde 2'si develop ol
muş. Şimdi kaç biliyor musunuz? Yüzde 8,5. Hem 
verilen rakamlar yanlıştır, şimdi geleceğim. 

Türkiye'de bugün 1975 yılında üretilen enerjinin 
yüzde 37,5i hidroliktir. Arkadaşlarımıza yazdık ver
dik, neden hâlâ yanlış rakam kullanıyorlar? Kilovatı 
belli, santral belli, her santralden elde edilenler belli. 
Yüzde 30'un altına düşmüştür fuel - oil. Bilemiyorum, 
hâlâ bizi itham edebilmek için, dışa bağlılıkla itham 
edeibiimek için rakamları baş aşağı edebiliyorlar.. 

Açık açık Hükümet Programımızda yazdık. Bugün 
Türkiye'de Keban'ın 4 Nisan'da ihale ediliyor dört 
ünitesi. Karakaya ihale edilmek üzere. Oymapınar 
hali inşada, Hasanuğurlu hali inşada, Suatuğurlu ha
li inşada, Aslantaş hali inşada. Altınkaya'yı önümüz
deki sene ihale edeceğiz; yani 1976"nm sonunda. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Erzurum 
barajları?. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Onları da söy
leyeyim. Bunları hidrolik santraller olarak sayıyorum 
Hilmi Bey. 

Kömür santrallerini anlattım. Sekiz tane kömür 
santralinden bahsettim. Çok kısa bir zamn içerisinde, 
baharın sonuna gelmeden diğerlerini de ihale edeceğiz. 
Zaten teklif alma. safhasmdadırlar. O kadar detayına 
arz etmek istemiyorum. Seçeceklerdir firmaları. Bun
ların hepsini biz yaptık; geliyoruz. 

Nükleer santral Hükümet Programımızda vardır, 
ama bütün arzuma rağmen (yeri seçilmiştir) Atom 
Enerjisi Komisyonundan; bu hafta toplanacak, öbür 
hafta toplanacak diye belgeyi alamadık.' Belgeyi ala
madığım için de ben yerini açıklayamıyorum doğrusu. 
Yoksa, rahatlıkla ve hepinizin memnun olacağını bil
diğim için göğsümü gere gere, nükleer santral falan 
yerdedir, 600 megavattır, diyebilirim. Esasen 600 me
gavat olduğu doğru. Nükleer santralın çevre etüdünü 
yapacak olan ve tipini tespit edecek olan firma da an
gaje edilmiştir. Tahmin ediyorum, (yine büyük söy
lemiş olmayayım) Meclise geldiğimiz zaman inşallah 
Atom Enerjisi Komisyonu bu belgeyi Türkiye Elektrik 
Kurumuna verir de, bu nükleer santralı kamuoyuna 
açıklamak bize kısmet olur. 

Gerektiği zaman fuel - oil kullanacağız değerli ar
kadaşlarım. Bakınız, neden kullanacağız? Bulgaristan' 
dan elektrik alıyoruz; yani teliyle, cereyamyle dışarıya 
bağımlılık olmuyor da, Libya'dan ve Irak'tan aldı
ğımız petrolden ekle edilen fuel - oilden ürettiğimiz 
elektrik dışa bağımlılık oluyor.. Niye? 
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FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Başba
kanla çelişkiye düşüyorsunuz. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Hayır, onu mi
sal göstermiyorum. Dinleyin beyefendi, dinlerseniz an
laşırız. Bunda akıl var.. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — «Elekt
rik alış - verişi oluyor» diyor. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANİ 
SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Bunu da anla
tırsam anlayacaksınız. 

Fuel - oil bir ilke değildir; fuel - oil sonuçtur. Siz 
daha on noktada duruyorsunuz. Türkiye 5,6 milyon 
ton fuel - oil üretiyor. Hiç fuel - oil santralı olmasa 
bile, ithal etmek mecburiyetinde veya kullanmak mec
buriyetinde kaldığı ham petrol dolayısıyle bu fuel - oil 
elde edilecek. Benzin için, süper benzin için, mazot 
için, gazyağı için bu kadar ham ptrolü Türkiye elde 
edecek. O halde 5,6 milyon ton fuel - oil kendiliğinden 
sizin deponuzda olacak. Hiç bir fuel - oil santraliniz 
olmasa bile fuel - oil deponuzda olacak. Ne yapacak
sınız bununla? Bunu ihraç mı edeceğiz geri? Razı olur 
musunuz? Hayır. Geriye ne kalıyor sevgili arkadaşla
rım? Geriye, apartmanda yakmakla, enerji elde etmek 
kalıyor. Hangisini tercih edersiniz? Dilin kemiği yok. 
Milleti bu defa dışa bağlı olarak ısıttınız, milleti üşüt
tünüz, diyen de olur yani; eğer, tamamını apartman
da yakarsak. Ben fuel - oil'i tercih ettiğim için bunu 
söylemiyorum. Ben hidrolik ve kömürü tercih ediyo
rum; ama hadiselere bakınız: Sene 1977'de elektrik sı
kıntısı var. Sebebini gidiniz 1971, 1972'de arayınız. 
Başka türlü mümkün değil. Neden 1966, 1967'de 
Adalet Partisi İktidarı Ambarlı Santralini yapmak 
mecburiyetinde kaldı? Sebebini beş sene geride arayın. 

Sayın Babüroğlu burada, «Sayın Demirel'le Bay 
Kılıç, fuel - oil santrali her türlü elektrikten daha 
ucuzdur dediler.» dedi. Mübalağa etmeye lüzum yok. 
Mecbur kalırsak, ekonomik olduğu müddetçe fuel -
oil santrali yapmakta tereddüt etmeyiz; ama asıl ter
cihimiz, millî kaynaklardır. İşte saydım; termik sant
ralleri saydım, kömür santrallerini saydım, hidrolik 
santralleri saydım. Bu zaten çok eskimiş bir şey. 

Değerli arkadaşlarım; 

Sayın Pestilci'ye teşekkür ederim. İlk defa bir 
Cumhuriyet Halk Partili arkadaşım, «2000 senesin
de Türkiye'nin 200 milyar kilovat saat elektriğe ihti
yacı var.» diyor. Çok müteşekkirim. Evet, rakamlar 
böyle büyük olmalıdır. Bizim hesabımız da odur. İşte 
bu hedefin peşindeyiz. 
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Gerçekten yıldaki artışı biz yüzde 12 - 13 hesap edi- ı 
yoruz; ama bu kimseyi tatmin etmiyor. Yani yüzde 12 -
13'ü üretmiş olsanız bile Türkiye'nin ihtiyacını kar- I 
şılamıyor. Zaten ihtiyaç kısıtlı. Elektrik öyle bir şey 
ki, kendi pazarını kendisi yapıyor. Yani ne kadar çok I 
yaparsanız o kadar kendi pazarını yapabilecek has- j 
saya sahip. Türkiye'nin gerçek ihtiyacı yüzde 20'dir. 
Ben bunu Elektrik Mühendisleri Odasında da söyle- i 
dim; yani Türkiye'ye ne kadar çok elektrik yaparsanız I 
yapınız Türkiye bunu taşır. Diğer imkânlarını elektrik I 
kendi etrafında açar. 

Şunu da söyleyeyim ki, dünyadan elektriği kaldı
rın.. Bunu büyük bir güvenle, inançla söylüyorum; I 
dünyadan elektriği kaldırısanız ne olur?. Ortaçağa dö- ı 
neriz. Kağnı devri, taş devri, tunç devri.. Öyle olur I 
hakikaten. Elektriği kaldırınız, arabada kalkar, rad- I 
yo da kalkar, hepsi kalkar. Tezgah devrine ve kağnı I 
devrine dönersiniz. I 

Kim Türkiye'ye bir kilovat saat daha fazla elektrik 
yapabiliyorsa o, Türkiye'yi büyük yapma, Türkiye'yi I 
muasır medeniyet seviyesine ulaştırma yolundadır. 

O itibarla, kömürdü, demirdi, fuel - olîdi münaka- I 
saları gerçekten meselenin büyüklüğü karşısında kü- I 
çük kalır. I 

BAŞKAN — Beş dakikanız var Sayın Bakan. I 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANİ 

SELÂHATTİN KJLIÇ (Devamla) — Sayın Başkan, 
sayın üyeler; 

Sayın Nalbantoğlu arkadaşım ve Sayın Hamdi Özer I 
arkadaşım gerçekten şikâyettendiler, Doğudaki durum 
için; doğrudur. Doğrudur; ama.. I 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Doğuyu 
da taş devrinden kurtarsak Sayın Kılıçoğlu. I 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Bir coğrafya'nın, 
bir tabiatın getirdiği neticeyi bir senede önlemek I 
mümkün değildir. Doğrudur dediğiniz. I 

TALÂT DOĞAN (Rize) — Ama kader değildir l 
canım. I 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — İyi ya işte, onun 
mücadelesini veriyoruz. Açınız bakınız, bizim zama
nımızda özel planlar olmuştur. Gene Hükümetimizin I 
planında öncelikler vardır; yani lambanın düğmesini I 
çevirir gibi Doğuyu Batıya eşit yapmak mümkün de- I 
ğil ki.. Hakikaten öyle. I 

Köy elektrifikasyonundan bahsettiler; doğru. En- I 
terkonnekt sistem gelmeden, zaten fuel - oil yakıyor I 
ken zavallı belediye, onun etrafındaki köylere elektrik I 
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| veremez ki. O halde ilk yapılacak iş, Doğu illerimiz 
ve ilçelerimizi enterkonnekte sisteme kovuşturmaktır. 
Bizim yaptığımız da bu. Bu sene Erzincan'ı, Siirî'i, 
Ağrı'yı bağladık. Önümüzdeki sene üç il daha; Adı-

I yaman, Bingöl, Sinop bu sisteme kavuşturulacaktır. 
Bakın Sinop da var; o da Kuzey. İ977'de Van, Bit
lis, Gümüşhane, Hakkâri ve Muş bu sisteme kavuştu-

j ralacaktır. 
I 26 bin kilometre iletim hattı yapmışız. Daha 10 
I bin kilometre yapacağız. Geri kalan 8 il ve 572 ilçe

den 420'sinin elektriği var, geriye kalan 152 tanesi de 
1977'nin sonunda kavuşmuş olacak. 

I Kendileri emin olsunlar, bir ilimizde bir köy veya 
ı beş köy elektriğe kavuşmuş ise, başka bir ilimizde 250 
I köy elektriğe kavuşmuş ise, birinci ilimizde elektriğin 
I ve iletim hattının mevcudiyeti bakımından, elektriklen-
I dirilmesi mümkün köylerin tamamını hiç tereddütsüz 
I programa almaya amadeyim, tek ki, bu açığı kapa

talım diye. Yani benim vicdanım da razı olmaz bu-
I na, Vatanın her köşesi benim için aynı. 

Şunu demek istiyorum, Malatya, Erzurum, Muş, 
I Siirt, Bitlis, (vilâyetlerin tam'amını saymış olmayayım) 
I köylerinin teknik olarak elektriklendirilmesi müm-
I kün; enterkonnekt sistem var; 154'lük var, 60'hk var. 
I 30'luk var. Mümkün olan her köyü 1976 programına 
i almaya amadeyim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bir değerli arkadaşım 2 500 köye elektrik getireme-

I yeceğ:mlzi maliyetine bakarak söyledi. 
I Sayın Başkan, eğer müsaade ederseniz köy elektri

fikasyonunu bitireyim. 

BAŞKAN — Buyurun. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Neden yapa-
mazmışız? 1964'te büyük vilâyetlerin etrafında; be-

I iediyelerin etrafında 147 köy vardı. 
I Ben Adalet Partisine girdikten sonra, okuduğum 
[ ortaokulun aitkatına Adana Valisiyle birlikte gittim ve 
I «Elektrik getireceğiz» dedim. İnanır mısınız, kendi ka

zamda buna bir tek inanan bulamadum ve valiyle 
ikimiz ortada kaldık, sene 1967 idi. 1967 senesi ya-

I zında, «Elektrik getireceğiz» dedim, kimse bize inan-
I madı, vali beyle ikimiz ortada kaldık. O dediğim 
I kendi vilâyetimde bugün 311 köy elektriklidir. Demek 
I ki, yapılabiliyor. Kaçta başladık?.. Bu sene açınız 

planı bakınız, kaçta başladı 1975 planınız? 1 100, 
1 200... İşte şimdi rakamı veriyorum; 1653.. 1 Mart 
1976 itibariyle 1975 yılında köye getirdiğimiz elektrik 

j sayısı 1 653 ve toplam sayı 7 270. 
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Hiç kimsenin şüphesi olmasın; bu yarım senede, 
bu zor senede 1 653 köye elektrik getirdikten sonra, 
önümüzdeki sene tedbirlerimiz vardır. Gibinin sayı
sına "kadar, ekiplerine kadar, direğine kadar, finca
nına kadar, teline kadar, projesine kadar; hiç merak 
buyurmayınız, hepsini hesap etmişizdir. 

Tekrar ediyorum; bu da bizim övüncümüz olsun, 
biz de yapmanın ustasıyız. 

TALÂT DOĞAN (Rize) — Ama Finlandiya'dan 
elektrik direkleri gelip dikilmedi, daha.. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Evet Talât Be
yefendi, Orman İdaresinin verdiği direklerin tamamını 
kullandıktan sonra; kullandığımıza ilâveten Finlan
diya'dan da 200 - 300 bin direk alıyoruz. Bekleyemez
siniz ki, ağaçlar mı yetişsin?. 

TALÂT DOĞAN (Rize) — Hayır, getiremediniz, 
gelmedi onlar. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Yok efendim, 
öyle değil. Bir particinin transferinde o olmuş beye
fendi, o da halloldu. Bir particinin, bir vapurun 
transferinde; tartıştık Bütçe Komisyonunda... 

TALÂT DOĞAN (Rize) — Gelmedi. 
SAMİ TURAN (Kayseri) — Geldi, geldi. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Gelmedi olur 
mu canım? 

TALÂT DOĞAN (Rize) — Gelmişse ben teşek
kür ederim. Çünkü direkleri bekliyoruz. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Geldi efendim. 
Talât Beyefendi siz o denenlere bakmayın, siz gayet 
vakur arkadaşımızsınız, şüphem yok. Geldi; o da 
geldi. 

Şimdi Bütçe Komisyonunda ilâve ettik parayı; 
î milyar 370 milyona çıkardık. Bir kuruşlardan da 
164 milyon gelecek; TEK'in ürettiğinden. 365 mil
yon da TEK*in iletim tesislerinden gelecek (ki, bir 
değerli arkadaşım, «köylerin de iletim ve bakımını 
içine alın» diye söyledi, şimdi onu da arz edeceğim) 
1 milyar 899 milyon. 

Arkadaşlarım bir noktaya taktılar. Bu sene biz 
1653 köye elektrik getirdik ya, gerçekten köy elek
trifikasyon tahsisatını 445 milyon lira aştık; doğru. 
Şimdi çevirip çevirip bunu söylüyorlar; bu miktardan 
bunu tenzil ediyorlar. Maliye Bakanı arkadaşla görüş
tüm, bu 445 milyonu başka yolla kapatacak. Yani, 
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bu 1 milyar 899 milyon lira 1976'nın tahsisatı ola
rak tertemiz köy elektrifikasyonuna tahsis edilecek: 
mesele bu. 

Şimdi bir şeyi daha söyleyeyim; Katkının Kal
kınması Kanunu Yüce Mecliste. Bakımını da, köy 
trafosunu içine alacak seviyeye kadar ulaştırdık ve 
eğer Yüce Parlamento uygun görürse, köy katkısını 
da bir kuruş değil, Hükümete 1 ilâ 3 kuruş arasın
da yetki tanıyacak şekilde değiştirmiş oluyoruz. Sa
yın Babüroğlu, elektrik kullanmayanlar lehine kul
lananların 3'er 5'er kuruş daha fazla vermesini, elek
triği ve petrolü misal vererek söylemişti. İşte şimdi 
tam misal Cumhuriyet Halk Partili değerli arkadaş
larımın önünde. Eğer lütfeder, 1 ilâ 3 kuruş köy kat
kısı olarak Hükümete yetki tanır ve 3 kuruş olarak da 
yaptık mı, o 164 milyon değil, 500 milyona yakın 
bir meblağ eder ki, deliği deliğine 1 500 köyü elek
triğe kavuşturmak mümkün olur. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Maalesef söyleyeceklerimden 1/3'ü ve hemen he

men sorularınızın tamamını da cevaplandıramadan 
müddetimi bitirmek durumundayım. 

Sözlerimin başında söylediğim gibi, Bakanlığımız 
Bütçesi üzerinde görüşlerini lütfeden değerli arkadaş
larıma, Yüce Senatonun değerli Genel Kuruluna şük
ranlarımı ve teşekkürlerimi arz ederim; sağolun. (Al
kışlar; 

BAŞKAN — Son söz Sayın Süleyman Ergin'in. 
Sayın Ahmet Nusret Tuna'nın ve Sayın Hüseyin 

Atmaca'nın iki parça olmak üzere sorularını Sayın 
Bakana tevdi ediyorum. Yazılı olarak lütfederseniz 
memnun oluruz efendim. 

SAMİ TURAN (Kayseri) — Sayın Başkan, be
nim de bir sualim var. 

BAŞKAN — Efendim, saat doldu, vakti geçti. 
SAMİ TURAN (Kayseri) — Efendim, buradan 

sorayım, çok kısa ve tek bir şey soracağım. 
BAŞKAN — Efendim, size açarsam devam ede

cektir. Yani, zatıâlinizden esirgediğim için değil, ar
kasını tutamayız, programı kaybederiz. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Efendim. be
nim de bir sorum olacaktı. 

BAŞKAN — Varsa verdik efendim sorunuzu. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Nasıl varsa: 

gönderdim efendim... 
BAŞKAN — Daha evvel bir parti okudum, ver

dim; zannediyorum onun içindeydi. O zaman zatıâli-
niz dışardaydınız. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Hayır duyma
dım. 
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BAŞKAN — Sorunuz Sayın Bakandan, burada 
yok efendim- Yani, bu itimatsızlığın nedenini anla
yamıyorum Sayın Ucuzal. «Yok» deyince yoktur o, 
burada olsa; yani saklamakla benim işime yarayacak 
bir şey değil bu. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Bakan 
konuştu, ben dinledim. «Benimki ne oldu?» diye sor
mak hakkım değil mi? 

BAŞKAN — Efendim, verdim dedim ben de, lüt
fen itimat buyurunuz. 

Buyurunuz Sayın Ergin. 

SÜLEYMAN ERTUĞRUL ERGİN (Yozgat) — 
Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığıyle ilgili son 
konuşmayı yapmak üzere huzurlarınıza gelmiş bulu
nuyorum. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı memleketi
miz için Millî Eğitim, Millî Savunmadan sonra üçün
cü sırada önem taşıyan bir bakanlıktır. 

Az gelişmiş memleketlerin hızlı gelişmesi için çö
zümlemek mecburiyetinde oldukları ilk ve en önem
li probiern, hepimizin malumu olduğu üzere enerji 
problemidir. Enerji problemini çözmeden sanayileş
menin mümkün olmadığını hepiniz yine bilirsiniz. 

Yıllardsr ihmal edilen enerji konusunu ciddiyetle 
ele almanın; bunu artık partilerüstü bir mesele ola
rak ele almanın zamanı çoktan gelmiştir. 

Enerji, özellijde elektrik enerjisi bugün modern 
dünyanın her şeyi demektir. Bir elektrik kesilmesi bü
tün hayatı felce uğratır. 

Memleketimiz elektrik enerjisi üretimi için bu
günün en ucuz imkânlarına; yani hidrolik imkânlara 
hem de en bol şekilde malik iken, güdülen kötü poli
tikalar yüzünden maalesef günden güne artan ölçüde 
kendini hissettiren bir enerji sıkıntısından kurtula
mamıştır. 

Türkiye'mizde elektrik üretimi için Devlet olsun, 
özel olsun, karma olsun her çeşit sektörü vakit kay
betmeksizin harekete geçirmek, hatta bunların ön
celikle teşvik edilmeleri şarttır. Fakat, öyle bir TEK 
Kanunu çıkarılmıştır ki, elektrik enerjisi üretimi ile 
ilgili her türlü faaliyeti bu Kurumun tekeline bırak
mıştır. Tekel, ister şahısta olsun, ister özel sektörde 
olsun, isterse Devlette olsun memleketimize iyilik 
getirmiyor. Hele elektrik enerjisi gibi, hızlı kalkınma 
çabasında olan memleketimizin bol miktarda üreti
mine ihtiyaç duyduğu konuda, üretim işini sadece 
Devletin bir kuruluşunun tekelinde toplamak son 
derece yanlıştır, hatalıdır. Çünkü memleketimizde 

politika devlet dairelerinde en ufak memurlara ka 
dar inmiştir. Çünkü, memleketimizde devlet daire
lerinde bürokrasi bütün saltanatı ile hüküm sürmek
tedir, işler son derece yavaş yürümektedir. Çünkü, 
memleketimizde kısa vadeli hükümet icraatları olmak
tadır ve maalesef giden hükümetlerin yaptıklarını ço
ğunlukla gelen hükümetler beğenmemektedir. Keza 
memleketimizde bazı hallerde kararnameler 8 - 9 
ayda dahi çıkmamaktadır. 

Ayrıca, her mevzuda olduğu gtbi, enerji üreti
minde de yıllardır ihmale uğramış bulunan memleke
timizde bu açığı öncelikle ve süratle kapatmak mec
buriyeti vardır. Fakat, bunun için Devletin bütçesin
den yeteri kadar ödenek ayırmak mümkün değildir. 

Artan enerji ihtiyacını yüzde 12 nispetinde bir ar
tış hızını sağlayacak şekilde karşılayabilmek için her 
yıl en azından bin megavatlık bir üretim gücünün 
devreye girmesi şarttır. Bunun için de her yıl en azın
dan 15 milyar liralık bir yatırım yapmak gerekmek
tedir. Halbuki Devlet bütçesinden bu kadar bir meb
lağı sadece enerji üretim tesisleri için ayırmak müm
kün olmamaktadır. Bu durum karşısında iki yoldan 
birinin tercihi bahse konudur : 

1. — Devlet bütçesinden ayrılacak mütevazi meb
lağlarla artan enerji ihtiyacını ve mevcut açığı ka
patacak üretim tesislerini yapmaya devam etmek; 

2. Kısa zamanda ve süratle bol enerjiye kavuş
mak için üretim yatırımları konusunda Devlet, özel. 
karma sektör ayırımı yapılmaksızın her türlü teşeb
büse imkân tanımak, hatta teşvik etmek... 

Birinci halde enerji sıkıntısından kurtulmak müm
kün değildir. Eğer bu sıkıntıdan kurtulmak ve hızla 
sanayileşmek istiyorsak, mutlaka ikinci yolu seçmek 
mecburiyetindeyiz. 

TEK Kanunu, Bakanlığın müsaadesine bağlı ola
rak TEK/in de ortağı olduğu Çukurova ve Antalya 
Elektrik Şirketlerine bu konuda yatırım yapma im
kânlarını açık tutmuştur. Sayın Bakanlığın bu konuda 
adı g:çen şirketleri yeni yatırımlara teşvik etmesi ge
rekmektedir. Esasen bu iki şirket de yeni santral yap
mak istemektedir. Fakat, ne acayiptir ki, bilhassa Çu
kurova Anonim Şirketinin Seyhan, Ceyhan ve Göksu 
havzalarında 15?e yakın hidrolik santrali kurma iste
ği yıllardır kabul edilmemiştir. Aslantaş Hidroelektrik 
projesini inşa etme istekleri Bakanlıkça olumlu kar
şılanmamıştır. Gittikçe artan enerji ihtiyacını kısa za
manda karşılamak maksadı ile son defa aynı şirket 
300 megavatlık termik santral kurmak istemiş; fakat 
Bakanlık bunu da maalesef reddetmiştir. Hemen açık-
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lamak isterim ki, bu olumsuz tutumlar Sayın Kılıç'ın 
Bakanlığı esnasında değildir. Ret gerekçesi son derece 
acayip, Fuel - oil santral kurmak dışa bağlılığı artırır-
mış... Bu şekildeki itirazları ileri sürenler bakınız ne 
yapıyorlar : 

Yüzde yüz yerli imkânlarla gerçekleştirilmesi 
mümkün olan ve memlekette bol miktarda bulunan 
hidrolik kaynakları bir tarafa itiyor, fuel - oil santrali 
kuruyor, gaz türbini santrali kuruyor. Enerji maliye
ti fuel - oil santrallarmın en azından iki misli, linyit 
santrallarıntn beş misli, hidrolik santralın 8 - 10 misli 
olan bu gaz türbini santralİarmı da, kurulduğundan 
beri devamlı olarak çalıştırıyor. Bu husus dışa bağ
lılık olmuyor mu? Hem de en korkunç şekilde bir bağ
lılık değil midir bu? Hele Bulgaristan'dan enerji al
mak dışa bağlılık değil midir? Yoksa dışa bağlılık. 
bağlanılan memlekete göre değişiyor mu? 

DSİ, istediğimiz hidrolik santralları zamanında 
yetiştirmedi de, artan enerji talebini en kısa yoldan 
giderme çaresini gaz türbinlerinde bulduk, diyebilen
ler çıkıyor. Peki TEK'in, sıkışınca en pahalı üretim 
tesislerinden olan gaz türbinlerini koyması normal 
oluyor da, Çukurova sıkışınca fuel - oil santralı kur
mak isteği neden mahzurlu görülüyor? Bu sözlerimi 
duyanlar arasında hemen, «Çukurovadan kim bilir ne 
çıkarı vardır?» damgasını vuracak olanlar çıkabilir, 
olacaktır; istedikleri damgayı vurabilirler, alnımız 
açık. 

«TEK Kanununun ruhu, elektrik üretimini TEK' 
in tekelinde toplamaya âmirmiş. Onun için TEK'in 
dışındaki müesseselere enerji üretim tesisleri kurma 
ve işletme ruhsatı verümemeliynıiş. Bu, kanunun ru
huna aykırı olurmuş. Başka memleketlerde enerji iş
leri tek bir müessesede toplanıyormuş. Meselâ «Elek-
trize de France» Fransa'da böyleymiş; bizde de öy
le olmalıymış...» 

Fikir bir an için doğru gibi görülebilirse de, as
lında yanlıştır. Çünkü, orası Fransa'dır; burası ise 
Türkiye. Fransa'nın müesseselerini Türkiye'ye adap
te ederken şartları iyi düşünmek lâzımdır, körü kö
rüne taklitçilik bir fayda vermez. Fransa'da gelen hü
kümet, gidenin yaptığını yıkmaz, onu tamamlar, ilâ
ve eder. Her şeyden önce memleketi Fransa'yı düşü
nür. ingiltere'de de öyledir. İşçi Partisi iktidara ge
lir, işçi ücretlerini yükseltmez, aksine azaltır. Neden? 
İngiltere'nin menfaati öyle icap ettirmektedir de on
dan. Dünyanın neresinde olursa olsun bir İngiliz ön
ce İngiltere'sini düşünür ve yine İngiltere Hükümeti 

dünyanın neresinde olursa olsun bir İngilizi korur, 
yalnız bırakmaz, o İngiliz ki, suç işlese bile... Timothy 
hadisesini hepiniz hatırlarsınız. 

İşte sayın senatörler; 
Eğer biz Türkiye'mizde de bu ruhu sağlayabilmiş 

olsaydık; «Elektrize de France»; aynen tatbik etme
mizde de bir mahzur olmazdı. Halbuki, sözlerimin 
başında da arz ettiğim gibi, bizdeki sosyal seviye he
nüz o mertebeye erişmiş değildir. Bu yüzden tekelin 
her çeşidi, tekel Devlet tekeli dahi olsa, Türkiyemize 
yarar değil, zarar getirir. 

Hem de mahzuru var; bırakalım isteyen yapsın, 
vatandaş sıkıntıdan, sanayici üzüntüden kurtulsun, 
memleket bol enerjiye kavuşsun; TEK'de yapsın. Hem 
o şirketler TEK'in yapmak istediklerine talip olmu
yor ki... Bu yapılanları devletleştirmek için Devletin 
elinde imkân var. İstenildiği zaman bu şirketlerin 
yaptıkları devletleştirme şekline tahvil edilebilir; ama 
hem kendin yapma, vatandaşı enerji sıkıntısına sok, 
hem de enerji üretiminde yatırım yapmak isteyenlere 
müsaade etme... Netice nereye gider? Bu şekildeki bir 
tutumun, eğer belirli bir gayeye hizmet etmiyorsa. 
akıl ile, mantık ile bağdaştırmak mümkün değildir. 

