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T U T A N A K

Bu Birîeşim üç oturum yapan Geneî Kurulda :
Başbakanlık,
Devlet Pîaıuııa Teşkilat
Devlet İstatistik Enstitüsü,
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü,
Diyanet İşleri Başkanlığı,
Devlet Meteoroloji İşleri Göne! Müdürlüğü,
Anayasa Mahkemesi,
Danıştay Başkanlığı,
Adalet Bakanlığı,
Yargıtay Başkanlığı,
Bütçeleri kabul olundu.
Vakıflar Genel Müdürlüğü,
Toprak ve Tanın Reformu Müsteşarlığı,
1978 maü yılı bütçe kanunu tasarılarının bölüm
ve maddeten onaylandı, tümü açık oya sunuldu, oy
ların aynım sonuçlarına göre tasarıların kabul olun
duğu bildirildi.

O : 1
ÖZETİ

Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Başkanı Dr. Viladennir Bonev'in resmi davetlisi olarak Bulgaristan'ı zi
yaret edecek oian Cumhuriyet Senatosu heyetine ka
tılacak üyelere.dai? Başkanlık tezkeresi Genel Kuru
lun bilgisine sunuldu.
9 . 2 . 1978 Perşembe günü saat 9.30'da toplanılmak üzere Birleşime ( 9 . 2 . 1978) saat 01,15'te son
verildi.
Başkan
Başkanvekili
Mehmet Ünaldı
Divan Üyesi
Bingöl
Mehmet Bilgin
Divan Üyesi
Bilecik
Mehmet Erdem

Başkan
Başkanvekili
Osman Salihoğlu
Divan Üyesi
Cumhurbaşkanınca S. Ü.
Hüsamettin Çelebi
Divan Üyesi
Gaziantep
- Mehmet Kılıç

BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati : 9.30
BAŞKAN — Başkanvekili Rahmi Erdem
DİVAN ÜYELERİ

îuîiafs Çelik (Aryonkarahîsar), Emanullâh Çelebi (Tabii Üye)

BAŞKAN — 27 nci Birleşimi açıyorum.
III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER
' /. — 1978 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe
Karma Komisyonu raporu -(Millet Meclisi : 1152,
Cumhuriyet Senatosu : 1 i525) (S. Sayısı : 729) (1)
A)
TURİZM
BÜTÇESİ

TA NITMA

BA KA NLIGI

BAŞKAN — Görüşmelere program gereğince Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığı Büiçcsh'Ie başlıyoruz.

(1) 729 S. Sayılı basmayan 7.2.1978 tarihli 25 nci
Birleşim tutanağına eklidir.

Sayın Bakan Alev Coşkun hazır. Komisyon?.. Bu
rada. Komisyon ve Sayın Bakan hazır.
Sayın üyeler;
Bu Bütçeyle ilgili söz isteyen grup temsilcilerini ve
kişisel söz isteyen sayın üyeleri bilgilerinize sunuyo
rum.
Sayın Metin Taş, Adalet Partisi Grubu adına,
Sayın Seîâhattin Özgür, Milli Birlik Grubu adına, Sa
yın Fevzi Özer, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adı
na.
Kişisel koınuşma talebinde bulunanları sunuyo
rum.
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Sayın Lûtfi Tokoğkı, Sayın İsmail İlhan, Sayın İs
kender Cenap Ege Sayın Hüsamettin Çelebi, Sayın
Mehmet Feyyat, Sayın Muhsin Batar.
Adalet Partisi Grubu adına Saym Metin Taş, bu
yurun efendim.
Sayın Taş süreniz 25 dakikadır, hatırlstıyorum
efendim.

sıtalannı, turizm eğitimi ve turizm büro ve acentalarını turist celbi için yurt dışı ve yurt içine yapıla
bilecek her türlü reklam ve tanıtma faaliyetlerini bir
kül olarak mütalaa etmek gerekmektedir.
Sayın Başkan, sayın senatörler;
Konuşmamızın bu bölümünde bu ünitelerin teker
teker, dünkü ve bugünkü durumlarını geçen yıllara
nazaran aşamalarının ne olduğunu ve eksikliklerini
sıralamakta fayda mülahaza etmekteyim.

• AP GRUBU ADINA A. METİN TAŞ (Aydan) —
Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun muhterem
üyeleri;
Cumhuriyet Senatosu AP Grubu adına Turizm ve
Tanıtma Bakanlığı Î978 mali yth Bütçe tasarısı üze
rinde görüş ve temennilerimizi arz etmek için yüksek
huzurumuza çıkmış bulunuyorum. Bu vesileyle, 1978
yılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı bütçesinin memle
ketimize ve milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını di
ler, beni dinlemek lütfunda bulunan Sayın Başkana,
Cumhuriyet Senatosunun muhterem üyelerin?. Sayın
Komıîsyon üyelerine, sayın bakan başta oMak üzere
bakanhk yetkililerine saygılarımı sunarım.
Milli ekonomimizin, turizm sektöründe kazanaca
ğı fayda ve çıkarlara gözenünde talan A-:!^!c-î Partisi
hükümetleri ÜITIZÎM endüstrisinin yaşama ve ilerleme
si ortamının ancak hürriyetçi ve demokratik düzen
içerisinde olabileceğini benimsemiş ve görevde bu!ımduğu uzun süre içerisinde, bu sanayinin gelişmesi ama
cıyla, ciddi ve rasyonel çalışmalarda L-uhrar.ı.u'j-ur.
Noksanlar ve hatalar olabilir; aslolan ve inancımız
bulanan Türkiye Büyük Mîllet Meclisi üyelC'i'lnin,
uzmanların ve ilim adam.lannîiztn kıymetli tenkit ve
görüşlerinin gözöminde bulundurularak eksik re ku
surların düzeltilmesidir.
Bu arada mevcut Cumhuriyet Hükümetimizden de
mamur ve müreffeh Türkiye idealinin gerçekleşmesi
için verimli çalışmalarını vererek, tarîzme gerekli iti
nayı göstermeye devam etmesini beklediğimizi de be
lirtmek isterim.
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Türkiye'mizin tabii zenginliklerini tekrarlamanın
ve eşsiz görünümünün bir kez daha izahının lüzum
suzluğunu bilmekteyim. Eski eserlerimiz ve tarihi
kalıntılarımız daha ciddi ilgi ve himmete ihtiyaç his
settirmektedir. Müze ve diğer görülmeye değer yer
lerimizin daha bakımlı ve ziyaretçilere cazip halde
tutulmaları, ziyaret günü ve şartlarının daha