«Özel teşebbüs kaynakları kendi çıkarlarına göre 
istismar edermiş...» Öyle ise sıkı kontrol et. Hem 
kontrol etmek, o işi bizzat yapmaktan daha kolay ve 
daha az külfetlidir. 

Son olarak, memlekette yaz ve kış saatleri gibi 
birtakım tedbirlere başvurulması ve hele (artık kusu
ra bakmayın, «dalavere» diyeceğim) bu dalavere yü
zünden enerji tüketimindeki azalmayı bir marifetmiş 
gibi göstererek, bir tasarruf olarak iddia etmek, tasar
ruf olarak göstermek ne kadar acıdır. 2 milyon kilo-
vatsaat enerji tasarruf olmuş, geçtiğimiz yıllar. Göğüs 
gere gere beyanat vermek yerine, yerin bidine bat
mak daha iyidir. Kimse de çıkıp, «Ne tasarrufundan 
bahsediyorsunuz? Aslında siz Türkiye'yi büyük zarara 
sokuyorsunuz» demiyor. Çünkü, Devlet Planlama 
Teşkilâtının rakamına göre bir kilovatsaat elektrik 
enerjisinin millî ekonomimize katkısı 8,5 liradır. İki 
milyon kilovatsaat elektrik harcanmasını sağlamak 
demek aslında Türkiye millî ekonomisini 17 milyar 
liralık gelişmeden mahrum bırakmak demektir. 

Sözlerimi burada keserken, Sayın Bakanlığın 
bundan sonra enerji üretiminde, başta hidrolik kay
naklara önem vermek üzere enerji üretiminde her im
kândan azami derecede istifade etmesini temenni eder, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Bütçesinin Mil
letimiz ve memleketimiz için hayırlı ve uğurlu olma
sını diler, hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlı
ğı ile bağlı müesseseler bütçeleri üzerindeki görüşme
ler sona ermiştir. 

Adı geçen bütçelerin bölümlerine geçilmesi husu
sunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Bütçesi : 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 12 572 700 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Maden ve enerji kaynaklarının 
işletilmesinin sağlanması 1 487 226 SCO 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler 175 150 200 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1976 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi : 1/384; Cumhuriyet Senatosu ; 
1/388; (S. Sayısı : 536) 

BAŞKAN — Şimdi, Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğü 1976 yılı Bütçe Kanunu tasarısının madde ve 
bölümlerinin oylanmasına geçiyoruz. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1976 yılı Bütçe 
Kanunu tasrısı 

Madde 1. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
nün 1976 malî yılında yapacağı hizmetler için, bağlı 
(A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, (9 809 4970CC) 
lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Bağlı (A) işaretli cetveli okutuyo-

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
Bölüm 
(Prog.) Lira 

318 358 CCO 

103 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka-
'bul edilmiştir. 
Makine, teçhizat ve taşıt satın-
alınması destek hizmetleri I ICO 597 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
İşletme ve onarma 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

112 Büyük su işleri 6 734 468 
BAŞKAN — Bu bölümle ilgili bir önerge 

okutuvorum : 

Cı^' 

11 397 647 000 

Cff. 
var, 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Harcama kalemi 
Alt Ödenek Faliyet 

Program Program Türü Türü 
Daire ve Kurum Kodu Kodu Kodu Kodu Yüzler Onlar Birler Miktar 

D. S. İ. Genel 
Müdürlüğü 
Eklenen 
D. S. İ. Genel 
Müdürlüğü 
Düşünülen 

113 

112 

01 

02 

001 

001 

0 60 000 000 

0 60 0CO 000 
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Cetvelde gösterilen değişikliğin aşağıdaki gerekçe
siyle kabulünü arz ve teklif ederiz 

Gerekçe : 
İlk program tekliflerinde yeraltı suyu sulaması için 

400 adet kuyu açılması planlanmış iken, bilâhara bin 
adet kuyu açılması öngörülmüştür. Aynca on adet 
gölet yapılması planlanmış iken, otuz adet gölet ya
pılması öngörüldüğünden, 113 - 01 - 2 - 001 - 710 faa
liyetine 60 000 000 TL.'nın daha ilâvesi gerekmektedir. 

İzmir Samsun 
Orhan Kor Refet Rendeci 

Erzurum Çankırı 
Sakıp Hatunoğlu Gürhan Titrek 

Sinop Konya 
Nazım İnebeyli Osman Nuri Canpolat 

Bolu 
Turgut Yaşar Gülez 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim? 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA İBRA

HİM TEVFİK KUTLAR (Gaziantep) — Gider art
tırıcı olmadığı; bir münakale olduğu için katılıyoruz. 

• BAŞKAN — Hükümet?... 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SELÂHATTİN KILIÇ (Adana Milletvekili) — Katılı
yoruz. 

BAŞKAN — Teklifi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Program kodu 112'de gösterilen meblâğı, kabul 
edilen önerge istikametinde tekrar oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Bölüm 
program Lira 

113 Küçük su işleri 702 312 000 

iBAŞKAN — Verilen değişiklik önergesini tekrar 
okutuyorum : 

(İzmir Üyesi Orhan Kor, Samsun Üyesi Refet 
Rendeci, Erzurum Üyesi Sakıp Hatunoğlu, Çankırı 
Üyesi Gürhan Titrek, Sinop Üyesi Nazım İnebeyli, 
Konya Üyesi Osman Nuri Canpolat, Bolu Üyesi Tur
gut Yaşar Gülez'in müşterek önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon ve Bakanlık katılıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
•Program kodu 113 olan bölümü, kabul edilen 

önerge istikametinde değişiklik yapılmak üzere oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bölüm 
program Lira 

114 Yardımcı tesis yapımı ve hiz
metleri 56 115 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 50Û 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1 nci maddeyi, okunan (A) işaretli cetveliyle bir
likte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. —• Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
nün gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (9 809 497 QQQ) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Bağlı (B) işaretli cetveli okutuyo-

Gelir 
türü Lira 

2 Vergi dışı gelirler 430 974 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3 Özel gelirler- 9 378 523 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 2'yi, okunup kabul edilen (B) cetveliyle 
birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlü
ğünce 1976 malî yılında elde edilecek gelir çeşitle
rinden 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 — Madde 3'ü cetveiiyle birlikte oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce 
gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki 
veren kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

BAŞKAN — Madde 4'ü cetveiiyle birlikte oy
larınıza sunuyorum. Ka'bul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Harcamalara ait formül, bağlı (R) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Madde 5'i cetveiiyle birlikte oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğün
ce girişilecek sari taahhüt işlerinde kullanılmak üze
re, bono ihracına yetki verilmesi hakkındaki 297 sa
yılı Kanunun 1 ve 2 nci maddesi 1976 malî yılında 
uygulanmaz. 

3 . 7 . 1968 tarih ve 1053 sayılı Kanun gereğin
ce Ankara ve istanbul şehirlerine içme, kullanma 
ve eridüstri suyu temini maksadıyle girişilecek taah
hütlerin tutarı için, aynı Kanunun 1 nci madde
sinde gösterilmiş bulunan azamî taahhüt hadleri, 
dış yardımlardan temin olunan proje kredileri için, 
1976 malî yılında uygulanmaz. 

10)53 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinde yer alan 
ve Ankara İstanbul belediyelerince yaptırılacak iş
ler karşılığı bu belediyelere yapılacak yardımların 
sınırlı oluşu hakkındaki hüküm 1976 malî yılında 
uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde 6'yı okunduğu şekliyle oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Baraj ve hidro - elektrik santralleri 
inşası dolayısıyle yerlerinin değiştirilmesine zaruret 
hâsıl olacak kara ve demiryollarının varyant, yol, köp
rü inşaatı ile bu gibi yerlerde ulaşımın süratle sağ
lanması amacıyle havaalanları, inşa, ıslah ve tevsii 
ve baraj ve göl sahalarında kalan akaryakıt boru 
hatlarının varyantı için Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğü Bütçesine konulan ödenekten lüzumlu görü
lecek, miktarı Bayındırlık Bakanlığı ile Köy İşleri 
Bakanlığı ve Karayolları Bütçelerine bağlı (A) işa
retli cetvellerin ilgili projelerine aktarmaya ve bu ko
nuda gerekli işlemleri yapmaya Maliye Bakanlığı 
yetkilidir. Projelerde yer alan proje kredilerinden 
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bu işlerde kullanılacak miktarın, Bayındırlık Bakan
lığı ile Köy İşleri Bakanlığı ve Karayolları Genel 
Müdürlüğüne devri için gereken işlemleri yapmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 7 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 8. —• Devlet daire ve müesseseleri ile ka
mu tüzel kişileri ve kamu yararına hizmet eden der
nekler veya dış yardımlardan sulama, içme, kullanma 
ve endütri suyu, kanalizasyon, baraj ve hidro - elek
trik santrali ve diğer su kaynaklarının geliştirilmesi 
ile ilgili etüt, proje ve inşaat yaptırılması, temel 
sondajları, betonla ilgili her türlü deneyler zemin 
mekaniği, deneyleri, her türlü kimyasal deneyler, 
su çimento analizleri ve model deneyleri yaptırılma
sı amacıyle Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne ya
tırılacak paralar, bağlı (B) işaretli cetvelde açılacak 
özel bir tertibe gelir, diğer taraftan (A) işaretli cet
velde mevcut veya yeniden açılacak özel projelere 
Maliye Bakanlığınca ödenek kaydolunur. Devlet Su 
İşleri Genel Müdürlüğü işin gerektirdiği ahvalde 
gelir ve ödenek kaydı işlemini beklemeksizin (A) işa
retli cetvelin ilgili proje ödeneklerinden gerekli har
camayı yapabilir. İşin bitiminde yapılan kesin har
camalara göre tahakkuk eden miktarı ilgili projesin
deki ödenekten harcama yapılan projeye aktarmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

Bu ödeneklerden yılı içinde sarf edilmeyen kısım
lar, ertesi yıla yukarıdaki fıkra esasları dairesinde 

! devren gelir ve ödenek kaydolunur. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
Bütçe yılı içerisinde dış ülkelerde yer altı ve yer üstü 
su kaynaklarının geliştirilmesini sağlayacak tesislerin 
yapım, bakım, onarım ve işletilmesi ile ilgili ihalele
re katılmaya, taahhütlere girişmeye ve bu taahhüt
lerin gerektirdiği rasat, etüt, araştırma, proje, inşaat, 
işletme bakım ve onarım faaliyetlerinin ifası ile bun
lara ilişkin diğer her türlü hizmet ve faaliyetleri 
gerçekleştirmeye yetklidir. Bu madde hükmünün 
uygulanması ile ilgili usul ve esasları tespite Bakan
lar Kurulu yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 10, — Bu kanun 1 Mart 1976 tarihinde 
I yürürlüğe girer. ' 
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BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 11 .— Bu kanunu Maliye ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar bakanları yürütür, 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler^. Kabul edilmiştir. Ayrı
ca açık oya konulacaktır. 

. 4. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1976 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi : î/385; Cumhuriyet Senatosu : 
1/389) (S. Sayısı : 537) 

Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1976 yılı Bütçe 
Kanunu Tasarısı 

Madde 1. — Petrol İşleri GeneL Müdürlüğüne 
1976 malî yılında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere, (11 103 700) lira 
ödenek verilmiştir. 

Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 

Bölüm 
program Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 6 200 600 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Petrol faaliyetleri ile ilgili 
hakların verilmesi, kontrol 
ve denetim hizmetleri 3. 955 600 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

112 Akaryakıt tevziinin planlama-
ısı ve akaryakıt istikrar fonu 
hizmetleri 347 500 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bölüm 
(Prog.) 

900 Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Lira 

600 000 

Maddeyi, okunup kabul edilen (A) işaretli cet
veliyle birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

.Madde 2. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün 
gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere, (11 103 700) lira olarak tahmin edilmiştir. 

(B) - CETVELİ 

Gelir 
türü Lira 

2 Vergi dışı gelirler 15 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3 Özel gelirler 11 088 700 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Maddeyi, okunup kabul edilen (B) işaretli cet-
vel'iyle birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Petrol İşleri 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. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Harcamalara ait formül, bağlı (R) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
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Madde 5. — Kamulaştırma bedeli ile ika edile
cek zararlar karşılığı olarak petrol hakkı sahiplerin
den alınacak paralardan idarece gelir kaydı lâzım 
gelenler, Maliye Bakanlığınca bir taraftan bağlı (B) 
işaretli cetvelde gelir, diğer taraftan (A) işaretli 
cetvelin ilgili program, altprogram, faaliyet veya 
projelerine ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul, edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Bu Kanun 1 Mart 1976 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kabul 

MADDE 7. — Bu Kanunu Maliye ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Ay
rıca açık oya konulacaktır. 

Sayın Nazım İnebeyli'nin bilâhara göndermiş ol
duğu bir soru var, onu da Sayın Bakana tevdi edi
yorum. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bütçeleri, 
bağlı bütçeleriyle birlikte müzakere edilmiş, oy
lanmış, kabul edilmiştir. Hayırlı uğurlu olmasını 
diliyorum. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesine 
üzere oturuma 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma saati : 22,45 

geçmek 

DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma saati : 23.03 

BAŞKAN : Başkan vekili Macit Zeren 

KÂTİPLER : Scbahattin Savcı (Diyar baiiir) - Mehmet Çamlıca (Kastamonu) 

2. — 1976 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi; 1/363; 
Cumhuriyet.. Senatosu : 1/367) (S. Sayısı : 515) (l) 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

5. — Tekel Genel Müdürlüğü 1976 yılı Bütçe Ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi : 1/381; Cumhuriyet Senatosu : 1/385) 
(S. Sayısı : 533) (Dağıtma Tarihi : 31 . 1 . 1976) 

BAŞKAN — Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçe
si ile, bağlı Tekel Genel Müdürlüğü bütçelerinin gö
rüşülmesine başlıyoruz. 

(1) 515 S. Sayılı basmayan 2 . 2 
30 ncu Birleşim tutanağına eklidir. 

1976 tarihli 

Komisyon ve Sayın Bakan buradalar. 
Söz talep eden saynı üyeler: Adalet Partisi Grupu 

adına Mümin Kırlı ve Cumhuriyet Halk Partisi Gru
pu adına Mustafa çelik. 

Sayın Mümin Kırlı buyuaın efendim. 

A. P. GRUPU ADINA MÜMİN KIRLI (İzmir) 
— Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesini Adalet Par
tisi Grupu adına eleştirmek üzere huzurlarınızda
yım, hepinizi saygı ile selâmlıyorum. 

Eleştirilerimi sizi sıkmamaya gayret ederek ve 
arkadaşlarımın arzu ettikleri şekilde kısa olarak biti
receğim. 

Bu eleştirilere çay konusu ile başlamak istiyo
rum: Çay, Türkiye ekonomisinde önemli yerini çok
tan almış bir ürünümüzdür. 100 binin hayli üzerin-
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de ailenin geçim kaynağını teşkil etmektedir. Çay 
- Kur ise, bir İktisadî Devlet Teşekkülü olarak eko
nomik hayatımızda yerini almış bir kurumumuz 
olmaktadır. 

Yeni kurulduğu için de gelişmek ihtiyacı ile kar
şı karşıya ve eksikleri olan bir kurumdur. Planlan
dığı pek çok yatırımları vardır ve bunların gerçek
leştirilmesi, çay üretici bölgelerine hak ettikleri re
fahın gelmesinde önemli bir etken, bir baş etken ola
cağı tabiîdir. Yeter ki Çay - Kur idarecileri, halka 
hizmeti bir feragat anlayışı içinde, belirleyebilsin-
ler. 

Devlet Planlama Teşkiâtı da bu yatırımların ger
çekleşmesinde gerekli her yardımı Çay - Kura sağ
laması lâzımdır. 

Fabrika ve atelyeler tevsii projeleri ile mamul 
stok ambarlan ve diğer projelerinin gerçekleşmesin
de, Çay - Kura Devlet Planlama Teşkilâtının yardım
cı olacağını ümit ediyoruz. 

Çay, son senelerde oldukça yüksek oranlarda, 
iç piyasamızda tüketilir hale gelmiştir. 1975'in tüke
timi, 46 bin tondur (ki bu, senede 10 bin ton tüketim 
artışını ifade etmektedir. Eğer rakamlar yanlış de
ğilse, öyle ifade ediyorum: yanlış ise Sayın Bakan
dan rica ediyorum. Bunları düzeltirler tabiî) 

Bu tüketim hızını, böyle yüksek seyirde devam 
etmesini sağlayacak tedbirleri almakta devam et
mek ve ısrarlı olmak, Maliyeyi büyük bir yükten kur
taracak ve Çay - Kur kârlılık durumuna geçecektir. 

Çaycılığa, bilimselliği getirecek bir çay enstitü
sünün Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı olarak 
kurulması, eskiden beri önerilmektedir. Bakanlık ve 
Çay - Kur. bu konuda müspet olduklarına göre, bu 
meselenin icra safhasına getirilmesi dileğimizdir. 

Çay eksperliği, bütün ilgililerin ve konuşmacı
ların üzerinde durduğu bir konu olduğu malûmdur. 
Bu çay eksperliği kadrolarının bilgili, yetenekli ve 
sosyal güvenlikleri eksiksiz verilmiş elemanlarla 
doldurulması, has dileğimizdir. Böyle elemanlar, 
çaydaki satın alma kaosunun ortadan kalkmasında 
herhalde büyük fayda sağlayacaklardır. 

Doğu Kradeniz, rutubetli bir mıntıkamızdır. Bek
leyen kuru çay. rutubet tesiriyle kalitesinden kay
betmektedir. Yerinde paketlenen çay, derhal sevkedi-
lirse, herhalde bugünkünden daha nefis çay içmemiz 
mümkün hale gelir zannediyoruz. 

Bugünkü gibi, oradan alıp, İstanbul'a, Ankara'ya 
yollamak zannediyorum ki, hem pahalı olmakta, 
hem de yerinde istihdam imkânlarını azaltmakta. 

Orada paketlenmesi, Karadeniz bölgesinin çaydan do
layı haketmiş bulunduğu refah seviyesine, karınca 
kaderince bir katkıda bulunacaktır. 

1975 çay kampanyası devresinde, 34 fabrika ve 
atelye, günde 2 900 ton yaş çay işlemişlerdir. Bu, 
geçen seneye nazaran günde 840 ton gibi fazlalığı ifa
de etmektedir. Üreticiye 2 milyara yakın çay öde
mesi yapılmış ve işçilere de 850 milyon lira ödeme 
yapılmıştır. 

261 milyon kilogram yaş çay yaprağı da alınmış 
bulunmaktadır, kampanya devresince. 

Çay, ekonomimize yük olmaktan; ancak gerekli 
yatırımların yapılması ve iyi bir pazarlamanın müm
kün olmasıyle kurtarılır. 

İngiltere, çay ithal eden- bir ülke olduğu halde, 
ithal ettiği çayı çeşitli nevilere ayırarak ambalajla
makta ve bu ithal ettiği çayı işledikten sonra ihraç 
ederek, ithalden doğan her türlü masrafı karşıla
dıktan başka, millî ekonomimize gelir kaynağı ya
ratmaktadır. Bu, herhalde bir pazarlama cambazlığı 
ile mümkün o labilmektedir ki, bizim ekonomimizin 
ve bizim pazarlamacılarımızın bu işte geri olduğu
nu biliyoruz; ama Çay - Kur buna eğilirse, bir ör
nek de yaratabilir. 

Gümrükleri eleştirmeye başlıyorum: 
Gümrüklerimiz maalesef gayet düzensiz çalış

maktadırlar. Gümrükleri düzeltmek hem Bakanlığın. 
hem de Parlâmentonun üzerine düşen büyük bir gö
rev niteliğine erişmiştir. 

Bu sene Bütçe Karma Komisyonunda, üzülerek 
söylüyorum; gümrüklerde mafia örgütlerinin olduğu 
lâfının söylenmiş olması hepimizi derinden yara
lamıştır. Bu ithamdan, haysiyetiyle görev yapan güm
rük memurlarımızı beri tutmak bizim için bir görev
dir. 

Avrupa'ya gidip gelen ve kırmızı pasaportunu 
göstermeyen pek çok parlamenterin başından na
hoş rüşvet hadiselerinin geçmiş olduğunu arkadaş
larımız anlatmaktadırlar. İşçileri dinlemek veya göz
lemci olarak kapıların yanında bulunmak, (ki, bunu 
geçen sene yaptım) hadiseleri görmek ve bilmek ba
kımından yeterlidir. Gümrük kapılarındaki rüşvet
leri ve bu yollarla yapılan büyük kaçakçılıklar hak
kında artık susmak ve haysiyetiyle geçinmeyi bece
remeyen memura düzelir gözüyle bakmak artık müm
kün değildir. Gazetelerde gümrükçünün kotrasın
dan, köşkünden, katlarından bahseden yazıları şık 
sık görüyoruz. Bunları utanarak ve haysiyetli memur 
arkadaşımdan özür dileyerek söylüyorum. 
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Maaş veya yan ödeme olarak ne verirsen ver; 
gözü, haramda olan gümrükçüyü bu haramdan 
ayırmak mümkün olmamaktadır. Tekel veya çay eks
perleri ve Tekelin veya Çay Kurumunun yetkilileri iste
seler en az gümrükçü kadar rüşvet batağına ve söy
lentisine gömülürler: ama bu kesimlerde haysiyet 
hâkimdir. 

Gümrük ambarları bir perişanlık içerindedir. Her 
önüne gelen ambarlardan bir eşyanın istediği parçasını 
söküp götürmektedir. İçinizde gümrüklerden açık ar
tırma ile oto alanınız varsa, otonun nelerinin eksik 
olduğunu çok iyi bilir. Başıma da geldi biliyorum 
bir arkadaşımla. 

Gümrük lâboratuvarlarının günün modern anla
yışı yle ele alınmasında hem ekonomik ve hem de 
işlemlerin çabuklaştırılması bakımından faydalan bü
yüktür. 

Kaçakçılık, iktisadî kalkınmaya bağlı bir sorun 
olmanın ötesinde, altında tatlı kârların yattığı, hem 
de vergisini ödemeden bire beş, bire on gibi büyük 
kârlar veren bir kirli iş. İktisaden kalkınmış memle
ketlerde dahi kaçakçılığı derece derece görüyoruz. 
Kaçakçılık sorunu Gümrük ve Tekel Bakanlığı soru
nu olmasının çok ötesinde diğer bazı bakanlıklarla 
beraber çalışmayı icap ettiren bir sorundur. Kaçakçılığı 
önlemekle görevli örgütlerin tek elde toplanmasın
da ve bu örgütlerin modern araç ve gereçlerle güç
lendirilmesindeki faydayı söylemek zaittir. 

Arkadaşlarım; 
Beyrut, Lübnan bir büyük ka.osun içinde iktisadî 

imkânlarını baybeden bir ülke haline geldi. Serbest 
Limanlar Kanunu zannediyorum çok eskilerde çık
mış bir Kanun halinde elimizde mevcuttur. Beyrut' 
un, Lübnan'ın başına gelen hâdiselerin hiçbh kom
şu memleketin başına gelmesini arzu etmeyiz. Ama 
böyle hâdiseler ortaya çıktıktan sonra da onların 
kaybettikleri iktisadî imkânları memleketimize ka
zandırmak da bizim hükümetlerimizin görevi olma
lıdır. Bu bakımdan serbest liman meselelerinin bir 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı işi olduğunu söylemiyo
rum; ama onu da ilgilendiren bir konu olarak bir 
Hükümet meselesi halinde ele alınması, ekonomimi
ze herhalde büyük faydalar katacak, büyük değer
ler yaratacak bir iştir zannediyorum. 

Tekelin sermayesinin artırılmış, olması memnu
niyet verici bir haldir. Böylece Tekel büyük bir en
gelini ortadan kaldırmıştır. Ama Tekeli engelleyen pi
yasa içinde bir büyük malî güç olarak kendisine 
ayak bağı olan, ihalelerinde ve piyasa şartlarına ça

buk intibakında kendisine köstek olan daha bir sürü 
engelden de kurtarılması lâzımdır. Bunun yolu, Teke
lin bir İktisadî Kamu Kuruluşu haline getirilmesi 
değilse, diğer yollara başvurulmalıdır, bazı kanunî 
imkânlar Tekele tanınmalıdır. 

Tekel işyerlerinde işçinin aldığı ücretler, işçiyi 
ailesiyle rahat geçindirebilecek miktarlardadır. İm
kânlarımız daha fazla olsa ve işçiye daha fazla vere
bilsek, bundan herhalde hepimiz daha fazla memnun 
olurduk. Yalnız, burada önemli bir konu yatmakta
dır (İzmir den biliyorum) Bu işyerlerine işçi alımla
rında birtakım içeriden ve dışarıdan rüşvet hâdise
leri kulağımıza gelmektedir. Bu, bugünkü devlet an
layışımız içinde Tekelin çok iyi çalıştığını bildiğimiz 
çalışma şekli içinde bir nakise olarak görülüyor. Bu
nun bir tahkik mevzuu yapılmasında büyük fayda
lar vardır zannediyoruz. Çünkü İzmir'de çok kulak
larımıza geliyor bu. Komisyonla, bir aylık, iki aylık 
maaşiyle işçilerin oraya alındığını duyuyoruz. 

Tekel İdaresinin Kıbrıs'ta bir sigara fabrikası ya
tırımı işine girdiğini duyduk, geçen sene bunu söy
lemiştik buraya girmesi için. Bunun daha başka saha
lara doğru da kaydırılması acaba mümkün olur mu?.. 
Bunun da düşünülmesinde faydalar vardır zannediyo
rum. 

Arkadaşlarım; 
Ttütün bir pazar malıdır. Tütünde, pazarı varsa 

iyi para vardır. Hükümetlerin vazifesi, bu pazara 
çok iyi girecek ustalığı göstermektir ki, zannediyorum 
Tekelin bugün Türkiye'de yerleştirmiş bulunduğu mil
lî tütün politikası ve bunda sayın Bakanın eski bakan
lıkları devrinden başlayan büyük çalışmaları ve di
ğer bakanların da buna katkıları Türkiye'de bir mil
lî tekel politikası yaratmıştır. Bu tekel politikası do-
lavsıyle de, ben, bütün ilgililere, aynva Tekel ilgilile
rine de teşekkür etmek istiyorum. 

Bu sene Ege ekici tütün piyasası 12 Ocak'ta açıl
dı. Kulağımıza daima iyi, hoş sesler geldi ve bu ses
ler hâlâ devam etmektedir. Fakat Cumhuriyet Halk 
Partisi vatandaşın bu memnuniyetini paylaşmak iste
medi, türlü yerlerde gerek piyasanın devamı müd-
detince, gerekse piyasanın 1,5 günde kapanmış olma
sından sonraki günler içinde bazı eylemlere giriş
ti. Piyasa devamı müddetince; 55 lira olmalıydıya ka
dar işi götürdüler. Bunu bilen bazı arkadaşlarımız, 
bunun bugünkü şartlar içinde mümkün olmadığını, 
tütünün 55 lira alınırsa zararın nereye olacağını tü
tüncü gayet iyi bilmektedir. 55 lira verdiğiniz tütün
cü çok daha yüksek fiyatlarla tarla kiralayacak, 
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çok daha yüksek fiyatlarla işçi çalıştıracak ve böyle
ce zarar bizzat tütüncünün kendisine olacaktır. Ben, 
bunu her sene söylerim; fakat Halk Partili arkadaş
larımız iktidar oldukları zaman dahi muhalefet et
mek alışkanlıklarından kurtulamadılar, o zaman dahi 
bu muhalefeti büyük cümbüşler içerisinde ortaya 
koydular; ama kendilerinin verdiği o 23, 25 liralık 
fiyatı.. 

MUSTAFA ÇELİK (Afyon Karahisar) — Otuzüç 
lira. 

A. P. GRUPU ADINA MÜMİN KIRLI (Devam
la) — Öyle değil. Geçen sene siz mi verdiniz? Siz ver
diyseniz mesele yok. Saym Bakan yanında oturuyor. 

Özür dilerim Sayın Başkanım, mecbur oldum. 
Bu seneki 43 liralık fiyat, tütüncüyü memnun et

miştir. Yakılacak, atılacak tütüne, toz olacak tütüne 
20 lira verilmiştir. Elde kalan tek gram tütün yoktur; 
bunu gayet iyi biliyorlar, ama bunun istismarını yap
mak da onlara ait bir iş, bunu da gayet iyi biliyorlar. 
Biz istismarcı parti değiliz. Kendi devirlerinde dahi 
bunu istismar etmedik, evvelsi sene tütün piyasasını 
açtıkları zaman bütün hazırlıkları biz yaptığımız hal
de dört gün içinde sanki bir piyasayı açmak müm-
künmüş gibi büyük anlayış içinde 23 liralık baş fi
yatı.. 

HASAN GÜVEN (Trabzan) — Yirmibeş. 

A. P. GRUPU ADINA MÜMİN KİRLİ (De
vamla) — 25 liralık başfiyatı halka yaymak istedi
ler; sanki, dört gün içinde her şey mümkün olurmuş 
gibi. 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — 16,5'tu ama. Yani 
c/c 50"si. 

A. P. GRUPU ADİNA MÜMİN KIRLI (Devam
la) — O, devrin icabıdır, şimdi onun hesabım yapar
sam mahcup çıkarsınız çok. Siz, o fiyatı, tütünü 2,32 
dolar ilâ 2,40 dolar olacak hesabiyle yaptınız, «Hal
kı ezmeyen biziz» dediniz; ama aynı sene içinde 
2,32-2,40 dolar arasında hesapladığınız o fiyat 2,95 
dolara çıktı, halkı ezdiniz. Tüccara parayı kazandır
dınız. Bu, dünya piyasasıdır, «Empoze fiyatlar var
dır», diye bir şey söylediniz, böyle şey mümkün de
ğildir, empoze fiyat yok, piyasa vardır. 

Bunları bir tarafa bırakalım. Halk Partili idare
ciler olarak Tirede iki tane tütün mitingi tertipledi
niz; biri Cuma günü, biri Pazar günü; Pazartesi
den üç, beş gün sonra. Kaç kişiyi bulabildiniz etra
fınızda, memnun olmadı diyen o tütüncüden? Sek
sen doksan kişi, İzmirden, Gültepe'den getirilmiş insan
lardan başka kimse, onların da tütüncülükle hiçbir 

alâkası yok. Şimdi, onun için tütünde artık tekelin 
yerleşmiş bir piyasası vardı, bunu biz yaptık, bunu 
öteki yaptı, bunu siz yaptınız gibi istismarlardan 
kendimizi kurtarmamız lâzımdır. Vatanın ve mil
letin refahı için ne lazımsa onun hep beraber Par
lamento olarak yapılması lâzımdır ve bunu temin et
mek için uğraşmalıyız, tütüncünün refahını temin et
mek için uğraşmalıyız. 

Arkadaşlarım; 
Tüccar, bu sene de diğer senelerde olduğu gibi 

piyasa açılmadan önce, çok iyi tütünleri bir, iki lira, 
üç lira fark fiyat vermek suretiyle kapatmıştır. Te
kelin elinde piyasanın sekizde açılmasından önce 

tütün almak imkânı olmadığı halde bu seneki tekel ida
recileri memnuniyetle söyleyebilirim ki, daha önce
den, tütün alımını başlatmışlardır; bu. güzel bir şey
dir, fakat tekelin eline bu kanunî imkânları ver
mek, eğer tüccar giriyorsa tekelin de girmesini sağ
layacak imkânları hazırlamak lâzımdır zannediyo
rum. 

Tütün satış merkezlerinin ve tütün tarım satış 
kooperatiflerinin kuruluşuna dair Bakanlıkça ya
pılan çalışmalar varsa, bu kürsüden söylenmesi doğ
ru olacaktır. Böylece tütün borsalarının teşekkülü 
hızlanmış olacaktır. Tütünün borsa metaı haline getiril
mesinin her yönlü faydaları büyüktür. 1177 sayılı 
Kanunun emrettiği Tüzük de hazır olduğuna göre. 
öyle zannediyorum, öyle biliyorum, bu işi artık kuv
veden fiile çıkarmanın zamanı gelmiştir. 

Arkadaşlarım; 
Bir meseleden bahsetmek istiyorum. Muhtelif ih

raç ürünlerimizde bir ihracat fonu kurulmuştur. Bu, 
tüccara hak ettiğinden fazla kârı tanımayan bir 
fon oluyor; o kurulan fonlar. Şimdi, tütünde de böy
le bir ihracat fonu kurulursa ki. zannediyorum tü
tünde artık tepeye yükseîinmiştir ihraç fiyatları ba
kımından; ama yanlış da tahmin edebiliriz tabiî, 
olabilir ki, yüksek, daha yüksek fiyatlara çıkar 
tütün ihracatı, bu fonun kurulmasının eğer bir ya
rarı olacaksa, Sayın Bakandan bu hususta izahat 
rica ediyorum, bu fonu kurmak mümkünse kurul
ması faydalı olacaktır zannediyorum. Bunu yeni bir 
teklif olarak sunuyorum. 

Tütün eksperleri cefakâr arkadaşlarımızdır. Ken
dileri her türlü zor şartlar altında ailelerinden uzak 
Samsun'dan Ege'ye, Ege'den Marmara'ya. Marmara' 
dan, Doğu bölgelerine giderek vazife görmektedir
ler. Bu arkadaşların haklarının bu sene Bütçe Ka-

| nununda bir miktar harcırahlarının artırılmış ol-
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ması beni memnun etti; ama bunun biraz daha ayrı
calık olarak onlar için biraz daha yüksek olması bizi 
çok daha memnun ederdi, ayrıca, eksperlerimizin yük
sek tahsil imkânlarının yaptıracak olan Tütün Eks
perleri Yüksek Okulunun kurulmuş olması ve bunun 
başına da bir değerli tekelcinin getirilmiş olması 
memnuniyet verici bir haldir. 

Amerikan sigaralarının tekel taralından ithal 
edilerek piyasamıza sürülmesi teklifleri Türk tü
tüncülüğünün kendimiz tarafından boğazlanması de
mektir, yani, bandrol usulü ile satış. İthal teklifleri
ni bir tarafa bırakınız, kaçak ile mücadelenin hız
landırılmasının teklif edilmesi lâzımdır ve bu hususta 
gerekli tedbirlerin alınması lâzımdır. Kendisi dünya
ca meşhur bir tütün yetiştiricisi olan memleketi
mize yakışan, ancak, bu olur. Türk tütünü koymak
la övünen firmaların sigaralarını legal yollardan 
satılır hale getirmek herhalde tütün politikamızla 
bağdaşır bir hareket olmayacaktır. 

Amerikan sigaralarını gerek memleketimize ge
rek yabancıların alışkanlıklarına engel olmamak ve 
gerek bir döviz kaynağını kurutmamale bakımın
dan duty free shoplarda satılması doğrudur; ama 
yine bu dükkânlarda satılmakta bulunan ve Alman
ya'da Türk sermayesiyle ve tamamen Türk tütünü 
ile yapılmakta bulunan Efes isimli sigaranın satıl
masına müsaade etmek, bu sigarayı imal eden fir
maya, ihtiyacı olan tütün harmanlarını göndermeyi 
kesmek, bir iyi iş örneği değildir zannediyorum. 
Çünkü, duyduğumuza göre, kendileri Japonya'da, 
Hongkong'da bir gazete haberinde, Türk sigarası 
satmaya başlamışlar. Bu bakımdan, arada bazı an
laşmazlıklar olabilir. Tütünlerinin bu sigaraların bü
yük kısmı bu bizdeki free shoplarda satılmış olabi
lir; ama yine de kendilerine bir imkân tanımak, zan
nediyorum ki, Tekel, Türk sigarasının dışarıda tanıtıl
masına, satılmasına imkân görmediğine, imkân bula
madığına göre, bunları desteklemek herhalde iyi 
olacaktır zannediyorum. 

Şimdi arkadaşlarım, benim konuşma müddetim 
de bitti zannediyorum. Zaten kısa konuşmaya çık
tık; ama yine de arkadaşlarımın söylediklerinden son
ra yarım saati doldurduk. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı bütçesinin bütün ilgi
lilere hayırlı olmasını temenni ediyorum. 

Saygılar sunuyorum. (A. P. sıralarından alkışlar.) 
BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adı

na Sayın Mustafa Çelik, buyurunuz. 

C. H. P. GRUPU ADINA MUSTAFA ÇELİK 
(Afyonkarahisar) — Sayın Başkan Cumhuriyet Se
natosunun değerli üyeleri; 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 1976 malî yılı Büt
çesi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Senato Gru-
punun görüşlerini belirtmek üzere huzurunuza gel
miş bulunuyorum. 

1931 yılında kurulmuş olan Gümrük ve Tekel Ba
kanlığı bugünkü statüsüne 1935 tarihli 2825 sayılı 
Yasa ile kavuşmuştur. Devlet gelirlerinin % 30"una 
yakınını sağlayan bu bakanlık Ortak Pazar. NATO. 
Gümrük İşbirliği Konseyi, GATT (Gümrük Tarifele
ri ve: Ticaret Anlaşmaları), RCD gibi kuruluşlarda 
taraf ve üye sıfatı ile ülkemizin temsilciliği görevini 
yürüttüğünden önemi bir kat daha artmıştır. 

Genel karakteri itibariyle bir taraftan bütçeye 
geniş gelir sağlayan, Devletin ekonomisi ile çok 
yakından ilgili, halkımızı, yabancıları, ihracatçıyı, 
sanayiciyi, turisti üreticiyi ilgilendiren önemli bir 
bakanlıktır. 

Gittikçe artan ekonomik büyüme içinde içeriye 
ve dışarıya girip çıkmalar sebebiyle son yıllarda 
yurt dışına işçi gönderme faaliyeti ile her yıl artan 
turizm hareketleriyle bugün gümrükler tam anlamı 
ile bir ekonomi politikası haline gelmiştir. 

Dikkatinizi çeken çok mühim bir husus, bu Ba
kanlığın Devlet bütçesi içindeki payının gittikçe azal
masıdır. Bakanlığın genel bütçeye katkı oranı hiç düş
memiş, devamlı artmış; fakat genel bütçeden aldığı 
pay oranı her sene azaldıkça, artan üretim ve hizmet 
talebine karşı vazifesini yapamaz hale gelmiştir. 

Mevzuatı bugüne kadar ciddî olarak ele alınıp 
değiştirilmemiş, yatırımları son yıllara kadar çok 
düşük düzeyde kalmıştır. Bu sebepten Bakanlıkta yük
sek tahsilli, lisan bilir elemanlar çok azalmıştır. İh
racatımız, ithalatımız, dolayısiyle sanayimiz, turizmi
miz, uluslararası itibarımız büyük ölçüde Gümrük 
ve Tekel Bakanlığının davranışlarına bağlıdır. Bu 
bakımdan Bakanlık kadroları yüksek vasıflı idare
ci, işletmeci, iktisatçı, ziraatçi, teknik adam ve ya
bancı dil bilen, yabancı ülkeleri bilen uzmanlarla tak
viye edilmelidir. 

Sayın senatörler; 
Bakanlığın durumuna genel olarak böylece bir 

göz attıktan sonra Gümrük ve Tekel Bakanlığı ile il
gili görüşlerimizi gümrükler, tekel, Çay - Kur başlık
ları altında belirtmeye çalışacağım: 

Gümrük olan, giriş - çıkış yasakları bulunan her 
memlekette kaçakçılık vardır. Mühim olan, bunun se-
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beplerini tespit ve önleme çarelerini bularak kaçak
çılığı asgarî hadde indirmektir. Kaçakçılık sosyo -
ekonomik bir olaydır. Bir memlekette bulunmayan 
veya talebe cevap verecek miktarda olmayan, bu se
bepten fiyatı yüksek olan, dış memleketlerde fiyatı 
düşük olduğu için getirene fazla kâr temin eden ih
tiyaç maddeleri daima kaçakçılığa konu olmuştur. 
Bunun gibi, memleketimizde de dış ülkelere göre 
çok ucuz olan ihtiyaç maddeleri dışarıya kaçırılmış
tır. Kaçakçılığın fazlalığı mevzuattaki boşluklar
dan ve idarenin zaafından da ileri gelebilir. Onun 
için evvelâ mevzuattaki boşlukları doldurmak gere
kir. 

İdarenin zaafının birinci sebebi personel kifa
yetsizliğidir. Bu durum gerek adet ve gerekse vasıf 
bakımından kendini gösterir. 

Bugün gümrüklerdeki personel adedi muhtelif 
sebeplerden ihtiyaca cevap verecek miktarda olma
dığı gibi işin ehemmiyetine göre ücret politikası ayar
lanmadığından ve gereken eğitim verilmediğinden 
mesleğe uygun vasıfta eleman bulunamamaktadır. 

Meselede mühim rol oynayan diğer bir husus da 
binlerce kilometre kara ve deniz hududu olan mem
leketimizin sınırlarından girecek ve çıkacak kaçak
çıların yakalanmasını sağlayacak vasıtaların adedi
nin az, kalitesinin düşük ve modern olmamasıdır. Alı
nacak tedbirler yalmz bu Bakanlığın işi olmayıp Hü
kümetin umumî politikası ile ilgilidir. 

Kaçakçılıktan her bakımdan zararımız büyük
tür. Hayvan kaçakçılığı ve sigara kaçakçılığı bunun 
en büyük delilidir. 

Kaçakçılığın bir zararına daha işaret etmek iste
rim. Kara hudutlarımızda, Güneyde 500 metre de
rinliğinde mayın döşenmiş olduğundan ziraat yapı
lamamaktadır. 700 kilometre uzunluğunda olan bu 
çok verimli topraklarda 350 bin dönüm arazide ta
rım yapılamadığı da bir gerçektir. Böyle olduğu hal
de yine kaçakçılık yapılmaktadır. Bu bakımdan işin 
iyi incelenerek arazilerin işletilmesi ve zararımızın 
azaltılması imkânı temin edilmelidir. Bu mayınlama 
kaçakçılığı önlememiş, yalnız kaçakçılık bazı güçlü 
kişilerin tekeline girmiş, bu büyük sermaye sahip
leri de bir türlü yakalanamamıştır. Sırtçı tabir ettiği
miz fakir insanlar ya yakalanıp hapishaneyi boyla-
mış ya mayın tarlasında ayağını, elini hatta hayatını 
kaybetmiştir. 

Ülkemizde 52 tane sınır kapısı vardır. Bunların 
büyük bir kısmı modern ekonomiler için bir sanayi 
niteliğini almış bulunan turizmin başlangıç nokta

landır. Belli başlı gümrük kapılarımızın binaları 
eski, bakımsız, modern araç ve gereçlerden yoksun
dur. Bu sınır kapılarındaki muameleler üzülerek arz 
edeyim; dünyanın hiçbir memleketinde görülmedik 
şekilde uzun, karmaşık ve geleni pişman eder nite
liktedir. 

TIR kamyonları ile yurdumuzda büyük çapta 
sigara ve silâh kaçakçılığı yapılmaktadır. Bilhassa 
İtalya ve Yugoslavya, Tunus'a ve Cezayir'e TIR kam
yonları ile sigarayı Türkiye'nin üzerinden gönder
mektedir. Bundan maksat bellidir. İtalya ve Yugos
lavya denizden Tunus ve Cezayir'e bizden çok daha 
yakındır. Maksat kaçakçılıktır. Gümrükler Genel 
Müdürlüğünün ve Bakanlığın dikkatini bu noktaya 
çekerim. 

Ayrıca TİR kamyonlannın Türkiye'den geçişleri
ni Bakanlık daha sıkı kontrol etmelidir. 

Bütün dünyada devletler serbest bölgeler ve liman
lar kurmak suretiyle ekonomilerine büyük katkılar 
sağlamaktadır. 1953 yılında Türkiye'de de serbest 
bölgeler ve limanlar kurulması için bir kanun çıktığı 
halde bu kanun tatbikat sahasına konulamamıştır. 
Türkiye'mizin coğrafî, durumu bizim de serbest böl
geler ve limanlar kurmamız halinde bize büyük men
faatler sağlayacak niteliktedir. 

Karayolu ile Haç zamanlarında bilhassa Güney 
sınırlarında hudut kapılarında büyük izdihamlar ol
makta, kısa bir süre içinde binlerce otobüs, kamyon 
çıkış ve giriş yapmaktadır. Bu zamanlarda bu ka
pıların yüksek sayıda ve seviyede memurla takviye 
edilmesi şarttır. Maalesef bu giriş ve çıkışlarda bü
yük yolsuzluklar olmaktadır. Bu hususa sayın Ba
kanın dikkatini çekerim. Buna bir çare bulmak lâ 
zımdır. Bu giriş ve çıkışlarda ne kanun, ne mevzuat 
kalmakta, iş açıktan açığa pazarlığa, rüşvete dökül
mektedir. 

Yıllardan beri söylenir; ama bendeniz de dokun
madan geçemeyeceğim: İstanbul, Ankara, İzmir'deki 
Amerikan pazarlarında, Kilis çarşısında, Doğu Beya
zıt'ta dünyanın her yerinden gelmiş kaçak her tür
lü malı alabilirsiniz; ama çarşıdan çıkınca veya 
Kiüs'den veya Doğu Beyazıt'tan ayrılınca ya malî 
polis veya jandarma sizi yakalar, mahkemeye ve
rir, hatta mahkûm olursunuz. Zannediyorum pazar 
günü gazetelerde vardı, tanınmış bir tiyatro sanat
çısı Doğu Beyazıt'tan 'iki takım fincan almış, kendi
sini mahkemeye vermişler 10 aya mahkûm olmuş. 
Hayret ediyor, «Herkes aldı benimle beraber» diyor. 
Piyango demek ki ona çıkmış. 
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Zannederim dünyanın hiçbir yerinde böyle bir 
uygulama da yoktur. Zaman zaman basında, kamu
oyunda gümrüklerimizde büyük yolsuzluklar olduğu 
söylenir ve yazılır. Örneğin, İstanbul'daki büyük 
bir firmanın yurda ithali yasak parçalar ithal etti
ği, bunlarla 150 küçük otobüs imal ettiği, bu otobüs
lerden bir kısmına, el konulduğu, fakat büyük kısmı
nın satıldığı yazıldı, belgeleri yayınlandı. 

Keza aynı firmanın gümrüklere sahte banka mek
tubu vererek 30 milyon lira tutan Gümrük Vergisi
ni hâlâ ödemediği ispatlandı. Bu hususlarda Sayın 
Bakanlığın görüşü nedir? Bu yolsuzlukları yapanlara 
ne yapıldı? Bunları öğrenmek istiyoruz? 

Ayrıca, bir ilimizdeki Çocuk Esirgeme Kuru
muna yasa dışı Çocuk Esirgeme Kurumu ile ilgisi 
olmayan-30 milyon liralık kristal avize taşı, kupür 
dantel vesairelerin verildiği basınımızda yazıldı. Ben 
daha detaylarına inmeyeceğim. Sayın Bakanın bun
lardan haberi yok mudur? 

Mobilya yolsuzluğunda Ticaret Bakanlığında, Ma
liye Bakanlığında, Gümrük ve Tekel Bakanlığında 
derece derece görevlilerin görevlerini suiistimal etti
ğini biliyoruz. Gümrük ve Tekel Bakanlığındaki bu 
kişiler hakkında Gümrük ve Tekel Bakanlığı ne gibi 
bir muamele yapmıştır. Üzülerek ifade edelim, Sayın 
Bakan 12 Ekim kısmî Senato seçimlerinde bütün 
yasal sorumluluklarını bir tarafa atarak Gümrük ve 
Tekel Bakanlığınca müsadere edilmiş malları kendi 
partililerine ve taraftarlarına dağıtmıştır. Bu hu
susta yapılan ısrarlı ve detaylı yayınları Sayın Ba
kan yalanlayamamis, sadece kendisinin dürüst bir 
insan olduğunu ve kendisine iftira edildiğini söy
lemiştir. 

Halbuki, 24 Mayıs 1975 günü 1894 sayılı Yasa yü
rürlüğe girmiştir. Bakınız bu yasa ne diyor: «Bu yü
rürlüğe giren yasa ile derneklere, belediyelere, kamu 
kuruluşlarına, hiçbir kimseye artık müsadere edilen 
hiçbir mal verilemeyecektir.» Ama 12 Ekim seçimle
rinden evvel verilmiştir. Fotokopileri vardır, zabıt
ları vardır. 

Dış ülkelerdeki işçilerimiz ve turistler yurda ke
sin dönüşlerinde ne getireceklerini bilememektedir
ler, bu bilgisizlikten doalyı büyük zararlara uğra
maktadırlar. Bakanlığın hiç olmazsa işçilerimizin yo
ğun olduğu bölgelerde bu vatandaşlarımıza gere
ken bilgileri verecek, kolaylıkları sağlayacak bir tem
silci bulundurmasında biz fayda görmekteyiz. 

Sayın senatörler; 
Tekel Genel Müdürlüğüne geliyorum: Tekel Ge

nel Müdürlüğü monopol olarak çalışan, ticarî ve 

sınaî faaliyetleri yürüten, kamu hizmeti gören katma 
bütçeli ve döner sermayeli bir kuruluştur. 1974 yı
lında brüt hâsılası 9 milyar Türk Lirası civarında ol
muştur. 1137 sayılı Kanunla tekel maddeleri Gider 
Vergileri kapsamına alınarak, mezkûr maddelerin sa
tışlarından elde edilen hâsılatın belli bir yüzdesi Ha
zineye gelir kaydedilir denmek suretiyle, yalnız 1973 
- 1974 yıllarında Hazineye 7 milyar dolayında bir 
kaynak temin edilmiştir. 1975 yılında 5,5 milyar 
Türk Lirası gelir temin edileceği düşünülmektedir. 
1976 yılı için.de 8 milyar 800 milyon, yanlış hatırla
mıyorsam, gelir temin edileceği bütçeye konulmuş
tur. 

Ayrıca, tekel maddelerinin satış hâsılatının bir 
kısmını da 1571 sayılı Kanuna göre 1971 tarihinden 
itibaren Merkez Bankasındaki deprem fonuna ya
tırmak suretiyle Hazineye iki yılda 1,5 milyar lira
ya yakın gelir sağlamıştır. Bu haliyle Tekel Genel 
Müdrülüğü Hazineye büyük kaynak sağlayan bir 
kuruluş niteliğindedir. Tekel Genci Müdürlüğü bün
yesinde 6 binden fazla memur, 60 bin daimî işçi, 20 
bin mevsimlik işçi çalıştıran büyük bir istihdam yara
tan büyük bir kuruluşumuzdur. 3u Genel Müdürlük 
Türkiye'nin ihracatında önemli fonksiyonu olan bir 
kuruluşumuzdur. Özellikle dış ticaretimizde, ihraca
tımızda dar boğazların belirdiği son yıllarda döviz 
durumumuzun kritikleştiği bu dönemde Tekelin bu 
fonksiyonu daha da önem kazanmaktadır. 

Tekel Genel Müdürlüğü personeli Devlet Me
murları Kanununa tabi olduğu için, sayı ve yetenek 
bakımından yeterli eleman Genel Müdürlükçe bulu
namamaktadır. Hem monopol hizmetleri, hem de ti
carî ve sınaî faaliyetleri, hem de amme hizmeti, özel
likle destekleme alımları gören bu kuruluşun, bugün 
içinde bulunduğu mevcut statüyle yürütülmesi çok 
güçtür. Bu hizmetler ayrı ayrı fonksiyonları, ayrı ayrı 
teşkilâtlanmayı, ayrı yetki ve sorumlulukları gerek
tiren meselelerdir. Bütün bu gereksinmeleriyle Tekel 
Genel Müdürlüğü çoktan bir Kamu İktisadî Devlet 
Teşekkülü olmalıydı, olmalıdır, bunun vakti çoktan 
gelip geçmiştir. 

Tekel Genel Müdürlüğünün dış pazarlama çalış
maları çok önemli bir hizmettir. Sigara ile, tütünle, 
alkollü içkiler ihracatı ve diğer tekel ürünlerinin ih
racatında Tekel bir yandan alışkanlığının, bir yan
dan personel yetersizliğinin yüzünden Hazineye kat
kısını azaltmaktadır. Tekelin 7 sigara fabrikası, 14 
yaprak tütün bakım ve işleme atelyesi, 1 kibrit fab
rikası, 15 içki fabrikası. 4 şarap doldurma evi vardır. 
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Tütün, 150 bin ekici aileyi, yaklaşık 3 milyon do
layındaki nüfusu ilgilendiren millî ekonomimize çok 
önemli katkılarda bulunan, ihracatımızın halen en 
önemli kalemlerinden birini teşkil eden, istihdam 
bakımından çok önemli bir fonksiyonu olan bir ürü
nümüzdür. 

Değerli senatörler, 
Tekel Genel Müdürlüğü kamu hizmeti niteliğin

de tütün destekleme ahmı yapmaktadır. 12 Ocak 1976 
tarihinde 1975 senesi Ege ekici tütün piyasası açıl
mıştır. 1975 yılında Ege ekici tütün piyasası 33 lira 
başfiyatîa açılmış, ortalama fiyat 30 liranın altına 
düşmemiştir. Bu seneki başfiyat 43 lira olmuştur. 
1976 yılı tütün piyasasına Türkiye nasıl giriyor, bir 
de buna bakalım : 

Önce elde, karnu sektöründe, özel sektörde mü
him bir stok yoktur. Dış talepler çok yüksek düzey
dedir, özellikle Yugoslavya ve Bulgaristan yaprak tü
tün ihraç cİnlemektedir. Dış pazarlar Şark tütününü 
Türkiye ve Yunanistan'dan temin etmektedirler. 
Dolar .15 lira olmuştur. Ege'de bu yıl 113 bin ton tü
tün yetiştirilmiştir. Türkiye tütün rekoltesinin 200 bin 
civarında olacağ; tahmin edilmektedir. 

Şimdi, 1976 piyasası açılırken tütün için olumlu 
her türlü şartlar mevcuttur. 

1975 yılı dış ihraç fiyatları, (Elimizdeki fiyatlar 
yanlış değilse) 3,70 dolar olmuştur. Fiyatlar munta
zam bir şekilde yükselmektedir. Bu dış ihraç fiyat
ları 1970'de 1,60, 1974'te 2,02, İ975'te 3,070 dolar ol
muştur. Çok anormal şartlar olmazsa, 1976 yılında 
tütünlerimizi 4 dolar, belki de 4,25 dolardan ihraç ede
bileceğiz. Nitekim, Yunanistan, 1974 yılı ürününü 
1975'te 5 dolar civarında ihraç etmiştir. Bu seneki 
tütünlerimizi asgarî 4 dolardan ihraç edeceğimize 
göre, tütün başfiyatmı hiç değilse 45 liranın üzerin
de ilân edebilirdik. 

Nitekim, tüccar, Tekelin 43 liralık başfiyatmı ge
çerek tütün almıştır. 

Tütünden Türk ekonomisinin kazandığı ekono
mik değer, üretici, tüccar, bankalar, ihracatçı, sigara 
haline dönüştürülüyorsa, sigara fabrikaları arasın
da nasıl bölüştürülüyor, bölüşülüyor, asıl sorun 
budur. 

Özellikle üreticinin bu bölüştürmeden aldığı pay 
nedir? Acaba Bakanlık böyle bir hesap yapmış mı
dır? Bu anlayışla meseleye eğiliyor mu? Tütün fiyat 
değerlendirilmesi tespiti eksperlerce yapılmakta
dır. Köyde, kentte, dağ başında zor koşullar altında 

! görev "yapan eksperlerin ücretini günün ihtiyacına 
göre ayarlamak lâzımdır. Sayın Mümin Kırlı arkada
şımızın görüşlerine aynen katılıyorum. Bu arkadaşla
ra munzam ücret vermekte fayda vardır. 

Ekiciyi güçlendirmek için 1177 sayılı Kanunun 
28 nci maddesindeki tütün satış merkezlerinin ve bil
hassa 1196 sayılı Kanundaki Tütün Tarım Satış Koo
peratiflerini kurmak için çalışmalara hemen başla
mak lâzımdır. 

Bugüne kadar bu yasalar uygulanmamıştır, uygu
lanamamıştır. Bakanlık olarak bu hususta ne düşünü
yorsunuz? Bu yasaları uygulamak için bir çabanız 
var mıdır? Bu hususları aydınlatırsanız memnun olaca
ğız. 

Uzun yıllar ekici tütünlerinin satış bedellerinden 
yüzde 2, yüzde 4, yüzde 5 şeklinde alınan kesintiler, 
Î00 milyon lirayı geçmiştir. Bu para nerededir? Ne
rede kullanılır? Kimin emrindedir? Üreticinin emrine 
ne zaman verilecektir? Bu paranın nerede olduğunu, 
nasıl kullanıldığını Sayın Bakanın açıklamasını isti
yoruz. Bu paralar yıllar önce kesilmiştir. Para her 
gün değerini kaybetmektedir. Bu değer kaybını üreti
ciye karşı kim ödeyecektir? 

Sayın senatörler; 
Türkiye artık hammadde ihraç eden bir ülke ol

maktan kurtulmak mecburiyetindedir. Türkiye, sü
ratle sigara sanayiine geçmelidir. Amerika Birleşik 

I Devletlerindeki sigara tröstleri, kartelleri dünya siga
ra sanayiini sömürmektedir. Ülkemiz de artık son yıl
larda Amerikan sigaraları için açık pazar haline gel
miştir. Amerika, kurnazca, sinsice Türk tiryakilerini 
Virginia tütünlerine alıştırmaktadır; tabiî ki, içerideki 
büyük kaçakçı şebekeleriyle elbirliği yaparak. 

Biz kendi ihtiyacımızı bile karşılayamıyoruz. 
Türkiye'nin her yerinde filtreli sigara bulunmadığın
dan şikâyetler dinliyoruz. Türkiye'de filtreli sigara 
bir problem olarak devam etmektedir. 

Kapasite artırmalarına ve yıllık üretim 15 milyon 
kiloyu geçmesine rağmen bu sıkıntı devam etmekte
dir. Türkiye'de kurulacak sigara sanayiinin iki ana 

1 esas: olmalıdır. 

1. Bu sanayi ihracata dönük olmalıdır. 

2. Bu sanayide üreticiler işçiler ortak olmalı
dır. 

Ba düzeyde biz de en az Bulgaristan gibi ürettiği
miz tütünleri kendimiz işlemeli, sigara haline getir-

j meli, bu suretle ihraç etmeliyiz. 
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Değerli arkadaşlarım; 
Gümrük kapılarında İsviçrelilerle, .Almanlarla 

ortak yaptığımız sigaralar var. Çok güzel sigaralar. 
îçimı, arflbalâjı, her şeyiyle fevkalâde. O sigaraları 
herkes isteyerek ve severek alıyor. O sigaraları yapıp 
dünya pazarlarına girme olanağımız her zaman var
dır. Amerika Birleşik Devletleri tütün konusunda Tür
kiye'nin hem müşterisi hem de rakibidir. Bu nokta
yı hiçbir zaman gözümüzden uzak tutmamalıyız. Bu
nun üzerinde ciddiyetle durmalıyız. 

Bizde 7 sigara fabrikası vardır. Beş tanesi, impa
ratorluktan kalmadır. Bunlarda modern teknoloji yok
tur. Bütün tevsi çalışmalarına, olağanüstü gayretlere 
rağmen içerideki filtreli sigara ihtiyacını karşılaya
nı ıyoruz. 

En iyi tütünlerden en kötü sigaraları yaparak iç
mek mecburiyetinde kalıyoruz. Yeni sigara fabrika
larının yapımı maalesef sürüncemede kalıyor. Program
da olan, Adana, Tokat, Bitlis sigara fabrikaları ne 
olmuştur? Ne zaman üretime geçecektir? 

Basında ve kamuoyunda, Türkiye'de yakında bü
yük çapta bir devalüasyon olacağı söylentileri yay
gındır. Hiç değilse Tekel, bir devalüasyon olursa kur 
farkını üreticiye ödeyecek midir? 

Sayın senatörler; 
Tekelin faaliyetine giren bir konu da tuzdur. Biri 

deniz, üçü göl, diğerleri kaya ve kaynak olmak üzere 
51 tuzla Tekel İdaresince işletilmektedir; fakat bu 
işletmeler, modern işletmeler olmak vasfından yok
sundur. Gereken yatırımlar zamanında yapılmamış
tır. Bir kısım tuzlalar hâlâ yıllar öncesinin ilkelliği 
içindedir. Bir tuz ihracatçısı olan memleketimiz, 
zaman zaman tuz sıkıntısı çekmiştir. Tekelin tuzla
larında 15 kuruşa verilen tuzu 150 - 200 kuruşa alabili
yoruz. Modern ambalaj içinde Tekelin tuzu kendi pa
zarlaması halinde yeni bir . kaynağa kavuşacağına 
inanıyoruz. 

Kısaca anason konusuna da değineceğim: 
Anason, yurdumuzda, Burdur, İsparta, Denizli ve 

Çeşme'de yetişir. 

BAŞKAN — Dört dakikanız var efendim. 

G. H. P. GRUPU ADINA MUSTAFA ÇELİK 
(Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Büyük alıcısı Tekeldir. Az miktarda ilâç sanayiin
de kullanılır. Her sene Tekel bir fiyatla anason piya
sasına girer, tüccar Tekeli bir - iki lira geçer ve ana
sonun çoğunu üreticiden satın alır. Aradan 15 - 20 gün 
geçince tüccar, topladığı anasonları daha yüksek bir 

fiyatla Tekele devreder. Temennimiz, Tekelin, bu yıl 
rekolteyi iyi tahmin etmesi, iyi bir fiyatla piyasaya 
girmesi, üreticiyi tüccara ezdiımemesidir. 

Tekel Genel Müdürlüğü konusunu bitirirken Sa
yın Bakanın, bu sene Tekel maddelerine zam yapılıp 
yapılmayacağını kesinlikle açıklamasını bekliyoruz. 

Sayın senatörler; 
. Gümrük ve Tekel Bakanlığının konusuna giren 

diğer bir madde de çaydır. Hepinizin malumu oldu
ğu üzere Türkiye'de çay yetiştirilmesine 1938 yılında 
Rize'de başlanmış, 18 . 12 . 1971 tarihine kadar Te
kel Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çay ile 
ilgili hususlar, bu tarihte kurulan Tekel Bakanlığına 
bağlı, faaliyetlerinde özerk, bir milyar sermayeli İk
tisadî Devlet Teşekkülü niteliğindeki Çay - Kur'a 
devredilmiştir. Ancak, bu kurum,- bazı politik neden
lerle kuruluşundaki aksaklıklar ve ileri ölçüdeki tek
nik personel ile yetişkin çay personeli bulamaması 
yüzünden randımanlı çalışamamış, istenileni ilk yıllar
da maalesef verememiştir. Normal olarak 4233 sayılı 
Yasaya bağlı Yönetmelikte tarifi şöyie yapılan, «Tepe ( 

tomurcuğu ve tomurcuğu takip eden yaprakçıkla. 
taze, körpe ve lif vermeyen bir ve iki" yaprakçıktan 
ibaret filiz» olarak tanımlanan 2,5 çay yaprağı yeri
ne 5-6 hatta 8 yaprağa kadar çay alınmış, böylece 
yurdumuzda iyi çay bulma imkânı ortadan kalkmış
tır. 

Çay - Kurun nasyonel bir çalışma sağlayabilmesi 
için teknik, ekonomik ve tarımsal kültüre sahip uz
manları bünyesinde görevlendirmeiidir. 

Bugün çay ziraati, Rize ve Artvin illerinin sahil 
şeridi ile Trabzon ve Giresun illerinin bir kısmında 
120 bin ailenin geçimini sağlamaktadır. Üretim alanı 
4Cij bin dekardır. Çay bahçeleri ortalama i ilâ 5 de
karlıktır. 5 dekardan fazla çaylıkların oranı % 2C'nin 
altındadır. Bu karakteriyle çaycılık küçük aile işlet
meleri halindedir. Çay yaprağı üreticisiyle, Kurum, 
fiilen alım noktalarında temasa geçer. Çay bölgelerin
de 1 ICO civarında yaprak alım yeri vardır. Al?m 
yerinin şefi eksperdir. Eksperler hiç bir meslekî kül
türe ve bilgiye sahip olmayan, çay üreticisi durumun
da olan mahallî kişilerdir. Bu kişilerden objektif öl
çülere ve tariflere uygun çay ekspertizi beklemek 
mümkün değildir. Bu nedenle yaş çay alımına daima 
politika girmiş, çaycılığımızın bugünkü duruma düş
mesinde politikacıların büyük zararları olmuştur. 

Çayın alım merkezlerinden fabrikalara kadar nak
li en mühim sorundur. Yaprak çayın gerek zaman 
bakımından, gerekse solmadan ve zedelenmeden fab
rikaya ulaştırılması büyük önem taşımaktadır. 
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Mamul çayın paketlenmesi âcil çözüm bekleyen 
bir mesele olarak karşımızdadır. Mamul çayın rutu
betten tecrit olunacak paketleme ameliyesine tabi tu
tulmadan bekletilmesi veya paketlenmeden uzun nak
liyelere maruz kaldığı zaman büyük ölçüde evsafını 
kaybettiği bir gerçektir. 

Rize'de üretilen çay paketlenmek için İstanbul ve 
Ankara'ya gönderilmektedir. Bunu anlamak mümkün 
değildir. Bunun yerine çay üretim bölgelerinde küçük 
çay paketleme tesisleri kurulmasını öneriyoruz. 

Bugün çaycılığımızın en başta gelen sorunu üre
tim fazlalığıdır. Bu sorun dünyada da mevcuttur. İç 
tüketimimizle üretimimizi dengelemeye mecburuz. 
Zira, yıllarca dışarıya 2,5 - 3 liraya çay ihraç ederek 
Hazinemize büyük zararlar verdik. 

Yurdumuzda 1972 yılında 218 bin ton, 1973 yılın
da 196 bin ton, 1974 yılında 205 bin ton, 1975 yılında 
260 bin ton yaş çay yaprağı üretilmiş; bunlardan 1972 
yılında 25 bin ton, 1973 yılında 33 bin ton, 1974 yı
lında 35 bin ton, 1975 yılında 46 bin ton kuru çay 
üretilmiştir. 1976 yılında üretimin 54 - 55 bin ton civa
rında olması beklenmektedir. 

BAŞKAN — Bağlayınız efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA MUSTAFA ÇELİK 
(Devamla) — İç tüketimimiz de şöyle olmuştur; 1974 
yılında 36 bin ton, 1975 yılında 10 bin ton artarak 
46 bin tona yükselmiştir. Bu sevinilecek bir husustur. 
ÇAY-KUR'un durumu da buna paralel bir şekilde 
gelişmektedir. ÇAY-KUR'un başlangıç yıllarındaki 
zararı 9C0 milyon lira, daha sonra 600; milyon lira, 
bu sene de 3C0 milyon liraya düşmüştür. Öyle ümit 
ediyoruz ki, önümüzdeki yıl bilançosunu kârla kapa
tacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Çelik, sürenizi taştınız efen
dim. lütfen bağlayınız. 

C. H. P. GRUPU ADINA MUSTAFA ÇELİK 
(Devamla) — Bağlıyorum Sayın Başkanım. 

Bugün çay konusunda en önemli meselelerden biri 
olan pazarlamayı Tekel, yeterince yapamamaktadır. 
Ambarlarımız çayla dolup taşarken zaman zaman 
piyasada çay bulmakta zorluk çekiyoruz. Bu bakım
dan çayın pazarianmasını ÇAY-KUR'un Tekel'den 
alıp kendisi yapmalıdır. 

Bilhassa yurdumuzun çok çay tüketilen Doğu ve 
Güney-Doğu bölgelerinde bol ve kaliteli çay bulun
durulmasında zaruret görmekteyiz. 

Son olarak çay için teknik eleman yetiştirecek, 
çaycılığımızı kalkındaracak bir Çaycılık Enstitüsünün 
Trabzon veya Erzurum Üniversitesine bağlı olarak 
kurulmasını temenni ediyoruz. 

Sayın senatörler; 
Buraya kadar Gümrük ve Tekel Bakanlığının 

1976 yılı malî bütçesi üzerinde Cumhuriyet Halk Par-
risi Senato Grupunun görüşlerini arz etmeye çalış
tım. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesinin, aziz mil
letimize, memleketimize ve Bakanlık mensuplarına 
hayırlı ve uğurlu olmasını diler, bendenizi sabırla din
lemek lütfunda bulunan Yüce Heyetinize saygılarımı 
sunarım. (Alkışılar) 

BAŞKAN — Grup adına birinci kez görüşecek 
başka sayın üye?.. Yok. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Na-
im Taşan ikinci kez görüşeceklerdir. 

Sayın Nâzım İnebeyli, Sayın Cahit Dalokay, Sa
yın Talât Doğan, Sayın İbrahim Tevfik Kutlar, Sayın 
Lûtfi Bilgen, Sayın Sait Mehmetoğlu bazı soruları
nın benini aracılığımla cevaplandırılmasını istemişler
dir, soruları Sayın Bakana tevdi ediyorum. Bir saat
lik görüşme süresi içerisinde imkân bulurlarsa bu so
rulara cevap vereceklerdir. Aksi takdirde soruların ya
zılı olarak bilâhara cevaplandırılmasını rica ediyo
rum. 

Buyurunuz Sayın Taşan. 
C. H. P. GRUPU ADINA NAİM TAŞAN 

(Tunceli) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun 
değerli üyeleri, 

Görüşmekte olduğumuz Gümrük ve Tekel Ba
kanlığı bütçesi üzerinde, fasıl ve maddeler üzerinde 
durmadan bazı bildiklerimi açıklamak üzere yüce 
huzurunuzda bulunuyorum. 

Tokat Çocuk Esirgeme Kurumuna gümrükler
den verilen eşyalar başta Cumhuriyet Gazetesi ol
mak üzere, birçok yayın organlarında intişar etmiş
tir. Konu, bütün Türkiye çapında duyulmuş ve ka
muoyunda da oluşmuştur. Cumhuriyet Gazetesinin 
16 Haziran 1975 tarihli nüshasında «Çocuk Esirge
me Kurumu Tokat Şubesine 550 000 kristal avize 
taşı verildiği» başlığı ile bir yazı çıkmış ve Gümrük 
ve Tekel Bakanı Sayın Orhan Öztrak «Tokat C.G.P. 
İl Başkanının 1971 yılından beri iktidarlarda bulu
nan partiye göre işlerini yürütmüşlerdir» şeklinde ge
çiştirici açıklamada bulunmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, 
12 . 8 . 1975 günü Gümrük ve Tekel Bakanlığı 

Müsteşar Yardımcısı Yahya Benekay. Gümrükler 
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Genel Müdürü Yılmaz îsmailoğlu, Tasfiye Şube Mü- j 
dürü ve gümrük ambarlarından eşyayı veren Süley- j 
man Ünver'den teşekkül eden 6 kişilik heyet, ambar
lardaki kristalleri incelemişler, gümrükten verilen- j 
ler olmadığını tespit etmişlerdir. Bu husustaki tuta
nağın fotokopisi bizde mevcuttur. Bunlar bilinen hu
suslar. Benim şimdi sizlere açıkalayacağım mevzu 
yayın organlarıyla kamuoyuna intikal etmemiş diğer 
yolsuzluklardır. 

Gümrük ve Teken Bakanlığı 27.3.1975 ile 9.5.1975 
tarihleri arasında, yani 42 gün içinde Tokat'a 6 defa 
eşya tahsis etmiştir. Bu eşyanın miktarı ve değeri 10 
milyondur. Tahsis keyfiyeti, tahsis yeri ve tahsis J 
edilen eşya miktarı açıkça suiistimali göstermektedir. 
Fotokopisi bizde mevcut 8.7.1975 tarih ve 2562 sa
yılı rapor bizim iddialarımızı doğrulamaktadır. Kal- I 
di ki, Levazım Müdürlüğünün 18718 sayı ve 3.7.1975 
tarihli yazılarında, ilgilisine bu malların çekilmesi I 
için yetki de verilmediği açıkça belirtilmiştir. I 

Gümrük gibi normal muamelelerde dahi çeşitli I 
formalite arayan, güçlük çıkaran, bir kutu ilâç al- I 
mak için rapor ve reçete isteyen, rapordaki imzanın i 
sahibine ait olup olmadığını sağlık müdürlüklerinden I 
tasdik ettiren bit idarenin, yetkili olmayan bir şahsa I 
tahsis yapması calibi dikkattir. 

İS . 9 . 1971 tarihinden 9 .5 .1975 tarihine kadar 
Tokat Şubesine 20 defa mal tahsis edilmiştir Bu I 
tahsislerden 6 tanesi İstanbul, Mersin, İskenderun ve I 
Mürşitpınar gümrüklerinden alınan mallardır. Ba- j 
kiye 14 partinin miktarı ve cinsi belli değildir. Güm- I 
rük ve Tekel Bakanlığından bu husus merciine sorul
muş ise de, aradan geçen bu kadar süreye rağmen I 
cevap verilmemiştir. Sayın Bakanı bu hususta açıkla
maya davet ediyoruz. Söz konusu gümrüklerden ve
rilen eşyaların giriş ve çıkışları tespit edilemediği 
gibi, ambarlarda da mevcut olmadığı saptanmıştır, i 
Fotokopi (14) elimizdedir. I 

1918 sayılı Kaçakçılık ile Türk Ceza Kanunu ve 
Dernekler Kanunu muvacehesinde Gümrük ve Te- I 
kal Bakanı ve ilgilileri açıkça suç işlemişlerdir. 

Bütün tahsisler usulsüzdür. Kurum ihtiyaçlarında 
kullanılmak ve demirbaşa kaydedilmek şartiyle ve
rilmişken, bu eşyalar ya satılmış veyahut da başka bir 
derneğe devredilmek suretiyle elden çıkarılmıştır, j 
Milyonlarca lira değerindeki eşyanın hepsi; ilgjlisiy-
le Sağır ve Dilsizler Derneği arasında yapılan bir 
protokole göre 9.6". 1975 günü Dilsizler Derneğine 
verildiği de saptanmıştır. i 
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Bu yüzden Hazine 100 milyonluk zarara maruz 
kalmıştır. Tahsis ile ilgili belgelerin fotokopisini 
şöylece açıklayacak olursak, 1 .4 . 1975 tarihinde 
3 5 000 adet avize taşı, 48 adet avize kolu, 1 adet 
gövdesi, 45 500 Kg. inci, 340 500 Kg. kum boncuk. 
9 . 5 . 1 9 7 5 tarihinde 550 000 adet kristal avize taşı; 
keza, 221 adet büyük kristal avize taşı. 27. 3 . 1975 
tarihinde 32 500 adet avize taşı, 1 İ00 adet komple 
pikap iğnesi, 2 504 adet el feneri, 1 700 Kg. yüzük 
taşı yuvası; ilâh.. 

30 .5 .1975 tarihinde, 87 264 TL. değerinde ku
maş; keza, 243 000 TL. değerinde yine kumaş; 
55 188 TL. değerinde dantel; 49 680 TL. değerinde 
yine dantel; 39 600 -TL. değerinde peçete; 26 100 
TL. değerinde elbiselik kumaş; 13 400 TL. değe
rinde yine kumaş. Bitmedi. 

31 . 3 . 1975 tarihinde bir müzik dolabı ve 20 
adet transistorlu el radyosu; keza; 15.5.1975 tarihin
de 12 036 adet kadın kol saati; 84 adet el feneri; 
2 000 adet yine el feneri. 

7 . 5 . 1975 tarihinde, bir aylık sürede, 400 adet 
radyo - teyp; keza, 3 000 adet el radyosu; 240 adet 
teyp; 4 000 adet tırnak çakısı; 1 adet televizyon; 
3 300 adet benzinli çakmak; bunlar bir derneğe bir 
ayda yapılan teberrulardır. 

Aynca, Yeşil Türkiye Ormancılar Cemiyetine 
7 Mayıs 1975'de yapılan tahsisler vardır. Bu tahsisler 
çok calibi dikkattir. İstanbul Satış Müdürü, «Yasaya 
göre tahsis yapılmaz» diye Bakanlığa bildirmesine 
rağmen, sayın Bakanlık «Mukteza icabı, daha evvel
ce müracaat yapılmış» diyerek 263 duvar saati, 15 
cila makinesi, 152 elektrik ütüsü, 50 radyo, 129 oto 
radyosu, 17 top kumaş, 1 200 adet naylon peruk. 

Yeşil Türkiye Ormanlar Cemiyetine 1 200 adet 
peruk, 90 şişe parfüm, 25 bin çift ağızlı testere 
(hadi, bunun gereği var) 24 kutu kirpik boyası, 2 241 
kilit, 115 bin kalemtraş, 120 taş pudra. 

Muhterem arkadaşlar; 

Şimdi açıkladığımız bu belgelere göre tahsisin 
açıkça kanun hükümlerine muhalefet olup olmadığı
nı yüce takdirlerinize bırakıyorum. Gümrük ve Te
kel Bakam partili kişilerin etkenliği altında, Güm
rük ve Tekel Bakanlığı usulsüz tahsis yapmış ve 
tahsis yapılan kurum bu eşyaları yasa dışı elden çıka
rarak Hazineyi büyük zarara uğratmıştır. Belki sa
yın Bakan cevap verirken diyecektir ki, «Ecevit Hü
kümetinin zamanında tahsis yapılmamış mıdır?» 
Evet, yapılmıştır. Yeşil Türkiye Ormancılar Cemi-
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yetine i televizyon tahsisi yapılmış iken, MC Hü
kümeti zamanından 30 milyonluk bir hibe tahsis 
yapılmıştır. 

SAMİ TURAN (Kayseri) — İzmir'e ne kadar 
yapılmış? 

C. H. P. GRUPU ADINA NAİM TAŞAN (De
vamla) — Bir televizyon; bir tek televizyon. Kayıtlar 
sarih, belge buradadır. 

Onun içindir ki, fikrimizi şöyle toplayacağız. 
1975 yılı Türk siyasî tarihine vurgun devri olarak 
geçecektir. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesi) Ata
türk'ün kurduğu, 50 senedir halkın şefkat ve merha
met yuvası olarak gördüğü Çocuk Esirgeme Kuru
munun kaçakçılık ve suiistimal örgütü haline geti
rilmesi bizleri cidden üzmüştür. 

Diğer bir kuşkumuz da, elde edilen bu gelirlerin 
yurt çapındaki cinayet şebekelerine tahsis edilip, 
edilmediği hususudur. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. (C. H. P. sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Grupları adına söz isteyen sayın 
üyeler?.. Yok. Grupları adına yapılan görüşme bitti. 

Şahıslar adına 13 sayın arkadaşım söz istemiş; 
sırasıyle Sayın Alâeddin Yılmaztürk, Sayın Ömer 
Ucuzal, Sayın İsmail İlhan, Sayın Ali Oğuz, Sayın 
Sabahattin Savcı, Sayın Hasan Güven, Sayın Sü
leyman Ergin, Sayın Mehmet Feyyat, Sayın Şaban 
Demirdağ, Sayın Oral Karaosmanoğlu, Sayın Orhan 
Kor. Sayın Talât Doğan ve Sayın Lûtfi Bilgen'dir. 

Burada yer değiştirme talepleri de olmuştur. Dik
kate alınacak. Sayın Alâeddin Yılmaztürk'ün yeri
ne, birinci sırada bulunan Sayın Orhan Kor: lehin
de mi, aleyhinde mi efendim?.. 

ORHAN KOR (İzmir) — Lehinde. 

BAŞKAN — Lehinde. Sayın Ömer Ucuzal?... 
Yok. Sayın İsmail İlhan? Burada. 

Sayın Kor, buyurunuz. 

ORHAN KOR (İzmir) — Sayın Başkan, değerli 
senatörler; 

Bütçesi 1 milyar 672 milyon 861 bin lira olarak 
tespit edilen Tekel Genel Müdürlüğü, Gümrük ve 
Tekel Bakanlığına bağlıdır. Katma bütçe ile yöneti
len Genei Müdürlük tütün, ispirto ve ispirtolu içki
ler ve tuzu, tekel sistemi ile tekel dışında kalan, bira, 
her türlü şarap ve kibrit gibi maddeleri de özel hu
kuk hükümlerine göre ve piyasa icaplarına göre yö
netmektedir. Bugüne kadar memleketimizde istihsal 
edilen tütünün ancak ! 3'ü işlenmekte. 2 3'ü işlen-
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I meden ihraç edilmektedir. Kaliteli sigara yapımı ile 
filitreli sigara darlığı halen devam etmekle beraber. 
bu yılın bütçesine önemli miktarda konmuş olan 
ödeneklerle lüzumlu makineler temin edilerek filtre
li sigara darlığının kısa zamanda tamamen önlecene-
ği haberi memnuniyet vericidir. Tütünlerimizin büyük 
kısmını, hatta tamamını kaliteli sigara olarak işleyip 
ihraç ederek sattığımızda elde edilecek döviz iki - üç 
kat artacağı gibi, üstelik işçilik masrafları da ülke
mizin kârı olacaktır. Bakanlık; tütün, içki, tuz, kib
rit gibi çözüm bekleyen konularla, personel sorunu
na sayı ve kalite bakımından cesaretle eğilmiştir. Bu
nu da takdirle karşılıyoruz. 

12 Ocak 1976 günü Ege Bölgesi 1975 ürünü tü
tün piyasası 43 lira baş fiyattan açılmıştır. Fiyat 
tespitinde ekici maliyetleri, refahın yaygın hale geti-

I rilmesi ve sosyal adalet prensibine sadakat dikkate 
alınmıştır. Tekel bu yılkı destekleme alımlarını pi-

j yasanın süratle ve emniyetle işlemesi için bütün ted
birleri almış, ikinci gün sonunda ekicinin elinde he-

I men hemen tütün kalmamıştır. 
Gecesini gündüzüne kalarak istirahat ve yeme

ğini dahi düşünmeden büyük bir feragat ile çalışan 
alım heyetlerine takdirlerimizi sunmayı bir vazife 
bilirim. 

1 Hemen hemen tümüyle memnuniyetlerini her 
I yerde kurbanlar keserek, bir bayram havası yaşayan 
I Egeli tütün ekicilerimiz adına, ziraat odalarımız adı

na Genel Müdürlüğün en küçüğünden sayın Bakana 
kadar bütün personeline teşekkürlerimizi sunuyorum. 

Asıl mühimi bu yılın baş fiyatı ile ortalama fi
yatının birçok alım bölgelerinde aynı oluşu veya çok 

I yakın oluşu dikkati çekmiştir. Süratli alım ve tesli
mat ve ödemenin, avansların derhal ödenmesi gibi 
hareketler ekicimizin yüzünü her yerde güldürmüş-
tür. Türkiye'de 2 milyondan fazla vatandaşın geçi
mini sağlayan tütünümüzün, dünya çapında gördü-

| ğü rağbeti sürdürmek için Tekel Genel Müdürlüğü 
ile ekici arasındaki karşılıklı anlayış daima devam 
etmelidir. Bir kısım yasaklanmış ekim alanlarının 
yeniden incelenerek, yeniden ekim sahaları içine alın-

j ması Cumaovası bölgesinde bir sigara fabrikasının 
kurulması ve yme Ödemiş ve Dikili bölgelerinde de 
birer sigara fabrikasının açılması, köylümüz, ekicile
rimiz tarafından daima istenmiş ve istenmektedir. 

Bu hususta sayın Bakanlığın dikkatini çekerek, 
bu piyasa dolayısıyle ve bütçe dolayısıyle bütün Te
kel Bakanlığı mensuplarına ve memleketimize ha
yırlı olmasını diler, saygılarımı sunuyorum. (A. P. 

j sıralarından alkışlar). 
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BAŞKAN — Listenin birinci sırasında Sayın 
Alâeddin Yıîmaztürk yerini Şaban Demirdağ'a ikin
ci sırasında Sayın Ömer Ucuzal da yerini Sayın Or
han Kor'a bırakmışlar idi. Ben bir yanlışlıkla bu 
biri iki, ikiyi bir yapmış oldum. Kendilerinden özür 
dilerim, bir şey kaybolmuş değildir, her iki arkadaş 
da zaten bir ve ikinci sırada oldukları için görüşe
ceklerdir. 

Sayın İsmail İlhan lehinde. 
Sayın Ali Oğuz üzerinde. 
Sayın Sabahattin Savcı üzerinde. 
Sayın Hasan Güven aleyhinde. 
Sayın Süleyman Ergin yok. 
Sayın Mehmet Feyyat yok. 
Sayın Şaban Demirdağ; lehinde. 
Sayın Oral Karaosmanoğlu üzerinde. 
Sayın Talât Doğan yok. 
Sayın Lûtfi Bilgen yok. 
Aleyhinde görüşmek üzere Sayın Hasan Güven, 

buyurunuz. 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Gümrük ve Te

kel Bakanlığı örgütü üzerinde bütün konuşmacılar 
parti farkı gözetmeksizin şikâyette bulundular. Suiis
timale kadar varan sevimsiz; fakat memlekette her
kes tarafından bilindiği gerçek olduğu için tartışma 
konusu olan eylemlerden, işlemlerden bahsettiler. 

Bu bakanlığın en büyük sıkıntısı da burada top
lanmaktır. Ancak bu düzen değişmekdikçe etkin bir 
şekilde elden geçirilmedikçe bu Bakanlığın önünde 
görev veren insanlar ne yaparsa yapsınlar kolay ko
lay bunun çaresini bulamayacaklardır. 

MÜMİN KİRLİ (İzmir) — Öteki düzen de var. 

HASAN GÜVEN (Devamla) — Öteki düzen de 
gayet iyi işliyor, örnekleri de belirgindir. 

MÜMİN KIRLI (İzmir) — Hangi düzen de?.. 

den çöküntü, ekonomik yönden ezinti peşi sıra si
yasî çöküntüyü ve ezintiyi de getirdiği için geri kal
mışlığın baş, açık, net işaretleridir. 

Bunun için bu sorunu bu yönüyle de ele almak 
gerekmektedir. 19'ncu yüz yıldaki sömürge siyaseti 
20'nci yüz yılda şekil değiştirmiştir. O zaman siyasî 
hegemonya şeklinde gelişen baskılar, el atmalar 20 
nci yüz yılda bu şeklini değiştirmiş, ekonomik el at
ma şekline yönelmiştir. Bu bakımdan, bu devirde 
esas kavga verilecek sorun, ekonomik bağımlılıktan 
kurtulma olacaktır. Ya dış yardım şekliyle gelir ve
yahut ta çok uluslu şirketlerin bu memleket içerisin
deki girişimleriyle gelişiir. Bundan yurt yönünden do
ğan büyük sakıncalar şunlardır. 

Öncelikle geri kalmış uluslarda bol hammadde 
vardır. Çok ucuz işgücü vardır. Büyük pazarlar mev
cuttur. 

O halde çok uluslu şirketler bu kaynaklan ka
çırmak istemezler. Yabancı sermaye o ülkeye girip 
de girişimlerini geliştirmek suretiyle üretime geçtiği 
zaman, pazara mal çıkaracaktır. Bu durumda ikinci 
bir büyük avantajı doğmaktadır ki, gümrük engel
lerinden kurtulmuştur. Zira üretimi kendi memleke
tinde yapıp ta o memlekette (Farzımuhal Almanya'
da Amerika'da yapıp ta Türkiye'ye soksa) gümrük 
setleri dolayısıyla bir hayli para verecek, maliyeti pa-
hahlanmış olarak o yurda girmesi sonucu daha paha
lıya satılma imkânı doğacak ki, bu, kârını düşürür; 
ama o memleket sermayeyi yerleştirmek suretiyle 
bu teşebbüsü kurar ve üretime geçerse, bu gümrük 
durumunu da aşma gibi bir durum yaratır ve so
nunda daha fazla kâra girer. 

Yine geri kalmış ulusların piyasalarını daima kont
rol altında tutmak için ucuz üretime başta gider, ra
kip firmaları tamamen piyasadan çıkardıktan sonra 
yavaş yavaş hemen kârlı bir fiyat seviyesini ayarla
mak suretiyle de yine o memlekete getirdiğinden çok 
daha fazlasını dolar olarak, döviz olarak kendi 
memleketine çıkarmış olur. 

MÜMİN KIRLI (İzmir) — Ticaret Bakanlığı 
mı, Bütçesimi görüşülüyor Sayın Başkan. 

HASAN GÜVEN (Devamla) — Gümrüklerden 
bahsediyoruz. 

Sayın Kırlı tütün konusundan bahsederken, be
nim söz atmak adetim değil, bir noktada uyardım. 
Şimdi; açık buradan söyleyeyim. 

'«25 lira baş fiyat ilân edildi, ondan sonra 33 ol
du (ki, o Cumhuriyet Halk Partisinden sonraki Sa
yın Sadi Irmak Hükümeti devresindeydi) şiındi 43 
lira oldu» dediler. 

HASAN GÜVEN (Devamla) — Anlatacağım, 
anlatacağım, sabırlı olun; 

Ben sabırla dinledim sizi. 
MÜMİN KIRLI (İzmir) — Hayır dinlemedin, 

sen bana çok çattın. 
Cevabını aldın; ama çok çattın. 
HASAN GÜVEN (Devamla) — Muhterem ar

kadaşlar, sayın senatörler; 
Bugün Türkiye'deki bu yönden esas sıkıntının te

me] nedenlerine geleceğiz. Bugün ithalât ve ihra
cat, ödemeler dengesi Devleti ayakta tutan baş et
kendir, eğer lehine işlerse. Ödemeler dengesi tersine 
bir gidiş takibettiği memleketlerde ekonomik yön- J 
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Arkadaşlar; 
Bir noktayı kesinlikle ortaya koyacağız. Sorun, 

Ahmet Yaptı, Mehmet yaptı, Cumhuriyet Halk Par
tisi yaptı, Adalet Partisi yaptı sorunu değildir. Halk
tan yana olan bir iktidar mıdır, halktan yana olan 
bir Hükümet midir, halka hizmet ediyor mu sorun 
o sarundur. 

MÜMİN KIRLI (İzmir) — İşte, bu Hükümetten 
âlâsı var mı?... 

HASAN GÜVEN (Devamla) — Dinle sabırla 
dinle. 

İlie o parti, ille bu parti değil; halktan yana bu 
' hizmetlerin yapılmasıdır. 

MÜMİN KIRLI (İzmir) — Yapıyor, siz de yap
tınız biz de yaptık. 

HASAN GÜVEN (Devamla) — Dinle geliyoruz. 
Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Hükümeti devral

madan evvel 16,5 lira idi tütünün baş fiyatı Ege'de. 
Cumhuriyet Halk Partisi devrinde bu 25 lira oldu. 
Doların fiyatı 13,80'dir ve Cumhuriyet Halk Partisi 
devrinde satış fiyatı 2 dolardır. Ne yapar? 27,60 lira. 
Ne vermiştir baş fiyat? 25 lira. 

Şimdi ise şu andaki doların fiyatı 15 iira, dün
ya piyasalarında tütün 3,70'tir, 3,71' dir. Çok iyi 
seyrediyor, inşallah yakında 4'ü de geçer, görünüş 
budur. 3,70 olduğunu alırsak, buûünkü Türk para
sıyla tütün fiyatı 55,5 liradır. 55,5 liradan, 43 lira 
verilmesi durumunda görülüyor ki, aradaki fark bü
yüktür, bu günün piyasa şartlarına göre 48 - 5G lira 
da verilebilir. Aradaki fark budur, anlayış ta budur. 

MÜMİN KIRLI (İzmir) — Tahminleriniz hep 
yanlış çıktı hep. 2.3C dediniz. 2,95 oldu. Bakın nere
den nereye geldi. 

HASAN GÜVEN (Devamla) — Şimdi, sayın ar
kadaşım, sistem tartışmasına girmeyelim. Sistem tar
tışmasına girdi mi soldaki parti mutlaka ve mutla
ka köylüden ve işçiden yanadır. 

MÜMİN KIRLI (İzmir) — Köylüyü üzdünüz. 
çok üzdünüz siz. 

HASAN GÜVEN (Devamla) — Eğer bizden da
ha çok, köylüden ve işçiden yana olduğunuzu iddia 
ediyorsanız, bizim daha solumuzda olduğunuzu açık 
açık söylemeniz gerekir. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sağda 
olunca olmaz mı? 

HASAN GÜVEN (Devamla) — Olmaz o kadar. 
Şimdi, yine ikinci bir noktaya temas edelim. Bir 

siyasî teşekkül, sağa dönük bir siyasî teşekkül, top

luma yaptığı işler sonucu hünerlerini gizleyebiliyor. 
onun birçok imkanını emmesine rağmen, o kitlede 
uyanıklık görmüyorsa onu ezer, fakat o kitle ne za
man kendinden olanla olmayanı seçip te kendine 
karşı olan siyasi partiyi seçim zamanlarında alaşağı 
etti mi sağdaki olan' iktidar da artık bunlar uyandı, 
bütün haklarını vermeyecek bir güce geldi, bu uya
nıklık 'içerisinde olduğunu görünce, kendi niyetlerin
den ziyade iktidarda kalabilme düşüncesiyle de yavaş 
yavaş yön değiştirirler ki, bu da bizim için olumlu 
bir harekettir. 

Sevgili arkadaşlarım, bir noktaya daha temas 
edeceğim. 

BAŞKAN — İki dadikanız var efendim. 
HASAN GÜVEN (Devamla) Lafa tuttular sa

yın Başkan. 
Dış politikada bir yumuşama havası sezinlenmek-

tedir. Vaktiyle Rusya adı edildi mi hemen komünist
likten bahsedilirdi. Şimdi, görülüyor ki, bir gerçek 
herkesin kafasına dank eder oldu. Devletlerin de
vamlı ne dostları vardır, ne düşmanları vardır; dev
letlerin devamlı menfaatleri vardır. O halde, Türk 
Milletinin çıkarları olduğu yerde her memleketle bu 
çıkar acısından Türkiye lehine görülmek şartiyle 
ilişki kurulabilir. Bunu olgunlukla ve memnuniyetle 
karşılarız. Bu bakıma, Türk - Rus ilişkileri, Roman
ya ile ilişkileri, elektrik alma sorunları, son derece 
olumlu hareketlerdir. Yalnız, geçmişteki bu katı po
litikanın sonucu Sovyetlerle aramızdaki ilişkiler çok 
sert alınmıştı ve «42 - 46 gümrük kapısı» dedi, o ara
da pek Karadeniz sahilinde kapıya rastlamazsınız 
bu katılığın sonucu. Şimdi ise. sayın Bakandan, güm
rükler yönünden, ticarî yönden, turistik yönden son 
derece önemli olan Hopa - Sarp yolunun açılmasını 
isteyeceğiz. 

Çay sorununa çok kısa değineceğim. Çay, Kara-
denizden Doğu kesiminin en büyük geçim vasıtası
dır, bu bölgede kaçak mıntıkalar vardır. Kadastro iş
lemleri yapılmamıştır. Bugünkü mevcut durumu et
kin bir şekilde saptamakta yarar vardır. Çay alım 
yerlerinde çalışan insanlar, çay tekniğinden mah
rumdur, bilgileri yoktur; kimisi berberlikten, kimisi 
kunduracılıktan gelip bu üretimde etkin rol oynayan 
eksper mevkiindedir. 

Bütçe Karma Komisyonunda sevindirici bir ha
ber verdiler; bu yıl çay teknisyeni okullarını açaca
ğız bölgede» dediler. Bu okulların yeteri kadar ol
masını ve bir an evvel açılmasını talep edeceğiz. 

Yine, çay üretiminde kaliteyi artırıcı ileri tekni
ğin tedbirlerini de hızlandırmakta yarar olduğu gibi, 
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çayın tek fiyat üzerinden satılmasından sapılarak, 
son derece iyi kaliteli çaylarda daha üstün fiyatlarla 
satılma yollarının araştırılmasında da kanımızca fay
da vardır. Bu başka memleketlerde öneriliyor. 

Kaçakçılık sorunu üzerinde durmak isterdim, 
vaktim son derece daraldı. Yalnız burada da bir et
kin 

BAŞKAN — Sayın Güven vaktiniz doldu, lüt
federseniz bağlayın. 

HASAN GÜVEN (Devamla) — Oldu efendim. 
Burada da son derece etkin tedbir şudur: Cebrî 

yollarla kaçakçılığı önlemeye imkân yoktur. Ser
maye, yapısı, havası itibariyle ürkektir, ama kârı gör
düğü yerde şahlanır, en büyük cinayetlere kadar da 
gider. O halde kaçakçılığı önleyecek tedbirler cezaî 
tedbirlerden ziyade mutlaka ve mutlaka sosyal ted
birleri, ekonomik kuralları işletmek suretiyle, onları 
önleyici, akılcı çareleri aramaktan başka çare yoktur. 

Gümrük yosuzJuklarını önlemek*; etkin yasal ve 
idarî tedbirler alınmadıkça, hizmetlerin görülmesin
de seri, tutarlı, pratik, güven verici yola dönmedikçe 
her ne yapılırsa yapılsın, sağlanacak fayda pek faz
la olmayacaktır. 

Bu bütçenin sayın Bakanlığa ve yurdumuza ha
yırlı ve uğurlu olmasını diler, hepinizi saygıyle se
lâmlarım. (C.H.P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ali Oğuz, üzerinde, buyuru
nuz efendim. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Muhterem Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesinin müzake
resi münasebetiyle ben de şahsî görüşlerimi arz et
mek üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. Bu 
münasebetle, bu bütçenin Bakanlığımıza ve milleti
mize hayırlı hizmetler getirmesini temenni ederek 
sözlerime başlıyorum. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığından bahis açıldığı 
zaman, acı acı hemen aklımıza bugünkü içinde bu
lunduğumuz gümrük şartlarımız, gümrük kapıları
mız geliyor. Dışarıya çıkan herkes bunun ıstırabını 
çekiyor. Muhterem Bakanımızın bütün iyi niyetine 
rağmen, hattâ zaman zaman işçi bavulları açılmasın, 
zulmedilmesin, rüşvet alınmasın gayretleri içerisine 
girmesine rağmen, bu hastalık halen memlekette ön
lenemedi. 

Dünyanın birçok memleketindeki tatbikatları gör
dük. Bazı yerlerde, değil bavulunuzu açmak, size ezi
yet etmek veya birçok şekilde işkence tatbik etmek, 
size en güzel muameleyi, güleryüzü ve kolaylığı gös

terdikten sonra da memleketlerine gelmiş olan bir 
misafiri nasıl karşılamak gerekiyorsa o hava içerisir. 
de size muamele ediliyor, ama bizdeki tatbikat çok 
değişik. Kendi vatanına gelen vatandaş, dışarıdaki 
çalıştığı müddet içerisinde vatan hasretiyle vatan ka
pısına gelip ilk adımını atmış olan vatandaş, geldiği
ne pişman edilecek derecede kapılarımızda zulme-
dildiği bir vakıadır. Bunu, her halde muhterem Ba
kan da bizim kadar bilir, ama halen daha bunun önü 
alınmadı ve bir çaresi de bulunamadı. 

Efendim, bunların en enteresanı bilhassa hac 
mevsimi münasebetiyle arkadaşlarımın da dile getir
dikleri gibi, gümrük kapılarımızda alınan bütün ted
birlere rağmen, her otobüs başına bazı senelerde 1 000 
lira, bu sene 5 000 lira seviyesine kadar çıktığı kula
ğımıza geldi. 

MÜMİN KIRLI (İzmir) — İnsan başına 30 lira. 
ALİ OĞUZ (Devamla) — Evet, insan başına 

30 lira, bazı otobüslere göre, şark otobüsleri için 
1 000 lira ilâ 2 000 lira arasında ve Batı otobüsleri 
için de 5 000 liraya kadar yaklaşan fiyatların cari 
olduğu söylendi. Hattâ, bir otobüs işletmesi sahibi 
olan arkadaşımız, «Hatay Valisi ve Emniyet Müfet
tişleri, otobüsün yanında bulunmasına rağmen, ara
banın içerisine girmiş olan memur, 3 otobüsüm için 
50 bin liradan kapı açtı, ancak 15 bin lira üzerinde 
ittifak edebildik» diye hissiyatını izhar etti. Bu çok 
feci bir durum. Bunu önleyebilmek için tabiî muh
terem Bakanımızın sadece iyi niyeti yetmiyor, va
tandaşların da ona karşı çıkması, mücadele etmesi, 
ne pahasına olursa olsun bunu bertaraf edecek ve 
tesirsiz hale getirecek tedbirleri almada onların da 
yardımcı olması gerekiyor. Ben niye verdiklerini sor
duğum zaman, haklı olarak diyor ki, «Ben bir ibadet
ten dönüyorum, bunu vermemem gerekirdi, ama ina
nıyorum ki, yüzlerce bavul, yüzlerce çanta yerlere 
dökülüyor, tahrip edilmesi, kırılması, parçalanması 
pahasına bütün eşyalar ortaya sergileniyor ve o ka
dar zulmediliyor ki, almış olduğumuz hediye.uk eş
yaların dahi bir kısmı ayrılarak bunlara da gümrük 
vereceksiniz diye işkenceye tabi tutulup, biz bir ik
rah, bir manevî baskı altında bunu vermeye icbar 
ediliyoruz, mecbur bırakılıyoruz» diyor. Onun içm 
muhterem Bakanımızın malumatı olması bakımın
dan arz ediyorum. Tabiî ki, bunlar kendilerine de-
faatle intikâl etmiş mevzulardır. 

Muhterem arkadaşlarım, 

Çay mevzuunda arkadaşlarımız birçok şeyleri di
le getirdiler, benim sadece bir tavsiyem olacak, ça-
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yın alınması, nakli ayrı bir mevzuu oluyor ve müş
külât arz ediyor. Bunun muhafazası ve işlenmesi, 
bekletilmesinden mütevellit kalitesinin ve vasfının 
bozulduğunu da alâkalılar ve selâhiyetliler söylüyor
lar. 

Burada eğer, büyük çay fabrikaları yerine, istih
sâlin kesif olduğu bölgelerde küçük atelyeler şek
linde işleme tabi tutulursa, kalite bozulmadan ve 
nakil güçlükleri olmadan kurutulma muamelesinin 
daha rahatlıkla icra edileceği ifade ediliyor. Çünkü, 
büyük fabrikalardaki yığılmış bulunan malın, bir an 
evvel elden çıkarılması gayretleri, kalitenin bozul
masını ve işlemede yakınma derecesine yaklaşan bir 
kalite bozukluğuna gidildiğini ifade ediyorlar. Hal
buki, küçük atelyelerde bunların kurutulması müm
kün olursa, kalitenin muhafaza edilebileceğini, nakil 
külfetlerinden kurtulunacağmı da söylüyorlar. Bunu 
da bir tavsiye olarak arz. ve ifade ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Tekel Bakânlığmın faaliyetleri arasında en mü

him yeri, içki imalâtı tutuyor. Bilmiyorum, tabiî bi
raz sonra. Sayın Bakanımız buraya gelecek, şu ka
dar ton içki imâl ettik bunu memleket afiyetle içti, 
bunun neticesinde epeyce para da temin ettik, bun
dan sonraki senelerde de gene bundan fazlasını imal 
edip, vatandaşa içireceğiz diyecek belki. 

Şunu hemen ifade edeyim ki, vatandaşın içki iç-
mesiyle memleket bir şey kazanmıyor. Bilâkis hapis
haneleri suçlularla, hastaneleri de hastalarla doldura-
yor. Bütün dünya, içkinin bir felâket olduğunu tes
pit etmiş. Hatta Hıristiyan âlemi, içkiyi mukaddes 
ilân etse bile, onun tahribatından kurtulmak için ça
reler arıyor, anti alkolik kongrelerle ve tedbirlerle 
bunun tesirlerini asgari hadde indirmeye çalışıyor. 

Vasıta kullanırken hiç olmazsa içki içmemesini 
temin için sıkı kontroller yapıyor, ehliyet iptalleri 
yapıyor ve bununla, bazı memleketlerde içik imalâtçı
ları telâşa düşüyorlar; İmalâtımız azaldı, biz zarara 
giriyoruz, diye feryad ediyorlar; ama gerek trafik 
kazalarındaki azalma, gerekse umumî sıhhatten ka
zanma nazara alınınca, hükümet de onlarla beraber 
olmuyor, onu önleme tedbirleriyle beraber bulun
mak yolunun daha hayırlı bir yol olduğunu ifade edi
yor. 

Çok hazindir ki, bizde Hükümetin yapıp millete 
içirdiği ve gazetede, radyoda, televizyonda reklâmı
nı yapmaktan da kaçınmadığı içkinin, bir de sanki 
memlekette yapılan baş belâsı değilmiş gibi, yaban

cı memleketlerin yabancı sermayesi ile bira imalât
çılığını memlekete getirdik ve geldi, memleketimizde 
arpanın suyunu ezip, millete içiriyor, her sene 40-50 
milyonu alıp memleketine götürüyor, kâr transfer 
ediyor. Bunu muhterem Bakanımız belki daha iyi 
açıklayacaklar. Bu şirketlerin bir kısmı 20 milyona 
bir kısmı da onu aşan bir miktarı aşan kârlarım alıp. 
memleketimizin dışına götürüp kullanıyorlar. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Memlekette yetişen arpanın presle suyunu çı

karıp, bunu millete içirmek yabancı sermayenin faa
liyeti değildir. Bu her şeyden evvel memleketimizde 
yabancı sermayeye bir ikramdır ve yapılan hizmetin 
de bize hiç bir faydası yoktur. 

İçkinin bir felâket olduğunu küçük büyük her
kes bilir. İbadethaneler nasıl Allaha açılan bir ka
pı ise, meyhaneler de felâkete ve sefalete açılan ka
pılardır. Onun için bunun tesirini hiç olmazsa bir 
noktada azaltmak ve memleket gençliğini ve sıhhati
ni, adliyeyi ve zabıtayı böyle bir felâketten kurtar
mak ve yüklerini hafifletmek bizim vazifemiz ol
ması lâzım gelir. E., ne yapacaksın efendi, yok mu 
edeceksin, önleyecek misin, bunu yasak mı edecek
sin?.. 

Muhterem arkadaşlarım, hiç olmazsa reklâmı
nın bertaraf edilmesi, küçüklere sirayet edecek alış
kanlıkların önlenmesi, hiç olmazsa bir kısım yerler
de zamanının ve yerinin tahdit edilmesi, istihlâki ve 
kullanmanın asgarî hadde indirilmesinin çaresi ola
rak düşünülebilir. Bununla, hem yavrularımızın ah
lâki temayüllerini iyi istikamette düzeltmiş oluruz, 
hem de memleket sıhhatini kazanmış oluruz. Bu su
retle memlekete hizmet etmiş oluruz. 

«Peki, efendi, elimizdeki fabrikaları ne yapaca
ğız?.. Allahın nimeti olan meyveyi denize mi dö
keceğiz..» Hayır. 

Muhterem arkadaşlarım, 

Biliyorsunuz ki, memleketimizde meyve suyunun 
bir bardağını, 2,5 liraya içiyoruz. Hele bunu bir 
parça da seviyeli yerlerde içmeye kalkarsanız 5 lira
ya içiyorsunuz. Memleketimiz halkı zayıf ve malî 
bakımdan güçsüz. Bugün meyve suyunun afiyetle 
bir bardağmı içemeyen insan vardır. Belki meyveyi 
köyünde yer; ama suyunun nasıl içileceğini düşün
memiştir bile.. Memleketimiz halkına içkiyi zehir 
olarak içireceğimize, meyve suyu olarak onu içir
mekte hayır vardır. 

Devlet, milletinin babası hükmündedir. Yeri ge
lince millet, «Devlet baba» diyor. Baba evlâdını 
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zehirler mi muhterem arkadaşlarım?.. Bugün içki 
imâl edip millete içirmek, bir babanın evlâdını zehir
lemesi mesabesindedir. Biz, eğer, o elimizdeki imkân
ları meyve suyu, reçel, marmelat olarak yapar da 
milletimize yedirirsek, hiç olmazsa bu milletin sıh
hatini kazanmış oluruz. 

Köylümüz üzümü alıyor, yakıyor, pekmez hali
ne getiriyor ve bununla hiç olmazsa gıdasını temin 
etmeye çalışıyor. Halbuki onları konsantre ederek 
meyve suyu haline getirir, reçel, marmelât yaparak 
da onlara ikram edersek, milletimiz böylece hem bir 
felâketten kurtulmuş olur, hem de beslenmesi temin 
edilmiş olur. 

BAŞKAN — Sayın Oğuz, süreniz doldu bağla
yın lütfen. 

ALİ OĞUZ (Devamla) — Başüstüne muhterem 
Başkan, toparlayayım. 

Bakanlığın, Hazine mallarıyle ilgili tevzi muame
lesini bütün arkadaşlar yadırgadılar; fakat ben bunu 
hemen ifade etmek isterim ki, bu daha evvelki ba
kanlıklar zamanında dedikodu olarak daha çok kul-
laklanmıza gelmişti. Kendi partisinin temayülünde 
bulunan yerlere, ikram kabilinden bunların daha 
önce dağıtıldığını biz de biliyorduk. Hazine emvali 
olan bu şeylerin, bir propaganda aracı olarak ve
ya partisine güç kazandırmak maksadıyle dağıtılma
sının kabul edilmesi mümkün değil. 

Ben muhterem Bakanımızdan bir de şunu istir
ham edeceğim: Sigara ile ilgili kaçakçılık, tabiî ki 
Dahiliye Bakanltğının işi; ama biz, bu mevzudaki 
tedbirleri süratle ele alırsak, tahmin ediyorum ki, 
sigara kuyrukları memlekette kalkacak. 

Kulağımıza geldiği kadarıyle, Akyazı - Adapaza
rı havalesinde vatandaşın getirdiği küçücük bir ma
kine ile yerli tütün; ama dışarıdan gelmiş olan am
balaj ve kâğıtla bu kaçak sigaraların imâl edildiği 
şeklinde sözler söyleniyor. Bilmiyorum ne dereceye 
kadar doğrudur. Vatandaş getirdiği küçücük bir ma
kine ile bunu yapabilir ve ortaya koyabilirse, Bakan
lık, elindeki büyük imkânlarıyle, buna sürat vermek 
ve memleketteki şu uçlu sigara meselesini böylece 
halletmek imkânını bulabilir. 

Sonra mevzuat noksanlığından olduğunu tahmin 
ediyorum; parklar, zaman zaman gelmiş ve gümrüğe 
girmiş arabalarla doluyor ve bunların uzun süre 
parklarda beklemesinden mütevellit büyük bir servet 
zayiatı oluyor, hava tesirleriyle bu arabalar çürüyor. 
Bilmiyorum bir mevzuat imkânları ve yenilikleri ge
tirilerek, bunların bir müddet sonra «Mütesarı ülfe-

I sat», eski hukukçularımızın «Mütesarı ülfesat» dedik-
I leri, yani tahribe mütemayil bu malların süratle pa-
I raya çevrilip muayyen bir müddet sonra saklama ve 
I muhafaza masraflarından da kurtularak muamele-
I nin neticesine kadar elde bulundurulması daha da 
J tercihe şayan bir yoldur. Hiç olmazsa memleketin 
I içine kadar gelmiş olan bir servetin böylece muhafa-
I zası da. mümkün olur. 
I ' Muhterem arkadaşlarım, 
I Beni dinlemek lütfunda bulunduğunuzdan dola-
I yi, hepinize şükranlarımı arz ederim. Tekel Bakan-
I lığı Bütçesinin, evvelemirde Bakanlığımızın mümtaz 
I şahsiyetlerine ve mensuplarına, saniyen memleketi-
I mize, salisen de bütün insanlık alemine hayırlı hiz-
I metler getirmesini temenni eder cümlenizi saygı ile 
I selâmlarım (Alkışlar) 
I BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Oğuz. 
I Buyurun Sayın Şaban Demirdağ. 

ŞABAN DEMİRDAĞ (Samsun) — Saym Baş-
I kan, değerli senatörler; 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesi üzerinde 
I söz almış bulunuyorum, hepinizi saygı ile selâmla-
I rım. 
I Benden önce konuşan gerek parti sözcüleri, ge-
I rekse şahıslan adına konuşan arkadaşlarımız güm-
I rüklerdeki yolsuzluklardan bahsettiler. 

Gümrüklerdeki yolsuzluklar bugün olmuş değil, 
bundan önce de olmuştur; ama temennimiz bu yol
suzlukların bir an önce önlenmesidir. Bu millî bir 
ıstırabımızdır. 

Kaçakçılık hadiseleri sadece Gümrük ve Tekel 
I Bakanlığı tarafından önlenmesi mümkün olan hadi

seler değildir. Diğer kuruluşlarımızın da bu mevzu-
I da Gümrük ve Tekel Bakanlığına bütün güçleriyle 
I yardımcı olarak kaçakçılık olaylarının önlenmesi şa-
I yanı temennidir. 
I Burada Sayın Cumhuriyet Halk Partili hemşeh-
I rim, meslektaşım Hasan Güven beyin konuşmasını 
I dinledik. Sanki Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesi 
I değil, Dışişleri Bakanlığı veya Millî Savunma Bakan-
I lığı Bütçesi konuşuluyormuş gibi konuştular. 

Elbette devletlerin ebedî dostu, ebedî düşmanı 
I yoktur; ama, Türkiye'nin bulunduğu coğrafi mevki 
I itibariyle tarihimiz tetkik edildiğinde Türkiye'nin 
I dostu kimdir, düşmanı kimdir, Türk toprakları üze-
1 rinde tarihten gelme gözü olan hangi millettir, han-
I gi. devlettir?. Bu bilinen bir gerçektir. 7 den 70 e 

Türk Milletinin her ferdi bunu bilmesi icap eder ve 
I bilir. Elbette güzel yurdumuz üzerinde yaşadığımız, 
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en son kurduğumuz Türk Devletinin bulunduğu Ana
dolu üzerinde emperyalist emelleri olan ülkelere kar
şı biraz daha müteyakkız davranmamız iktiza eder. 
Kapılarımızı herkese gelişi güzel açtığımız zaman 
içeriye kimin gireceğini, kimin girmeyeceğini şimdi
den kestiremeyiz. Arkadaşıma bu kadar kısa cevap 
verdikten sonra, özellikle tütün mevzuu üzerinde 
duracağım. 

Memleketeimiz ekonomisinde bilhassa ihraç me
tal olarak tütünün yeri dün olduğu gibi bugün ve ya
rın da ehemmiyetini, önemini muhafaza edecektir. 
Döviz sıkıntısı çektiğimiz geçmiş zamanlarda bile tü
tün ihracı dolayısıyîe bütçemizde önemli miktarda 
gelir sağlayan döviz getiren tütün ihracı olmuştur. 

Yurdumuzda üretilen ziraî mahsuller arasında 
ön sırada yer alan tütün imalât suretiyle istihdam 
sorunuyle yakından ilgilidir. Yıllardan beri döviz ge
lirlerimiz _ bakamından bütçede hiç de azınsanmaya-
cak bir yer tutmaktadır. Döviz sıkıntısı çeken mem
leketimizde yılca 300 milyon dolara yakın döviz te
mini tütünden olmaktadır. 

Cumhuriyet Hükümetleri tütün mevzuu üzerinde 
önemle durmuşlardır ve duracaklardır. Büyük bir 
kısmı dahilde istiklâli edilen tütünün büyük bir kıs
mı da dışarıya ihraç edilmektedir. Türk tütünü 
son senelerde bütün dünyaca aranılır hale gelmiştir. 

Arkadaşımız tütün fiyatlarının, halktan yana 
olan Hükümetler tarafından yüksek tutulduğunu ifa
de ettiler. Tütün politikası, apayrı bir politikadır. 
Tütün politikası ihraç değeriyle ilgilidir. İhraç değe
ri düşük olursa elbette Devlete çok büyük yük yük
leyeceğinden Devletin fedakârlık ölçülerini aşabilir. 
Bu bakımdan, 2 - 3 senedir tütünün ihraç değeri ne
redeyse 4 dolara yaklaştığından dahilde de tütün fi
yatları yükselmiştir. Bunun şu veya bu siyasî teşek
külle ilgisi yoktur. Nitekim, henüz parlamentodan 
güvenoyu almamış Sadi Irmak Hükümeti zamanın
da bizim bölgemiz Samsun'da tütüne 44 lira baş fi
yat verilmiştir. Bir önceki sene Ecevit Hükümeti za
manında 31 lira baş fiyat verilmiştir. 

Bu sene Ege tütün ekicisi bayram yapmaktadır, 
bayram yapmıştır, sevinç içindedir. Bizim de Kara
deniz tütün ekicisi olarak arzumuz Ege'nin bu sevin
cine ortak olmaktır, bu sevincini paylaşmamızdır. Biz 
sayın Bakanımızdan ve diğer" ilgililerden Samsun tü
tün fiyatının, Karadeniz tütün fiyatının, Ege tütün 
fiyatı nazarı itibara alınarak geçmiş senelerde oldu
ğu gibi bu yıl da tespit edilmesini arzu etmekteyiz. 

Bölgemizde tütün yetiştiren müstahsil tütünden 
başka (% 50 den fazlası) hiç bir mahsûl yetiştirmez. 
Sebzesini dahi kendisi yapmaz. Herşeyi tütüne bağ
lıdır. Yiyeceği, giyeceği tütüne bağlıdır, tahsilde bu
lunan çocuğunun masrafını tütün parasıyle karşılar, 
hastasını tütün parasıyle tedavi ettirir, askerdeki oğ
lunun harçlığını tütün parasından gönderir. Başka bir 
geliri yoktur. Kaderi tütünle başbaşa kalmıştır. 

Tütün üretimi diğer mahsullerle mukayese edil
diği zaman üretiminin ne kadar zor olduğu ortaya 
çıkar. Hiç bir mahsul yoktur ki, üretim müddeti bir 
seneyi tecavüz etsin. Tütünün 15 aylık bir üretim 
müddeti vardır. Fidesinden başlayıp ekimi, dikimi, 
balyalanması, tekel ambarına indirilmesi 15 ay al
maktadır. Bu 15 ay zarfında aile ekonomisi, aile zi
raatı şeklinde yapılan tütün istihsali 7 den 70 e bir 
ailenin bütün fertlerinin çalışmasıyle meydana gel
mektedir. Bu kadar büyük emeklerle meydana ge
len, bu kadar alın teri dökülen tütünün elbette müs
tahsili hakikî, gerçek değerini almayı arzu eder. 

Bu sene kış bütün yurdumuzda ağır oldu. Bölge
mizde, tahmin ediyoruz. Bakanımızın Bütçe Karma 
Komisyonunda beyan ettikleri gibi Mart başlarında 
Karadeniz ekici tütün piyasası açılacaktır. Eksperle
rin bir an önce mahalline gidip köylerde tespitleri 
yapmaları iktiza eder. Bunun tedbiri şimdiden alın
madığı takdirde yarın piyasa zamanı büyük sıkıntılar 
çekilecektir. Fedekârca çalışan eksperlerimiz kar ve 
gece. gündüz demeden her eve giderek, tütün üreten 
her köydeki her haneye girerek tespitlerini yapmakta
dırlar. Hakikaten büyük zahmet ve külfet çekmekte
dirler. Aldıkları ücretler azdır. Sadece değeri tespit 
sırasında kendi kabiliyetleri, kendi bilgi ve görüşle
riyle tespit ediyorlar. Ellerinde şahsî görüşlerinden 
başka hiç bir ölçü yoktur, özel kabiliyetleriyle fiyatı 
tespit ederler. Bu bakımdan tekel eksperlerinin mad
dî durumlarının tatmin edecek düzeye ulaştırılma
sını canı gönülden arzu etmekteyiz. 

Bu sene Karadeniz Bölgesindeki tütün mahsulü 
kalite itibariyle geçmiş senelere nazaran çok daha 
iyidir. Kalitenin iyi olmasının fiyatlara da tesir ede
ceği kanaatindeyiz. Sayın Bakan ve ilgililer bu hu
susu da nazarı itibara alacaklardır kanaatindeyiz. 

Sözlerime son verirken bir de şunu belirtmek is
tiyorum. Bütçe konuşmaları sırasında sayın Babanı
mızdan öğrendiğimize göre bölgemizde bir sigara 
fabrikası yapılacaktır. Gerçekten bu bizim için çok 
sevindirici oldu. Bölgemizde en mühim sorunlar
dan birisi, işsizlik sorunudur. Aslında Türkiye'nin her 
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tarafında bu işsizlik var; ama, genellikle bizim böl
gede bu çok fazladır. Reji idaresinden Fransızlardan 
kalma sigara fabrikasından başka bölgemizde işçi is
tihdam edecek hiç bir teşebbüs yoktur. 300 - 500 iş
çiyle mesele hallolmamaktadır. Bu sebeple, açılacak 
yeni fabrikanın işçi istihdamı bakımından bölgemize 
büyük yardımı dokunacaktır, ilgililere huzurlarınız
da teşekkürü borç bilirim; hepinizi saygıyle selâmla
rım efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Talât Doğan, işaret etmemi
şim; lehinde, aleyhinde, üzerinde?. 

TALÂT DOĞAN (Rize) — Üzerinde. 

BAŞKAN — Sayın Lûtfi Bilgen?. 

LÛTFİ BİLGEN (içel) — Üzerinde. 

BAŞKAN — Üzerinde ise, aleyhinde konuşan 
kimse yok. O halde sırayı takiben söz vereceğim. 

Sayın ismail İlhan buradalar mı efendim?. Yok
lar. 

Sayın Sebahattin Savcı, buyurun efendim. 

SEBAHATTİN SAVCI (Diyarbakır) — Sayın 
Başkan, çok değerli arkadaşlarım; 

Gümrük ve Tekel Bakanlığının 1976 yılı Bütçesi 
üzerinde grup sözcüleri ve şahsî adma konuşan arka
daşlarımdan sonra ben de şahsî görüşlerimi arz ve ifa
de etmek üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

Aşağı yukarı, bugüne kadar, şu ana kadar yapı
lan görüşler üzerinde ittifak edilir hususlar var. Bi
lindiği üzere Türkiye bütçesinin 153 milyarlık millî 
bütçe içerisinde yalnız, Bakanlık bütçesi olarak 
271 364 700 liralık bir bütçeye sahip olan bu Bakan
lık, bilhassa gümrük mevzuatı ve prensiplerini uygu
lamakla görevli bulunmaktadır. Ayrıca, katma büt
çeli Tekel Genel Müdürlüğünü de bünyesinde bulun
durmaktadır. Bilhassa son yıllarda da Çay - Kur Ge
nel Müdürlüğü ki, 440 sayılı Kanuna tabi olarak 
kurulmuş bulunan bu Genel Müdürlüğün de Bakanlık 
bünyesinde yer almasını memnupniyetle karşılamış 
bulunuyoruz. Esasen, bundan birkaç sene önce, be
nim de milletvekili bulunduğum sıralarda Çay - Kur 
Kanununu Geçici Komisyon Başkanı olarak çıkar
dığımız zaman hakikaten bilhassa Doğu Karadeniz, 
Rize ve havalisindeki çay. üreticisinin bütün mese
lelerini tek bir eklen halletmek üzere kurulmuş iyi bir 
teşkilât, geleceğe, bilhassa çay üreticisinin geleceğine 
müessir ve yararlı teşkilât olarak kurulacağını ve bu
gün de faaliyette bulunduğunu memnuniyetle müşa
hede etmiş bulunuyoruz. 
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Muhterem arkadaşlar; 
Gümrük hizmetleri bakımından bilhassa güm

rüklerimize taalluk eden faaliyetler bir Gümrük Ka
nunu ile yürütülmektedir. Gümrükler Genel Müdür
lüğü, şunu ifade etmek isterim ki, Hazineye büyük 
ölçüde katkıda bulunmakta ve her yıl aşağı yukarı 
bütçeye % 30 civarında bir (tahminime göre) gelir 
sağlamaktadır. Bununla beraber günümüzün icapla
rına göre gümrük faaliyetlerini ekonomik kalkınma
mız istikametinde titizlikle uygulama görevlerini de 
ifa ederken elbette ki, dış ticaret, para fonu rejimle
rinin gümrüklerimize tahmil ettiği görevlerin yanısı-
ra son yıllarda meydana gelen yabancı ülkeler işçi 
gönderme faaliyetlerini ve ayrıca da her yıl gelişen 
turizm endüstrisinin yüklemiş olduğu geniş mikyas
taki iş hareketiyle beraber GATT, Ortak Pazar, 
Gümrük İşbirliği Konseyi, NATO, RCD gibi anlaş
malar icabı Bakanlığın, ilişki ve çalışmaları sebebiy
le bugünkü şartlara uygun bir çalışma içerisinde ol
duğunu da memnuniyetye müşahade etmekteyiz. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığının Kuruluş Kanununu 
değiştiren son zamanlardaki Gümrük Kanunu üzerin
de de belki zamanla bazı tadilât yapılması gerekecek
tir. O da Meclislerin vazifesi olacaktır. 

Gümrük faaliyetlerinin daha verimli olabilimesi-
nin medenî ve gelişmiş ülkelerdeki gibi yürütlmesi, ta-
biatıyle en güzel görev olarak bu Bakanlığa düşmek
tedir. Bilinmelidir ki, turistlerin ilk ve son temas et
tikleri şahıs yine bu Bakanlığın gümrük personelidir. 
Bunların dirayetli, lisan bilir, güler yüzlü, vazife sever 
olmaları konusunda Bakanlığın gösterdiği hassasiyeti 
idrak ediyoruz. Bu arada gümrük binalarının bilhas
sa modern ihtiyaca cevap verecek şekilde onarılma
ları üzerinde önemle durulmalıdır. 

Muhterem senatörler; 
İhraç mallarımızın ve döviz kaynaklarımızın ba

şında gelen en önemli ürünlerimizden biri de tütündür. 
Tekel Genel Müdürlüğünün faaliyetleri arasında bu
lunan, bu konuda yarım milyona yakın ekiciyi ilgi
lendiren, geçim ümitlerini bu mahsule bağlayan va
tandaşlarımız elbetteki, her yıl tütün piyasasında iyi 
fiyatla satış yapmanın heyecanını duymaktadırlar. 

Tütünlerimizin, gerek kalite ve gerekse nefaset 
bakımından dış piyasalarda da rekabet kabul etmez 
bir kıymet taşıdığı muhakkaktır. Tütün ekicilerimiz 
genel olarak her yıl bölgelerimize göre birtakım is
teklerde bulunurlar. Meselâ tekel alımları yani, piya
sa her yıl erken açılmalıdır kanaati tütüncüde yer
leşmiştir. Aynı randıman tütüne her yerde aynı pa-
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ra verilmesi arzu edilir bir husustur. Tekel, alımları
nı yavaşlatarak ekicileri ihracatçıların kucağına dü
şürmemek lâzımdır, tesellüm işleri çabuk yapılmalı
dır. Teslim alınan tütünlerin parasını en geç bir haf
ta içerisinde kısa bir zamanda ödeme yolları aranma
lıdır. Bu yıl açılmış bulunan tütün piyasasında muh
terem Bakanın büyük alâkası ile ümit ediyoruz ki, 
Ege çiftçisi, memnuniyeti mucip bir neticeyi elde et
miş bulunmaktadır. Ancak, diğer bölgelerde de ya
pılacak piyasaların açılışının, yine O bölge tütüncüle-
lerine, ekicilerine arzularına uygun bir şekilde bir 
hazırlık içinde bulunmalarını Bakanlıktan bilhassa 
temenni etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Tütün hakikaten Türkiye'nin ekonomisinde üre

tim imalât, istihdam, ihracat ve Hazine gelirleri yön
lerinden büyük önemi olan bir sektör faaliyeti içeri
sinde mütalaa edilmektedir. Biz, zamanla daha çok 
tütün ekicisinin iyi şartlarla bilhassa sanayileşme ha
reketleriyle de memnuniyet verici bir çalışma içerisin
de Bakanlığın himayesinde bulunacağına kanaatimiz 
vardır. 

Kısaca özetlemek istersek, hakikaten dünya tü
tüncülüğünde son yedi yıl içinde çok büyük gelişme
ler kaydedilmiştir. Ancak, son iki yıl tütün üretimi
nin c/c 12,3 oranında artışına karşılık, sigara tüketimi 
artışının da c/c 6,7 oranında kalması, dünyanın yeni 
bir tütün stoku birikimi tehlikesi ile karşı karşıya bu
lunduğunu da göstermektedir. Amerikan Blend tipi 
sigara harmanlarında kullanılan şark tipi tütünlerin 
kullanılma oranı her yıl tedrican artıyor; 1974 yılın
da tahmin ediyorum r/r 17,1 düzeyine de yükselmiş 
bulunuyor. 

Muhterem arkadaşlar; 
Tütün, gümrük, politikanın dışında bırakılmalı 

kanaatimce. Dünya tütüncülüğünün bugün içinde 
bulunduğu şartlar da nazarı dikkate alınmak suretiy
le müstakar ve realist bir millî tütün politikası tespit 
edilmesi ve uygulanması yerinde olacaktır. 

1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanunu ve Tü
züğünün tütün üretimini düzenleyen hükümleri bir an 
önce yürürlüğe konulursa ve uygulama ciddiyet, titiz
likle takip edilirse tütüncünün lehine bir hareket ola
bilir. 

Milli tütün politikasını tespit etmek üzere 1177 sa
yılı Kanun ve Tüzüğün öngördüğü Millî Tütün Ko
mitesi bir an evvel toplantılara çağırılmalı ve bu ça
lışmasına imkân sağlanması yerinde olur kanaatini 
taşımaktayız. 

Tütünün ekici piyasalarında değerlendirilmesin
de elbette uygulanmakta olan ve ekiciyi, alıcıyı mem
nun etmekte yine bir iç pazarlama sistemi konusudur. 
Bakanlığın uzmanları bu konuda da öyle tahmin edi
yoruz ki, çok hassasiyetle üzerinde durmaktadırlar. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bakanlığın en büyük iştigal konularından birisi de 

malum olduğu üzere çaydır. Türkiye'de bilhassa bu 
konuda birkaç yüz bin çiftçinin, çay üreticisinin bil
hassa biraz evvel de bahsettiğimiz gibi Doğu Kara
deniz Bölgesindeki çiftçinin malî gücünü geliştire
cek imkânlar gün geçtikçe artırılmaktadır. 

Hemen ben burada şunu ifade etmek isterim ki; 
1939 yıllarında çayın ilk defa Rize ve havalesinde 
yerleşmesini ve gelişmesini sağlayan Zihni Derin ho
camızı burada rahmetle anmak isterim. Ben, zama
nın kifayetsizliği dolayısı ile üzerinde fazla konuşul
ması gereken bu konuyu burada kesiyorum. Bakan
lığın inşallah başarılı bir yıl idrak etmesiyle sevinci
mi ifade etmiş olacağım. 

1976 yılı bütçesinin güzide Bakanlık mensupları 
için çok başarılı olmasını belirtirken, biraz da kendi 
seçim bölgem olan Diyarbakır'a sayın Bakanın müj
deli bir haberle, bir sigara fabrikasının kuruluşu ve 
Diyarbakır Bölgesinde tütün ekimini deneme ekimi 
veyahut tevsii şeklinde olarak biraz daha genişletil
mesini burada bize müjdeli bir haber vereceğini ümit 
ederek Doğu bölgesindeki tütün piyasasının da erken 
açılmasını temenni ederek sözlerime son veriyorum. 

1976 Yılı Malî Bütçesinin Gümrük ve Tekel Ba
kanlığı mensuplarına, çay, tütün ve bütün Türk çift
çisinin geleceği için hayırlı olması temennimi bu şe
kilde ifade ederken sizleri, beni dinlediğiniz için say
gı ile selâmlar, bu konudaki başarılı hizmetlerinden 
dolayı Bakanımıza ve onun güzide mensuplarına şük
ranlarımı ifade etmek isterim. Sağ olun arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Sayın Canpolat ve Sayın Kırlı'nın 
kiyafet teklifleri var. Oylarınıza sunuyorum. 

LÛTFÎ BİLGEN (İçel) — Sayın Başkan, acaba 
geriye kaç kişi kaldı? 

BAŞKAN — Efendim, okuyalım: 

Sayın Süleyman Ergin?. Yok. Sayın Mehmet Fey-
yat?. Yok. Sayın Şaban Demirdağ ile Sayın Alâed-
din Yılmaztürk yer değiştirdiler. Yılmaztürk?.. Bura
da. Sayın İsmail Kutluk?.. Burada. Sayın Orhan Kor 
zaten yer değiştirerek birinci sırada konuştular. Sayın 
Talât Doğan ve sonra zatı âliniz. Sıra bu. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Bir şeyi arz edebilir 
miyim? 
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BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
LÛTFÎ BİLGEN (İçel) — Konuşmanızın şeklini 

kaydederken İçtüzüğümüze göre hazırlık yapılmıştır. 
Bir konu üzerinde iki lehte iki üzerinde ve iki aleyh
te konuşmalarla tamamıyle aydınlanması için bu usul 
konmuştur. 

BAŞKAN — Doğrudur. 
LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Sanıyorum ki; bura

da lehinde konuşan arkadaşlarımız, aleyhinde konu
şan arkadaşlarımız belli olmuştur, üzerinde konuşan
lar belli olmuştur. Böylece konunun her yönde ay
dınlanması istenmiştir. Sanırım aleyhinde olan kısım
larda bir arkadaşımız konuştu ve bir konuşma eksik 
kaldı. Bu konuda fikrimi arz ediyorum. 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bilgen, ben aynı görüşünüze 
iştirak ediyorum, o maksat ile; «Aleyhte bir sayın 
üyeye söz vereceğim, henüz yok» dedim. Sordum, 
zatı âliniz de bana cevaben üzerinde konuşacağınızı 
söylediniz. Ben de elimdeki nota (Ü) işaretini koy
dum. Zapta da böyle geçti. 

Şimdi bu beyan ortada iken, kendi beyanınız ve 
benim zapta aldığım beyan ortada iken bilmiyorum 
fikirlerinizde bir değişiklik mi oldu? 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Sayın Başkan, ben o 
noktayı anlayamadığım için söyledim. Sorunuzu an
layamadım. 

BAŞKAN — Kifayeti oylarınıza sunuyorum efen
dim. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Şimdi, önceki beyan bilâhara değiştirilirse sizden 
önde arkadaşlarım var. Onlar da değiştiriverirler. Yi
ne de söz haklarını muhafaza ederler. Geliniz bu yo
lu açmayalım. 

LÜTFİ BİLGEN (İçel) — Gelecek seneye. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakanın söz hakkı tabiî mahfuz. Son söz 

söyleyecek olan sayın iki arkadaşım var burada, gö
rünürde. Birisi; Alâeddin Yılmaztürk, sarfınazar ettik
leri takdirde İsmail Kutluk. Bu iki arkadaşımdan bi
risi aralarında anlaşacaklar. 

Sayın İsmail Kutluk'un bana intikal etmiş bir so
rusu var. Onu da Sayın Bakana sunuyorum. 

Sayın Bakan, buyurunuz. 

Efendim bir hususu bilgilerinize sunayım; belki 
yararlı olur. Sayın Bakan rahatsız olmalarına rağ
men Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunda bulun
muşlardır. Bu itibarla kendilerine intikal ettirdiğim 

j pek çok sayıda soruları yazılı olarak da cevaplandır
mak imkânına sahiptirler. Biz de kendilerine kolay
lık olarak bunu hatırlatalım. 

TALÂT DOĞAN (Rize) — Bendeniz yazılı ce
vap istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Evet efendim. Yazılı olmayanlar da 
var, soruların arasında böylesi de var. Sayın Bakana 
ben öylece sunayım. Takdir kendilerinin. 

Buyurunuz Sayın Bakan. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ORHAN ÖZ-
TRAK (Tekirdağ) — Sayın Başkan, değerli senatör
ler; 

Gelir bütçemizin hemen hemen 1/3'ni temin eden 
Gümrük ve Tekel Bakanlığının önemli görevlerin
den biri vergi toplamak şeklinde görünmektedir. An
cak, Bakanlığımızın yaptığı diğer görevler mahiyet, 
şümul bakımından en az vergi toplamak kadar önem
li bir safhada bulunmaktadır. Ortak Pazar, GATT, 
Gümrük İşbirliği Konseyi, RCD gibi uluslararası ku
ruluşların gelişmeleriyle her gün biraz daha ilerleme 

I kaydedilmekte olan uluslararası ilişkiler Gümrük - Te
kel Bakanlığına daha ciddî sorunlar yüklemiş bulu
nuyor. 

Gelişen ülkeler gümrüklerin görevini ve ehemmi-
ı yetini son derece artırmış bulunuyor. Bilhassa ithalât 

ve ihracat rejimleri, kambiyo mevzuatı gümrükleri 
hayli meşgul eden konular arasında bulunur. Güm
rükler malî, ekonomik, sosyal ve turistik çok yönlü 
bir faaliyet içerisindedir. Özellikle yurt dışındaki yüz-
binlerce işçimizin yurda geliş gidişleri, turistik faali
yetlerdeki hızlı gelişmeler yeni birtakım problemleri 
su yüzüne çıkarmış bulunuyor. 

Çeşitli kuruluşların görev yaptıkları hava meydan
ları ve gümrük kapılarında yapılan bütün aksaklık
lar çok defa tek sorumlusu olarak gümrüğü ortaya 
koymaktadırlar. Halbuki bu mıntıkalarda muhtelif 
otoriteler çalışmaktadır, muhtelif hizmetler yapılmak
tadır. Zaten gümrüklere izafe edilen aşarı suiistimal 
meselesi de zannediyorum ki bir parça abartılmakta
dır. 

Açık bir şey : Bugün Türkiye'de administrasyo-
numuza girmiş olduğu söylenen, rivayet edilen bir
çok şeylerin çoğu da rivayetten ibaret olduğu aşikâr
dır. 

I Geçenlerde Sayın Veli Bakırlı'nın Mecliste hacı
lardan alınan para konusunda kendisine istirhamda 
bulundum, kendisi bu konuda ne biliyorsa bize ak
tarsın, derhal kanunu çiğneyen, mukaddes bir görev 

j yapıp yurda dönen bir insanı tazip etmeye kimsenin 
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hakkı olmadığı gibi, hele ona bir ziyan vermeye hak
kı olmadığını ifade ettim, kendisinden istirhamda bu
lundum. Bana verdiği cevapta Sayın milletvekilinin 
yaygın şayiadan başka bir şey bilmiyorum oluyor. 

Bugün gümrükler konusunda arkadaşlar açık bir 
şey ifade edeyim, çok mükemmel bir durumda deği
liz. Bir şey daha söylemek lâzım gelirse başka daire
lerden de pek geride değildir. Tevazu ile ifade ede
yim, düzelecek çok şeyi vardır. Bugün bütün dünya
nın gümrüklerinde de aynı şikâyetler olur. Çünkü, 
mesele gümrükçüyle, alış veriş yapan kanun kaça
ğında da bitmektedir. Sade gümrükçüyü almayın, ona 
bu parayı veren, onu itma eden, onu cazip birtakım 
yollarla ihfal eden insanlar da var karşısında. Onun 
için bugün hemen hemen bütün Avrupa devletleri 
için de gümrüklerde en sağlam duruma gelmiş olan 
Fransa De Gauîle zamanında yaptığı bir ıslâhatla 
şöylece meselesini halletmiştir. Gümrük memuruna 
başka memurların aldığı maaşın 5 mislini vermek su
retiyle gümrük memurunu evvelâ iktisaden tamah et
meyecek, tabiî ahlâksızsa eder, iktisaden bir mecbu
riyet altında bulunupta tamahını cazip bir konuya 
yöneltmeyecek şekilde teçhiz edersek mesele hallolu-
nur. 

De Gaulle çıkardığı bir kanunla demiştir ki, «Bun
lara biz bu parayı veriyoruz; ama bu parayı verme
mizin sebebi şudur, bunun hâkimi de kendisidir, ka
ran kendisi alır, icrayı da kendi yapar.» Yani, vic
danları arasındaki bağlantının bir hususî noktada ol
duğunu belirterek gümrüklerini ıslâh etmiştir. Biz de
min bir arkadaşımızın söylediği gibi, gümrük memur
larımızın içinde suiistimalleri yapan vardır ve her gün 
de ayıklıyoruz bunları. Ben geldim geleli çoğunu ayık
ladım; ama bilirsiniz ki her gün suiistimali su yüzü
ne çıkarmak ta mümkün değildir. 

Yukarıda çeşitli ve önemli görevlerini belirttiği
miz gümrüklerimizle ilgili olarak yaptığımız ve yap
ma çabaları içinde olduğumuz işleri kısaca belirtmek
te yarar görüyorum : 

Yurt dışında çalışan yüzbinlerce işçimizin yurda 
giriş ve çıkışlarında sıkıntı çekmemeleri için persone
lin davranışında ve mevzuat bakımından kolaylıklar 
getirmişizdir. Son günlerde yurda dönen işçilerimizin 
adedi artmıştır. Bakanlığımız işçilerimizin yurda ge
lişlerinde onları rahatsız eden birçok formaliteleri 
kaldırmıştır. Bu uygulama ile evvelce konsolosluklar-
ca tasdik edilmekte olan nakilhane belgesi ve eşya 
listesi bundan böyle aranmamaktadır. Gümrükler pa-
saportlardaki kesin dönüş şerhiyle yetineceklerdir ve 
yetinmektedirler. 

Yolcuların beraberinde getirdikleri hediyelik eşya 
muafiyeti 1 000 liradan 2 000 liraya çıkarılmıştır. 
Yılbaşı ve bayramlar nedeniyle yurt dışından gönde
rilen hediyelik eşya muafiyeti 200 liradan 400 liraya 
çıkarılmıştır. 

Yolcu ve işçi akımı şimdiye kadar görülmemiş bir 
biçimde artıyor. Trafiğin en kesif olduğu Kapıkule 
ve meydanlarda yığılmayı ve şikâyetleri önlemek ama-
cıyle beyanla yetinme ve sondaj yoluyla muayene gi
bi cesaretli kararlar aldık. Bu kararlardan uygulan
mayan tarafları da oluyor; ama şunu açıkça, huzu
ru kalple ifade edeyim ki, geçmiş senelerde gümrük
lerde, gümrük kapılarında görülen sıkıntıların bu se
ne hiç olmazsa üçte birine raslamamışızdır. Bilhassa 
Avrupa'dan gelen işçiler, Avrupa'daki organizasyon
ları vasıtasıyle bana 10 binlerce mektup göndererek 
ilk defa kişiliğimize saygıyı hedef alan bir yönetimi 
yaptınız diyor. Böyle şikâyetlerimizin yanında bu ne
vi taltif eder yazılar da almaktayız. 

Günün şartları dikkate alınarak merkezde bazı 
genel müdürlükler, lüzumlu yerlerde başmüdürlükler 
ve müdürlükler ihdas edilmiştir. Bunlar münhasıran 
hizmetlerin kolayca yürütülmesi için yapılmıştır. Di
ğer taraftan hizmet içi eğitime önem verilerek 180 
tane yeni muayene memuru kursa çağırılmıştır. 9 ay
da kursları bitirecek bu personel ile muayene hizmet
leri takviye edilmiş olacaktır. Son yıllarda Bakanlık 
hizmetleri en az 10 misli artmış bulunmaktadır, bu 
artış yeni alınmış olan kadrolarla karşılanmaya çalı
şılacaktır. 

Aktüel olan TIR nakliyatındaki sıkışıklık ve yığıl
ma, Bakanlığın formaliteleri asgariye indirmesi sonu
cu hissedilir şekilde azalmıştır. Bu amaçla Kapıku
le'de müstakil bir TIR gümrüğü kurduk, buraya da 
bir müdür getirdik. Gürbulak kapısında da artan nak
liyata cevap verecek yeni tesisler yapılması için plan
lamış bulunuyoruz. Aynı nedenle Trabzon'da başmü
dürlük ihdas, ettik. 

Uluslararası ekonomik ilişkilerde son derece önem
li yeri olan serbest bölge ve liman konularında Ba
kanlığımızın koordinatörlüğünde çalışmalar son saf
haya gelmiştir. Elimizde bir kanun vardır, yalnız bu 
kanun yeni şartlara uydurulmalıdır. Çünkü, hakika
ten bugün Akdeniz için en tabiî merkez bizim Cenup 
yörelerimizdir, arkadaşlar. Bu fırsatı kaçırmamak için 
Bakanlık olarak gayretli arkadaşlarım ciddî vazife 
vermektedirler, yakın zamanda da hâsılasını alacağı
mı memnuniyetle müşahade ediyorum. 
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Sayın senatörler, 
Bakanlığımıza bağlı Tekel idaresinin çalışmaları 

hakkında kısa bir bilgi arz etmeme müsaade buyu
runuz : Tütün mamullerinin, ispirtonun, yüksek al
kollü içkilerin ve tuzun üretimi ve pazarlaması Tekel 
İdaresine aittir. Ayrıca, kibrit, şarap, biranın üretim 
ve pazarlaması da rekabet koşulları içinde Tekel ta
rafından yapılmaktadır. Yabancı içkilerin ve kahve
nin ithali ve pazarlaması Tekel Genel Müdürlüğümü
ze aittir. Sayım pazarlaması, vergisiz satış mağazala
rının işletilmesi Tekele aittir. Demin değerli bir ar
kadaşımızın ikazına hemen dokunmak istiyorum, İn
şallah Çay - Kur'u daha güçlü bir hale getirdiğimiz 
zaman bu tevziatı Cay - Kur kendisi yapacaktır, bu
nun için hazırlıklara başlamıştır da. 

Halen Tekelde işletilmekte oîan tesisleri şöylece 
arz etmem faydalı olur kanısındayım : 7 tane sigara 
fabrikası vardır, 14 yaprak tütün bakım ve işletme 
atelyesi vardır, 3 bira fabrikası vardır,- 14 şarap fab
rikası vardır, 1 kibrit fabrikası mevcuttur, 7 yüksek 
alkollü işki fabrikası mevcuttur, bir ambalaj fabrika
mız vardır, biri deniz, üçü göl diğerleri kaya ve kay
nak olmak üzere 51 Tuzla'da Tekel tuz istihsal et
mektedir. Tekel pazarlama işlerini 32 başmüdürlüğe 
bağlı 600'ü aşan satış depolarıyle yapmaktadır. Ay
rıca 16 perakende satış mağazası ve 23 vergisiz satış 
yeri Tekelce işletilmektedir. 

Tekelde 6 790 kadrolu memur, 60 bini aşan de
vamlı işçi ve 20 bini aşan geçici işçi çalışmaktadır. 
Tekel üretim faaliyeti ve destekleme görevleriyle 2 
milyon 500 bin vatandaşa geçim kaynağı sağlayan 
bir teminat haline gelmiştir. 

Anason, yüblon ve diğer üzüm, arpa gibi birtakım 
maddeleri de Tekel kendi ihtiyaçları için muba
yaalar yapmaktadır. Bu mubayaalarda üreticinin alm-
terini ciddî şekilde değerlendirmektedir. Tekelin bu 
görevi, bilhassa bu sene Hükümetçe çıkarılan Karar
name ile çekirdekli kuru üzümü destekleme sahasına 
almış olması, Tekelin yanında ayrıca senelerden beri 
büyük bir problem olan çekirdekli kuru üzüm mese
lesinin halledilmesi, hakikaten vatandaşı son derece 
sevindirmiştir. Bunun için, Kararname ilkten 245 mil
yon liralık bir ödemeyi kabul etmiş, bu yetişmediği 
takdirde ayrıca yetecek paranın sağlanması için Ka
rarname hüküm ihdas etmiştir. 

Tekelin 1975 yılı toplam gelirlerinin 18 milyar do
laylarında olacağı tahmin edilmektedir. Yaratılan kat
ma değer ise 7 milyar lirası vergi, 3 milyar lirasıda 
ücret olmak üzere 10 milyar lira dolaylarındadır. İda

re bu yıl 6 milyar 750 milyon lira istihsal vergisi öde
miştir. İlk defa Tekelin tarihinde bu düzeyde mun
tazam bir vergi sorumluluğu duyulmuş ve Maliyece 
de Tekelin durumu takdir görmüştür. 

Tekelin ürettiği mallara karşı talep hiç bir ülke
de görülmeyen şekilde artmaktadır. Bu cümleden oia-
rak, tütün mamulleri satışı 1973'te 52 milyon kilo
gram iken 1975'te yüzde 10 artışla 57 milyon kilo
gram olmuştur. 1980 yılında bu talep 80 milyon ki
logram seviyesine ulaşacaktır. 

Filtreli sigara talebi artmış ve artmakta devam edi
yor. Filtreli üretim, 1973 yılında 900 milyon kilo
gram iken 1974'te 13 milyona çıkmış, 1975 yılında da 
17 milyon kilograma yükselmiştir. Filtreli sigara üre
timi 1976 senesinde tüm üretimin yüzde 45*i seviye
sine çıkacaktır. Bu nispet 1980 senesinde yüzde 80 
olacaktır. Bu talebi karşılamak için yeni sanayi ku
ruluşu yapılmaktadır. 1974'te Tekelin tüm yatırım
ları 370 milyon iken 1975'te 800 milyon civarına 
ulaşmış, 1976'da da 1,5 milyar lira seviyesine yük
selecektir. 

Maltepe Sigara Fabrikasına 1975 yılı Aralık ayın
da konulan 17 filtre makinesi ve 1976 Mart ayı or
talarında üretime başlayacak olan Adana sigara fab
rikası, mevcut üretime 15 milyon kilogram yıl kapa
site artışı sağlamaktadır. 1977 senesinde Malatya Fab
rikası filtreli üretime 4 milyon kilogram yıl kapasite 
ilâve edecektir. Bunu takip eden bir yıl sonra Tokat 
sigara fabrikası üretime 4 milyon kilogram yıl ka
pasiteyle girecektir. 

Bu yıl temelini atacağımız Diyarbakır, Erzurum, 
Samsun, İzmir fabrikaları, 1978 ve 1979 yıllarında 
yıl kapasiteye 25 milyon kilogram filtreli sigara ilâ
ve edecektir, 

Sayın senatörler; 
İçki ihtiyacı da Türkiye'de hızla artmaktadır. 1973' 

te 23 milyon litre olan rakı üretimi, 1975'te 32 mil
yon litreye ulaşmıştır. 1980 yılında üretim 50 milyon 
litre olarak hesaplanıyor. Bu yıl Orta Anadolu'da 
üzümleri değerlendirecek 15 milyon litre kapasiteli 
bir rakı fabrikası temeli atılacaktır. Bu da Orta Ana-
dolunun şimdiye kadar satışında çok güçlük çektiği 
üzümlerini değerlendirmekte çok müessir bir faktör 
olacaktır, umut olacaktır. 

Kanyak, şarap, bira üretimi konusunda da talep 
artışlarını karşılayacak tedbirler alınıyor. İhtiyaçlar 
karşısında Tekel yeni bir bünyeye bürünme ihtiyacı
nı duymuş, bu nedenle de Yüce Meclise Tekelin İkti
sadî Devlet Kuruluşu olması için bir kanun teklifi 
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sunulmuştur. Bu ihtiyacı tespit eden Hükümetimiz, 
bu çok hayırlı hizmetin değerli senatörlerimiz ve Mil
let Meclisinde de Millet Meclisi üyelerimizin yar-
dımlarıyle ne kadar süratle çıkarırlarsa memlekete o 
kadar büyük bir hizmet sağlayacaklardır. 

Tekel, bugünkü bünyesiyle, alacağında, değerlen
direceğinde birtakım sıkı kayıtlar içindedir. Halbuki, 
ticarî meseleler göz açıp kapanıncaya kadar halledi
liyor. Tekelin iştigal sahası bugün işletmeciliktir. Bir 
bakımdan da Devlet ticareti yapmaktadır, Devlet eliy
le ticarettir; kurallara uymaya mecburdur. Bu neden
le, yüksek heyetinizin huzuruna Tekelin İktisadî Dev
let Kuruluşu olması için bir kanun teklifiyle gelmiş 
bulunuyoruz. Yardımlarınız hayırlı netice doğuracak
tır, biz de şükranlarımızı arz edeceğiz. 

Bu arada kısaca Çay - Kur'a da temas etmek iste
rim. Çay, Karadeniz halkımızın önemli bir geçim 
kaynağıdır. 1975'te üretilen 261 ton yaş çay yapra
ğına 1 milyar 960 milyon lira ödenmiştir. Ayrıca, üre
ticiye bir yıl evvel ödenmesi gereken 280 milyon lira 
kontenjan fazlası yaprak bedeli de bu yıl ödenmiş
tir. Böylece bu yıl üreticinin eline 2 milyar 240 mil
yon lira geçmiş bulunuyor. 

1975 üretimi kuru çay miktarı 55 bin tondur. 1976 
yılı tüketimi 53 bin ton olacağı tahmin edilmektedir. 
Memnuniyetle ifade etmek isterim ki, eskiden satıl
mayan Türk çayı bugün ciddî şekilde memleketimiz
de değerini bulmuş ve hatta ben tahmin ediyorum 
ki, bu yıl ancak üretimle tüketim başabaş gelecektir. 
Bunun için, yeni üretim sahaları açıp açmama konu
sunda Tarım Bakanıyle ve ilgili kurullarla gerekli te
masları ve çalışmaları yaptırıyorum. 

Çay Kurumunda işçi alımında birtakım yolsuzluk
lardan bahsettiler arkadaşlarım. Çay Kurumunda işçi 
alımı şöyle yapılmaktadır : 

Çay Kurumu, İşçi Bulma Kurumundan birtakım 
isimler istemektedir. Onları alır sendikayla beraber 
imtihan yapar, sendikayla beraber işçileri alırlar. Tür
kiye'nin her yerinde aşağı yukarı bugün en çok söy
lenen lâf suiistimaldir; ama işin kökenine inip de 
«Nerede ne olmuş?» dendiği zaman bunu bize iletir
lerse hizmetleri, değerli arkadaşlarımızın hizmetleri 
bizim ancak minnetimizle karşı karşıya olur. «Şöyle 
olmuştur, böyle olmuştur» desinler, üzerine gitmeye
ceğimiz hiç bir hadise yoktur, hepsinin üzerine gide
riz. 

1975 yılında çay ile ilgili yatırımlar küçümsenme
yecek bir seviyededir. İki çay fabrikası, bir çay pa
ketleme fabrikası, çay paketleme fabrikası tevsii, 10 

adet yarım kalmış fabrikanın tamamlanması ve tevsii, 
stokların tespiti ve birtakım imkânların, birtakım ye
ni projelerin geliştirilmesi Kurum imkânlarıyle Taşı
ma ve Genel Müdürlük sosyal tesislerinden devreye 
girmesi bu hizmetler meyanında bulunmaktadır. 

Şimdi değerli arkadaşlarımın bana yönettikleri so
rulara cevap arz edeceğim. 

Çay Enstitüsü kurulması hakkında Sayın Mümin 
Kırlı'nın temennilerine aynen iştirak ediyorum. Zaten 
çalışmalarımız bu istikamettedir. Erzurum Üniversi
tesinden tahmin ediyorum müspet bir cevap geldi. 
Trabzon Üniversitesinden de geleceğine kani bulunu
yorum; çünkü memleket için çok hayırlı bir konu
dur. Çay eksper okulunu bu sene açıyoruz. 

Gümrüklerde suiistimal meselesi hakkında demin 
arz ettim, elimizden gelen her şeyi yapacağız ve ya
pıyoruz; ama bilesiniz ki gözümüzden kaçmış olan
ları da bilhassa değerli arkadaşlarımız bize mahal ve 
yer itibariyle tespit ederlerse; çünkü Yüce Senato 
ve Mecliste her söylenen lafın dışarda akisleri büyük 
oluyor. Bize bu konuda söyledikleriyle iktifa etmeyip 
ayrıca detaylanyle de yardımda bulunmalarını istir
ham ediyorum. Üstüne gitmeyeceğimiz hiç bir mese
le yoktur, hiç bir suiistimal yoktur, hepsinin üstüne 
gideriz. 

Gümrüklerde depolama felâket halini almıştır, 
doğrudur. Gümrüklerde sayım uzun yıllar bilmiyo
rum ihmal edilmiş, sayımı ilk defa ben başlattım bu 
sene. Çünkü, diğer suiistimaller çok önemlidir, taaf-
fün yapmaktadır; ama bilesiniz ki Devlete teslim edi
len mal Devletin deposunda bir suiistimale uğrarsa, 
o suiistimal hepsinden daha kötüdür. Nitekim Çocuk 
Esirgeme Kurumu hadisesi nedeniyle İstanbul güm
rük depolarında yaptırdığım bir sayımda bize daha 
evvel kristal diye gösterilen ve «kristal verdik» diye 
söylenen malların orada da yapılan tespit ile kristal 
olmadığı anlaşılmaktadır. Yani gümrük depoları müh
meldir, hiç bir tasnife tabi tutulmamıştır ve gümrük 
olarak yapacağımız başlıca iş gümrük depolarına el 
atmaktır; çünkü bize, Devletin emniyetine giren her 
şey teminatlı olmalıdır. 

Serbest liman konusunda arz ettim, Bakanlığımız 
koordinatörlük yapmaktadır. İnşallah daha evvel çık
mış olan Kanunu günün şartlarına uydurmak suretiy
le süratli tedbirler alır, şu gün yaratılmış olan Akde
niz'deki havadan Türkiye'nin faydası böylece sağlan
mış olur. Oraya gelecek insan deposunu getirir ora
ya kor, oranm limanında vasıtasını tamir eder, gemi 
yapar, gemi tamir eder. Türkiye için büyük imkân-
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dır; bu imkâna göz yummamak en büyük vatanper
verliktir, göz yummak da hataların en büyüğü olur. 

Tekel'in sermayesinin ilk defa 7,5 milyara çıkması 
için görevli bulunduğum süre içinde 20 milyar liraya 
yaklaşmış olan bir cironun daha evvelki sermaye ile 
yürütülmesi mümkün olmadığı tarafımdan görülmüş 
ve böyle bir teklif yapılmıştır. Bu teklif Bakanlar Ku
rulunca da kabul edilmiş ve hayırlı hizmetler hane
sine işlenmiştir. 

İzmir'deki işçi alımında suiistimaller olduğu yo
lundaki konuyu inceden inceye tetkik ettireceğim. Bu 
konu hakkında bana da birtakım şeyler geldi. Genel 
Müdüre talimat verdim, icap ederse kendi müfettiş
leri ve Bakanlık müfettişleriyle beraber bu işi daha 
detaylı olarak ve daha üst seviyede ele alacağız. 

Tekel hakikaten piyasada başarılı olmuştur arka
daşlar. Tekel Türkiye'nin hiç bir yılında bu sene yap
tığı tütün piyasasını açıştaki sıçramayı yapmamıştı, 
açık. Tüccar ancak 40 milyon kilo tütün alabilmiştir, 
Tekel 73 miyon kilo tütünü mubayaa etmiştir. Bu
nun % 33'üne yakın kısmını da tesellüm etmiştir. Bu 
seneki Tekel hizmetleri, arkadaşlarımın fedakârane 
çalışmaları nedeniyle hakikaten göğsünü kabartacak 
seviyededir. 

Tütün satış merkezleri ve okşinler. Bu çok zaman
dır söylenir. Bu tütün satış merkezleri için çalışma
lar yapılmaktadır. Zaten tütün satışlarını ciddî bir 
pazarlamaya, ciddî bir borsaya tabi tutmadan tütün 
politikasını topal bırakırız. Aynı zamanda tütüncüyü 
başka suretle de korumak lâzımdır, istikrar fonu te
sis etmek suretiyle, bunu düşünüyoruz, bir hazırlık
tan sonra Hükümete gideceğim. Bu istikrar fonu o 
kadar zarurî bir şeydir ki, Türkiye'de 2,5 milyon in
sanın geçimini sağlayan tütün öyle yıllar olur ki, boy
nu bükük olur, dış piyasaya bağlıdır. O yıl da tütün
cünün boynunun bükük olmaması lâzımdır, bu neden
le istikrar fonu zarurîdir. Bu anlayış içindeyim, bunu 
inşallah gerekli şekilde gerçekleştirmeye çalışırım him
metlerinizle. 

Sayın Kırlı Amerikan sigara ithalinin yanlış bir 
uygulama olduğu kanısını ifade etti, bu kanısına ca
nı gönülden katılıyorum. Çünkü, Türk tütün sanayii
nin arkasında Türk tütün müstahsilinin emeği var
dır. Başka tertip, başka vasıf ve kalitede tütüne ben 
memleketimi alıştıramam ve değerli arkadaşımın ikaz
ları birçok çevrelerde bana daima, «Niçin Amerikan 
tütünü getirmiyorsun, Yugoslavya şöyle yaptı, Bulga
ristan böyle yaptı.» Bulgaristan ne yaptı beyefendi

ler?.. Bulgaristan şunu yaptı; COMECON'un üyesi
dir, en büyük tütün üreticisidir. Zaten COMECON' 
un üyelerinden en büyük tütün üretici olan Bulgaris
tan bütün tütününü COMECON'a vermektedir. Be
nim böyle bir pazarım yok. Böyle bir pazar inşallah 
sağlarız. Türk tütününden de çok sigara olabilir; 
ama bilmek lâzımdır ki, biz yeni türler geliştirmek 
mecburiyetindeyiz ve bu sene de yeni türlerin geliş
mesi için birçok yerlerde ekim yaptırıyoruz. Uzun 
elyaflı tütün eğer yetiştirllmezse bilesiniz ki, Doğu 
tütünleriyle, yani Türk tütünüyle ne yalnız Türk tü-
tünüyle ve ne de Türk tütünsüz sigara olmaz, bu meş
hur konasörlerin lafıdır, bu doğrudur. Onun için biz 
bir parça uzun elyaf lı tütünü de memleketimizde ye
tiştirmeye mecburuz. İnşallah ondan sonra pazarları 
ilereriyi de aşarız. 

Sayın Mustafa Çelik Bey'in sorularına cevap arz 
edeceğim. 

«Bakanlık Genel Bütçeden orantı olarak pay az 
almaktadır»; diyor, ben de aynı kanaatteyim; ama bu 
sene bir pırca geliştirmeye çalıştık. Çok mütevazı ol
sa da bir hayırlı adımdır. İnşallah bizden sonra ge
lenler de bizim yolumuzu takip ederler; çünkü, me
suliyet makamları baki değil, yalnız hizmetler de
vamlıdır. 

Sayın Çelik, bir hakkı teslim ederek gayet hakşi
nas konuştular. Kaçakçılık her memlekette var; ama 
bizdekileri hiç olmazsa, göze batanları önleyin de
diler. 

Bizdeki rahatsız edecek mahiyettedir; ama bunla
rın önlenmesi için gerekli her türlü İslahatı yapmak 
zarureti \ ardır. İnşallah yakında bir teşkilât kanunu 
takdim edeceğim, değerli arkadaşlarım o zaman ba
na yardımcı olacaklardır. Çünkü hakikaten gümrük, 
bir memleketin dışarıya karşı temsili görüntüsüdür. 
O nedenle, gümrük ve gümrükçü Devletin, Devlet 
mefhumuada çok daha başka yerlerle konmalıdır. 

Mayınlama kaçakçılığı önlememiştir; bilâkis pa
halı hale getirmiştir; hem can bakımından, hem eko
nomik değer ba'kımından. Ama, hep bunu söyleriz, 
bunu yapmak için adım atılamamıştır. İnşallah bu yıl 
böyle bir adımı atma istidadını göstereceğiz, arka
daşlarımdan o zaman yardım rica edeceğim. 

TIR kamyonları ile sigara kaçakçılığı ve silâh ka
çakçılığı yapılıyor deniyor. Hemen değerli arkadaşı
ma şunu söyleyeyim ki, TIR'larla da yapılıyor va
purlarla da yapılıyor, bilhassa Yugoslavya, daha faz
la Bulgaristan'da. Daha geçenlerde bir hadiseye el 
koyduk; Lihnenşitayn'dan 40 tane kamyon kalkıyor 
geliyor ve nereye gitmek için, Tunus'a gitmek için. 
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İstanbul'dan yüklenerek Tunus'a gidecek. Mahiyeti 
aşikâr. Şimdi Lihnenşitayn'dan İstanbul'a kadar me
safe 2 bin kilometre. Halbuki Lihnenşitayn, ondan 
sonra Domodosolo ve Napoli. Aşağı yukarı 480 ki
lometre. Buradan Tunus'a 2 100 mil, oradan gidiş, 
oradan karşıya geçiş 500 mil. Yani, açık, aşikâr ve 
nasıl biz buna müsaade etmişiz, onu araştırıyorum, 
müfettişlerim el koydu ve evvelâ tadat yaptırmakla 
işe başladım. Çünkü, bu maksatla gelir de yarısını 
da burada başka yollarla bırakıp giderler. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Hepsini bırakırlar, o 
maksatla geliyor. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ORHAN 
ÖZTRAK (Devamla) — Haberimiz olmasaydı hep
sini 'bırakırlardı. Tabiî, tabiî. Yalnız size söyleyeyim, 
bu yıl kaçakçılık bakımından aşağı yukarı üç vapur 
ve birçok TIR kamyonu, sigara bakımından elde edil
miştir, ciddî neticeler elde edilmiştir. Çünkü, bana 
daha evvel getire getire, bakıyordum, 12 - 13 yaşın
daki çocukları kaçakçı, diye getiriyorlardı. Bunların 
hiç mahiyeti yok. Ama, bir parça köküne inildiği 
zaman meselenin, memurlar ciddî çalışmışlardır, aşa
ğı yukarı üç tane gemi ve 50'yi aşkın TIR tamyonu 
yakalanmıştır. Ama, açık olarak söyleyeyim sizlere, 
bunları yakaladık da yani girenlerin adedi ne? Giren
ler bunlardan fazla. Onun için bu konuda da ciddî 
tedbir almak lâzımdır. Bilhassa filtreli sigara mesele
sini zabıta usulleri ile halledemeyiz. Türkiye'de filt
reli sigara meselesini ciddî tedbirler alarak hallet
memiz lâzımdır. Evvelâ yeterli ve vasıflı sigara yap
mamız zaruridir. Türkiye bunu yapabilir. Bu kanaat
te olduğum için daha uzun süre sigara sanayiinin 
Devlet elinde kalmasına taraftarım. İçkide aynı ka
naatte değilim. Ama, bu çok önemli bir konumuz
dur. Onun için bu konuyu değerinde yerinde oturttu
ğumuza kaniim. 

Hudut kapılarında giriş sıkıntıları vardır, arka
daşlar. Ama biliniz ki, yani daha evvelki sıkıntılardan 
çok değil, azdır, ama, mükemmel de bir şey de yap
mış da değiliz. Çünkü, yetiştirdiğiniz, koyduğunuz 
personel birtakım acayip usullerle çalışmaya alışmış
tır. Belki de bunu, aşağı yukarı, kendisi bir teşvike 
uğradığı için de ihtiyat haline getirmiş oluyor, sefa
leti de var bir yandan, memleketin için de bir İstırap 
konusudur, bunu iki yönde ele almak lâzımdır; hem 
mesuliyetler konusunda, hem de gümrük memuruna 
verilecek imkânlar konusunda ciddî tedbirler getir
mek lâzımdır. Öyle İslah edileceğine kaniim. 

Kromit yolsuzluğu hakkında, arkadaşım sordu, 
ne yapıldı buna diye. 

Söyleyeyim arkadaşlar, 29 milyon 280 bin liranın 
tahsili ve malî mevzuat yönünden takibat yapılma
sı için düzenlenen 1 sayıh ve 31 . 3 . 1974 günlü ra
por 1550 sayı ile 28 . 5 . 1974 günlü yazı ile Maliye 
Bakanlığına intikal ettirilmiştir. Kaçakçılık Kanunu 
hükümlerine göre takibat yapılması için düzenlenen 
2 sayılı 25 . 6 . 1974 günlü rapor İzmit Savcılığına 
tevdi edilmiştir. Olayda ihmali görülen memurlar 
vardır, ihmali mi, suiistimali, onu da bilmiyorum, 
olayda ihmali görülen memurlar vardır, bunlar hak
kında da kovuşturma yapılıp mahkemeye verilmiştir. 
Fakat, bunlar da Af Kanunundan istifade ederek hiç
bir ceza görmemişlerdir. 

Otobüs yolsuzluğuna gelince; Sbien otobüsleri me
selesi: 

Yahya Benekay isimli başmüfettişimiz, şimdi Müs
teşar Muavini, müfettişken bunun 60 tanesine el koy
muştur ve zaptedilmişti, bu mal. Yalnız 90 otobüste 
çok cüz'i miktarda dıştan gelen malzeme bulunması 
ve aynı zamanda bunların hüsnüniyetli kişilere satıl
ması nedeni ile konuda yalnız bu kaçakçılığı yapan
ların mesuliyeti belirtilmek suretiyle malın istirdatı 
mahkemeye sevk edilmiştir. Durum budur. Bunların 
tabiî hepsi benden evvelki zamanlarda yapılan hadi
selerdir. 

Mobilya yolsuzluğu meselesine gelince: 
Mobilya yolsuzluğu meselesi hakkında gerekli tah

kikatın bir veçhesi de Bakanlığımdadır. Tahkikata 
»devam etmektedirler, müfettişler. Bu nedenle bir mü
fettişimiz şimdi Kıbrıs'da bulunmaktadır. 

Tütün fiyatları üzerinde değerli arkadaşımla aynı 
kanaatte olamayacağım. Bu sendki tütünün satış 
fiyatı; a gırat, b gırat (a gırat, b gırat), tapa olarak 
hesap edilirse ve yüzde 14 filtrede zayiat kabul edi
lirse o zaman biz bir kilo tütünü ortalama olarak bu 
sene 50, lira 55 kuruşa satıyoruz. Ve 37,5 liraya 
müstahsiliden almış oluyoruz, vasati. Bu yıl, geçen 
yıllarda da olduğu gibi, değerli olmayan tütünlere 
geçen yıl 10: lira veriliyordu, tütün vasfında olup 
da; fakat randımanı olmayan tütünlere biz bu sene 
20, lira veriyoruz. Çünkü, çiftçinin bir hatası olma
dığı kanısındayız. Böylece bir sosyal yardım fonk
siyonu ifa ettik. 

1177 sayılı Yasanın Tüzüğü Ağustos 1975 tarihin
de çıkarılmıştır; zamanımızda çıkarılmıştır. Gerekli 
hazırlıklar ilgili vekâletlerle devam etmektedir, İnşal
lah süratle icraya koyacağız. 

Sigara ihracı yapmak temennisine gönülden ka
tılırım; ama bu bir etap meselesidir, İnşallah önü-
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muzdaki 1975'lerden sonra bunu düşünebiliriz. Za
ten tütün bu seviyede devam ederse, biz 1980 yılın
da hemen hemen iç istihlâk için 100 milyon kilo tü
tün harcayacağız. Dışarıya satacağımız da çok az 
olacaktır. 

«Filtreli sigara kifayetsiz ve vasıfsızdır» diyor, 
doğrudur arkadaşlar; ama vasıflısını yapacağız. Bu
na inanıyorum, demin de söyledim, yapmamak 
mümkün değildir. Güçlü büyük tesisler yapmışız; 
ama kim ne derse desin, biz sigara yapmasını bilmi-
yormuşuz, açık. Büyük büyük fabrikalar yaparken, 
onun yanında tavlama silindirleri, damar işleme ma
kineleri, havalandırma tesisleri, hiçbiri yapılmamış. 
Bunları yeni yeni ilâve ediyoruz, çok büyük eserler 
kazandırılmış. Bunlar yapılmamış; yani Türk sigara
sının vasfının kaybetmesinin nedenlerinden biri, bu 
>küçük küçük tertiplerin alınmayışından ileri gelmek
tedir. Bunları İnşallah alacağız. Biz Adana'yı 
1976'da, Bitlis'i 1976'da işletmeye açıyoruz. Ada
na'yı İnşallah hemen hemen bir ay sonra açacağız 
ve oradaki sigaramız hakikaten vasıflı bir sigara ola
caktır, oradaki sigaramız senelerden beri özlemini 
çektiğimiz bir hususun yerine getirilmesini sağlama
nın müjdesini verecektir. Malatya 1977 yılı başında 
hizmete girecektir, Tokat 1977 yılı sonu hizmete 
girecektir, Samsun, Diyarbakır, Erzurum bu yıl 
programa alınmıştır, 1978 yılında işletmeye girecek
tir, İzmir 1979'da işletmeye girecektir. Tekel tari
hinde ilk defa bu kadar geniş bir yatırıma girdik, tü
tün meselesinin önemli ve sosyal bir değeri olduğu, 
değerli Parlamento tarafından görüldüğü gibi Hükü
metimiz tarafından da tespit edilmiş ve bu yatırım
lar onaylayacağınız listedeki yatırımlarla İnşallah 
çok seviyeli bir endüstriyi yürüteceğiz. 

Tuz konusunda 1973 ve 1974 yıllarında birtakım 
yatırımlar olmuştur; ama nedense o zaman ihtiyaç 
kendisini göstermemiştir. O zamanki yatırımlar he
men hemen 2 - 3 - 5 milyon civarındaydı. İlk defa 
1975'te 178 milyon liralık bir yatırım yapıldı. Bu 
yıl 1976 toplam proje tutarı 1 100 0,00 000 aşan bir 
hizmet başarılmaya başlanmıştır. Tuz meselemiz bu 
şekilde ciddî bir şekilde ele alınmıştır. Tuz Türki
ye'ye Allah'ın verdiği (belki tatlı değil ama) en bü
yük nimetlerinden biridir; çünkü dünyada en çok tu
zu olan memleketlerden biriyiz. Sanayi mevcut ol
duğu zaman (olacaktır da) sanayi tesislerimiz geliş
tikçe ve başka memleketlere ihraç etme imkânlarımız 
da bulundukça, tuz geleceğin bizim için ciddî bir; 
hem sanayi hem de ihraç maddesi olacaktır. 

Naim Taşan arkadaşımın Çocuk Esirgeme Kuru
muna verilen eşyalar konusuna gelince; bu konuda 
zaten Sayın Yılmaz Alpaslan arkadaşımız ve diğer 
birkaç arkadaşımız tarafından bir Meclis Soruştur
ması açılmıştır.; ama kısaca arz edeyim; bunu pişirip 
kotarmanın manası yok. Çünkü daha evvelki boyut
lara bakarsak, bizim de dikkatsizliğimiz vardır; fa
kat hiç olmazsa dikkatsizliğimizin, hırsızlığın peşi
ne yapışmışızdır, o faziletimiz vardır. Kimse bun
dan bahsetmediği zaman, ilk defa tahkikatı ben aç
tırdım. Ne gazetesinde yazı vardı, ne şunda bilmem 
ne vardı. 

,Birgün bana Aykut Sağnak isminde bir gazeteci 
arkadaş geldi, vatanperver bir adam. «Sayın Bakan, 
bilir misiniz gümrükleriniz 20 yıldır bir kurum tara
fından sömürülür» dedi. Hayrola dedim, nedir, 20 
yıl nasıl kaynak temin etmişiz. «Anlatayım» dedi, an
lattı. «Yalnız sizin zamanınızda da bunlara 5 parti 
mal verilmiş» dedi. Bilmiyorum, verildiyse tetkik 
ederim ben dedim. Müsteşarı, Teftiş Heyeti Reisi
ni ve Tahsis Bürosu Başkanını (Yani Tahsis Bürosu 
Başkanı, müsteşar seviyesindeki arkadaşı) çağırdım, 
nedir bunlar dedim. Derhal hadiseye o gün el koy
dum. Hadiseyi gümrük müfettişlerimiz tarafından 
incelettim. Gümrük müfettişlerimiz hadisenin Güm
rük ve Kaçakçılık Kanununa göre yürütülmesinin şek
len normal olduğunu ve fakat malların verilişindeki 
takdirde bazı ölçüsüzlükler bulunduğunu ifade etti
ler. Onun üzerine bununla yetinmeyerek Müsteşar 
Muavini Yahya Benekay Gümrükler Genel Müdürü 
İsmaüıoğlu arkadaşımı çağırdım, bu işte birtakım 
pislikler var, bunun dibine inin dedim. Arkadaşla
rım bu işe el attı, mesafeleri dolduran suistimaller 
hakikaten karşıma çıktı. Arkadaşlarım bana o za
man yalnız Çocuk Esirgeme Kurumuna verilen avize 
taşlarından bahsediyorlardı. Halbuki, onun yanında 
çok daha başka şeyler verilmiş, ilk defa da veri
len malların ne olduğu konusunda takibata ben baş
lamışım. 

«Bakan bunu bilmiyor mu, duymuyor mu sormu
yor mu» gibi soruluyor. Bakan bir şey bilsin, Bakan 
hayatının her safhasının hesabını her gün her saniye
de verir. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bizim elimize haram yapışmaz; ama elimiz de 
haramla kirlenmez. Zaten bu konuyu buraya getir
meye mâna da yoktur, bir Meclis Soruşturması 
da var, ikide birde bunu konuşmanın mânası yok, 
ifadeye bir güzellik de getirmiyoruz. 

MÜMİN KIRLI (İzmir) — O kadar yapacaklar, 
ne yapalım adetleri. 
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GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ORHAN 
ÖZTRAK (Devamla) — Sayın Orhan Kor'a çok te
şekkür ederim. Hakikaten bizi çok değerlendirdi, 
hizam etlerimizi takdir ile andı, kendisine teşekkür 
ederim. 

Hasan Güven arkadaşımızın söylediği tütün fi
yatları meselesi: Sayın Türkmenoğlu buradadır, onun 
zamanında alınan tütünler Hasan Güven arkadaşımın 
söylediği gibi aynı fiyatla satılmamıştır, 2,95'ten sa
tılmıştır 41 liradan satılmıştır ve iyi bir fiyattır. Biz 
kimseyi eleştirmiyoruz. Her yapılan işte. Beyefendi 
Bakandı, bana sordular «Tütün politikası nasıl dedi
ler». İyidir dedim. Biz her iyiye iyi diyebiliriz, gön
lümüzde iyiye karşı sevda var, her faziletin yanında 
oluruz; ama rakamlar belli arkadaşlar. Burada 
«Şuydu, buydu» ya girişmeye neden yok. İlk defa 
Türkiye'de geçmiş yıllara nazaran 10 lira gibi büyük 
bir baş fiyat yapılmıştır ve baş fiyat sembolik bir baş 
fiyat olmamıştır. Ortalama fiyatı peşinen takan bir 
itici güç olmuştur. 

Türk - Rus ilişkileri hakkında arkadaşımın temen
ni ettiği Hopa yolu. Elbette dünyada münasebetler 
gelişiyor arkadaşlar. Millî menfaatler neyi icap edi
yorsa, o yapılır. Hükümetimin benim kanalıyla yap
tıracağı bir iş değil bu, İnşallah günün birinde 
dünya birbirine husumetini daha çok azaltır, o da 
olur. 

«Çay fiyatlarında vasıflara göre fiyat koyun» di
yor, ki çok doğrudur arkadaşlar. Bunu yapacağız. 
Zaten bunu yapmazsak iyi çayla kötü çay arasındaki 
yahut mütevazi çayla iyi çay arasındaki farkı da dün
yanın her yerindeki gibi gözetmeden bir işlem yapar
sak, yaptığımız hizmetin ekonomik nedenlerine in
memiş oluruz. 

Sayın Ali Oğuz arkadaşımız «gümrük kapılarında 
zorluklar var» dedi. Bunu gidermeye canı gönül
den çalışıyorum. Lâzımgelen bütün kolaylıkları gös
teriyoruz; ama yine de oluyor. Bilhassa bir şeye te
şekkür ederim. Bir hadiseyi kısmen tekevvün ettirdi. 
Dediler ki, «Benim tanıdığım bir insandan, 3 otobüs
ten 15 000 lira alınmıştır.» Yarın, ben Sayın Oğuz 
arkadaşımdan istirham ediyorum, bu meselenin kö
küne ineceğim; çünkü başka türlü olmaz. Bu zat 
kimdir, nasıl vermiştir, nasıl almıştır? Bunu bir 
tespit edelim. Oradaki gümrük memurlarının hak
kından biz geliriz. Ben yarın zatıâlinizden istirham 
edeceğim, hattâ bize isim de söyleyebilirsiniz, ki 
gerisi araştırılabilsin. Böylece sizi fazla yormamış 
olurum. 
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«Akyazı'da filtreli sigara yapılıyormuş» dendi. 
Bunun aslı yok arkadaşlarım. Bugün sigara çok bü
yük teknikle yapılan, çok büyük sermayeyle yapılan 
bir endüstri. Böyle bir şey yok. Yani böyle bir şeye 
kendimizi kaptırmamamız da lâzım. Bizim elimizde
ki milyarlık tesislerde yaptığımız sigara belli, yurda 
giren vasıfsız sigara da beldi. 

BAŞKAN — 4 dakikanız var Sayın Bakan. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ORHAN 

ÖZTRAK (Devamla) — Daha çok var, emrederse
niz bunları arkadaşlarıma yazılı olarak veririm. 

BAŞKAN — Tabiî efendim. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ORHAN 
ÖZTRAK (Devamla) — Değerli arkadaşlarımın ikaz
larına, irşatlarına teşekkür ederim. Elimizden gel
diği şekilde, Türk üreticisi için, onun mutluluğu 
için dikkatle çalışmakta olan idarelerin başında bu
lunuyorum. Onların personeline gösterdiğiniz gerek 
muhalif, gerek muvafık bütün arkadaşlarımın per
sonele karşı gösterdiği takdirkâr histen dolayı ken
dilerine teşekkür ederim. 

Teşekürler ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN Sayın İsmail Kutluk buyurunuz. 

Sayın Yıknaztürk söz sırasını Sayın Kutluk'a bı
rakmışlardır. 

İSMAİL KUTLUK (Çanakkale) — Sayın Baş
kanım, değerli senatörler; 

Konuşmamı gayet kısa noktalayarak bitireceğim 
ve maruzatım gayet kısa olacak. 

Gümrük ve Tekel Bakanımızın Bakanlığında alı
nan yeni tedbirlerle günün şartlarına uygun büyük 
gelişmeler sağladığını beyan etmesi bilhassa gümrük 
memurlarından bazılarının rüşvet dedikodularına ad
ları karışanların gerekli cezaları aldıklarını arz etmiş 
olması, bu Bakanlık için önem taşımaktadır. Alı
nan yeni tedbirler ile giriş gümrüklerinde büyük fe
rahlık yaratılması memnuniyet vericidir. 

Çay - Kur Teşkilâtında yapılan yenilikler, fiyat 
istikrarı gibi müspet neticeler veren davranışlar hep 
sevindiricidir. 

Sayın senatörler, Türkiye'nin önemli gelir kay
naklarından birisi hiç şüphesiz tütündür. Köylümü
zün yüzünü güldüren günden güne de önemi artan 
tütün, memleketimizin gelir kaynakları alanında çok 
değerli bir yer tutmaktadır. Binaenaleyh Devletin 
bu pek değerli gelir kaynağının üzerinde durması
nın önemine inanıyorum. 
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Bilhassa Sayın Bakanımızın biraz evvel tütün tür
lerinin artırılması ve geliştirilmesi ve yenileştirilmesi 
alanında almış oldukları tedbirleri memleketimizin 
tütüncülüğü için önemli bir gelişme saymaktayız. 

Fiyat teşvik politikasında takip edilen tutum çok 
yerindedir. Vatandaşımızın her yıl artan bir fiyatla 
mallarının satılması onun yüzünü güldürmüştür. Bü
tün yılın yazında, kışında çalışıp döktüğü alınterinin 
mahsulünü tütününün para etmiş olmasını görmesi 
onu bahtiyar kılmış, bütün yorgunluklarını unuttur
muştur. Bu hal Devlet babaya olan, rejime olan iti
madı da pekiştirmiştir. 

Tütün yetiştiricilerine verilen primler de vatan
daşımızı memnun eden teşviklerden birisidir. Biz 
bunların hepsini memnuniyet verici hususlar olarak 
sevgiyle karşılıyoruz. 

Sayın senatörler, tütün yetiştirme sahalarının ge
nişletilmesi için müracaat eden köylülerimiz vardır. 
Bu köylülerimizin durumları, toprakları, imkânları 
kısa ama özlü olarak tetkik edilmek suretiyle ekim 
sahalarının genişletilmesinde fayda umuyoruz. Sayın 
Bakanlığımızın ilgililerinin bu hususta önemli gayret 
sarf edecekleri inancındayız. 

Tütün kalitesinin düşürülmemesi için Tekel Ba
kanlığımızın tedbirler almasını istiyoruz. Bilhassa 
kalitenin bozulmasına sebep olan hususlardan birisi 
tütün hastalıklarıdır. Vatandaş bu hastalıklarla mü
cadeleyi tekniğin, bilimin gerektirdiği bilinç içeri
sinde yürütememektedir. Mücadele ilâçları her yerde 
bulunamamaktadır. Geçen yıl ziraî mücadele ilâç
larının temininde çekilen güçlükleri hemen hemen he
pimiz bilmekteyiz ve bilhassa tütün yetiştirici bir 
köy çocuğu olarak bunun köylülerimize neye malol-
duğunu gayet yakından biliyoruz. 

O sebeple gelecek yaz yapılacak tütün mücadele
sinin gereği ilâçların temininde daha şimdiden tedbir
ler alınmalıdır. 

Ayrıca ilâçları kullanma ve zamanını seçme de 
ayrı bir bilgi ve teknik istemektedir. Bu sebeple tü
tün ekicileri yetiştirici kurslar ve seminerlere tabi tu
tulmalıdır. Tekel Bakanlığının bu hususta kurs ve 
seminer açmasını gönülden istiyoruz ve tütün yetiş
tiricilerini de teşvik etmesini bu alanda candan ar
zu etmekteyiz. 

II ve ilçelerimizdeki teknik ziraat mensupları hal
kın bilinçli çalışmalarına yardımcı olamamaktadırlar. 
Vatandaşımızın yani tütün ekicimizin tütün yetiştir
me tekniğini en iyi şekilde öğrenmesi zarureti olduğu 
gerçeği ortadadır. 

Sayın senatörler, Çanakkale Yenice ilçemiz iyi ka
lite tütün yetiştiren bir mıntıkadır. Bu ilçemiz in
sanları tütün ziraati ve orman işçiliğiyle geçinen ve is
tikballerini bu iki faaliyet sektörüne bağlamış insan
lardır. Tütünlerini Tekel alır, bakım ve işleme ev
lerine götürür. Halbuki Yenice ve havalisinin tütün 
yetiştiricisi, kendi tütününü kendisi işlemesi arzu
sunu taşımaktadır. Bu sebeple Tekel Bakanlığımızın 
Yenice ve bilhassa tütün yetiştiren 3 nahiyemiz olan 
Agonya çevresinde tütün bakım ve işleme evlerini 
yaptırmasını oradaki insanlar adına önemle rica edi
yorum. 

Yine Yenice ve Agonya havalisinde alınan tütün
lerin depolanması alanında depo binalarının olma
yışı sebebiyle oldukça büyük güçlükler çekilmekte
dir. Bu yüzden hem vatandaş zahmet çekmekte, hem 
de bütün köylülerin zamanı heder olmaktadır. Onun 
için mutlaka Yenice, Hamdibey ve Kalkın bucak
larında depo ve bakımevlerinin yapılmasının ihtiyaç 
olduğu kanısındayım. 

Kısa bir müddet sonra Marmara tütün piyasası 
açılacaktır. Bu piyasada baş ve ortalama fiyatların 
artışında, Ege tütün piyasasının baş ve ortalama fi-
yt artışı oranında olmasını, Marmara havalisi tü
tün yetiştiricileri adına önemle rica ediyorum, istir
hamda bulunuyorum. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığımızın Bütçesinin ha
yırlı, uğurlu olmasını diler, derin saygılarımı su
narak, mutlu yıllarda, güzel günlerde Bütçenizi har
camanızı dilerim. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Görüşmeler sonuçlandı. 

Bölümlere geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 

Bölüm 
program Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 22 903 200 

BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

— 501 — 



C. Senatosu B : 37 9 . 2 . 1976 O : 4 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

111 Gümrük kanunlarını uygula
ma ve izleme hizmetleri 163 618 800 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

112 Gümrük kaçakçılığı ile müca
dele hizmetleri 83 942 700 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Transferler 900 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarıniza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Tümünü cetvelleriyle birlikte oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5. — Tekel Genel Müdürlüğü 1976 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
ru (Miller Meclisi : 1/381; Cumhuriyet Senatosu : 
1/385) (S. Sayısı : 533) 

Tekel Genel Müdürlüğü 1976 yılı Bütçe Kanunu 
tasarısı 

Madde 1. — Tekel Genel Müdürlüğüne 1976 ma
lî yılında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (1 672 861 600) lira öde
nek verilmiştir. 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 90 369 200 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Yaprak tütün hizmetleri 234 269 400 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

112 Teki mamulleri üretim hiz
metleri 984 030 300 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bölüm 
program 

113 

Lira 

352 132 700 

900 
12 060 OOOf 

Satış hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Maddeyi kabul edilen (A) cetveliyle birlikte oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Tekel Genel Müdürlüğünün gelir
leri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(1 672 861 600,) lira olarak tahmin edilmiştir. 

(B) — CETVELİ 

Gelir 
türü Lira 

11 660 100 2 Vergi dışı gelirler 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 Özel gelirler 1 658 201 500 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Maddeyi okunup kabul edilen (B) cetveliyle bir
likte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Tekel Genel Müdürlüğünce 1976 
malî yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her bi
rinin dayandığı hükümler, (C) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine 
göre, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1976 malî yılında 
da devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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MADDE 4. — Tekel Genel Müdürlüğünce gele
cek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren 
kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 5. — Harcamalara ait formül, bağlı (R) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN —• Maddeyi cetveliyle birlikte oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 6. — Bu Kanun 1 Mart 1976 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

Madde 7. — Bu Kanunu Maliye ve Gümrük ve 
Tekel bakanları yürütür. 

BAŞKAN —- Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

Ayrıca açık oya sunulacaktır. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesiyle, bağlı Te
kel Genel Müdürlüğü Bütçeleri üzerindeki görüşme
ler bitmiş, oylanmış, kabul edilmiştir. Hayırlı ve 
başarılı olmasını diliyorum efendim. 

Böylece programı bitirmiş oluyoruz. Bugün saat 
09,30'da toplanmak üzere oturumu kapatıyorum. 

Kapanma saati : 02,25 
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Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1976 Yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oylann sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı 

Oy verenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Çekinserler 

Oya ka t ı lmayanla r 
Açık üyelikler 

184 

170 
111 

59 

14 

[Kabul edenler] 

TABİİ Ü Y E L E R 
E k r e m Acııner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Atak l ı 
Emanul lah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
K a d r i Kap l an 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
F a h r i özdi lek 
Mehmet üzgüneş 
SeMhattiıı Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Cevdet Sunay 
H a y d a r Tunçkana t 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdaku l er 

ADANA 
31. N u r i Âdemoğlu 

Mehmet Ünaldı 
A D I Y A M A N 

Mehmet .Sırrı Turanl ı 
AFYON KARAHİSAR 

M. Kâzım Karaağaçl ı -
oğlu 
Ahmet Karayiğit 

A Ğ R I 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Maeit Zereıı 

A N K A R A 
Mehmet Atıf Benderlıoğlu 
Turhan Kapatıl* 
Yiğit K ö k e r 

A N T A L Y A 
Şerafet t in P a k e r 

A Y D I N 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 

B A L I K E S İ R 
Hikmet Aslanoğlu 
Raif Er iş 
İ. Sıtkı Yırcalı 

B İLECİK 
Mehmet Orhan Tuğru l 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

B İ T L İ S 
Kâmran İnan 

BOLU 
Turgu t Yaşar Cülez 
A lâeddin Y ı lmaztürk 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangi! 
Şeref Kaya l a r 
Barlas Küntay 

ÇANAKKALE 
İsmail Ku t luk 

Ç A N K I R I 
Gürhan Ti t rek 

ÇORUM 
M. Şevket Özçetin 
Safa Yalcuk 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

D İ Y A R B A K I R 
Sebahattin Savcı 

E D İ R N E 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
M. Cahit Dalokay 

ERZURUM 
Lütfi Doğan 
Sakıp Ha tunoğ lu 

E S K İ Ş E H İ R 
Ömer Ueuzal 

G A Z İ A N T E P 
İbrahim Tevfik Kut la r 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HATAY 
Mustafa Deiiveli 

İ S P A R T A 
Mustafa Güleügil 

İÇEL 
Talip' Özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Tekin Arıburun 
Ali Oğuz 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Beliğ Beler 
-Mustafa Bozokiar 
Mümin Kır l ı 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâ moğlu 

K A H R A M A N M A R A Ş 
A d n a n Karajküçük 
Hilmi Soydan 

K A R S 
Yusuf Ziya Ayr ım 

KASTAMONU 
Ahmet Nusıret Tuna 

K A Y S E R İ 
İbrahim Kirazoğîu 
Sami Turan 

K I R K L A R E L İ 
Ali Alkaıı 

KOCAELİ 
Lûtf i Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışl ı 

K Ü T A H Y A 
Osman Albayrak 
Alım et özmumcu 

MALATYA 
Nure t t i n A k y u r t 

MANİSA 
O r a 1 K a r a o sim ano ğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Sait, MehmetoğİTi 

MUĞLA 
H a ld u n Menteşeoğhı 

N E V Ş E H İ R 
İ. Şevki A ta sağun 

NİĞDE 
Erg un Özkan 

ORDU 
Selâhat t in Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
Şaban Demirdağ 
Refet Rendeci 
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S İNOP 

Nâzıtnı İnebeyl i 

T E K İ R D A Ğ 
Orhan Öztrak 

T O K A T 

Cevdet A y k a n 

A D A N A 
Hayri Öner 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
A F Y O N K A R A H t S A R 
"Mustafa Çelik 

A N K A R A 
Uğur Alacakaptan 
Er gün Ertem 
İbrahim Öztürk 
Cengizhan Yorulmaz 

A N T A L Y A 
Reşat Oğuz 

A R T V İ N 
Racai Kocaman 

A Y D I N 
Hal i l Goral 

B A L I K E S İ R 
Neja t Sarhea l ı 

B U R D U R 
E k r e m K a b a y 

Ç A N A K K A L E 
İnıadet t in E lmas 

D E N İ Z L İ 
Hüseyin Atmaca 

D İ Y A R B A K I R 
Selâiıatt in Cizrelioğlu 

T A B İ Î Ü Y E L E R 
Vehbi E r s ü 
Suphi Karaman (İ. A.) 
Sezai O'Kan (î.) 

B U R S A 
Şebib Karamullaoğlu 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birincioğlu 
Ahmet Cemil Kara 

URFA 
Hasan Oral 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
E. Süleyman Erg in 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Bal tan 
Ahmet Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANIN

CA S E Ç İ L E N Ü Y E L E R 
Cihat A İp an 

[Reddedenler] 

ELÂZIĞ 
Hasan İldan 

E R Z İ N C A N 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Hilmi Nalbantoğlu 

E S K İ Ş E H İ R 
Hikmet Savaş 

G A Z İ A N T E P 
Sa'lih Tanyer i 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

H A K K Â R İ 
Naci Cidal 

H A T A Y 
Ke>m*l Kılıç oğlu 

İÇEL 
Lıitfi Bilgen 

İSTANBUL 
Solmaz Belnl 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Feyya t 
F ik re t Gümloğan 
Besim Üstünel 

İZMİR 
Nazif Çağa tay 

[Oya katıh 

\ İSTANBUL 
Rahmi Erdem (Bşk. V.) 

KASTAMONU 
Mehımet Çamlıca 

MUŞ 
İsmail İlhaı? 

K A R S 
Sırr ı Ata lay 
Muzaffer Şamiloğlu 

K A Y S E R İ 
Ziya Müezzinoğlu 

K I R Ş E H İ R 
Halil Öznıen 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 

KONYA 
Erdoğan Bakkalbaşı 
Fak ih Özlen 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Doğan Baru teuoğlu 

MARDİN 
Mehmet Ali Ar ıkan 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

N İ Ğ D E 
Abdullah Emre İleri 

ORDU 
, Şevlket Koksal 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 

nayanlarj 

SAMSUN 

Bahr i Cömert 

S İVAS 
Nurettin Ertürk 
Kâzım Kangal (Bşk. V.) 

Fe th i Çelikbaş 
Özer Derbi l 
Sait Naci E rg in 
Niha t Er im 
Sadi Irmak 
Sebahattin Özbek 
Naim Talû 
Halil Tunç 

SAMSUN 
Ziya (îökalp Mülayim 

SİİRT 
Süreyya Öıwv 

~" S İVAS 
Adil Al tay 
Hüseyin Öztürk 

T E K İ R D A Ğ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Hasan Güven 

TUNCELİ 
Naim Taşan 

URFA 
4-bdıılgani Demirkol 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANIN
CA S E Ç İ L E N Ü Y E L E R 
Selâhaddin Babüroğlu 
Muhsin Bat t ı r 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Zeyyat Baykara 
Hüsamet t in Çelebi 
Şerif Tüten 
Bahr iye Üç ok 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

37 NCİ BİRLEŞİM 

9 . 2 . 1976 Pazartesi 

Saat : 9,30 

I 
A — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B — İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

in 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

rv 
A — HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B — TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

X I . — 1976 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi : 1/363 
Cumhuriyet Senatosu : 1/367) (S. Sayısı : 515) (Da
ğıtma tarihi : 31 . 1 . 1976) 

V 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A — İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B — BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 
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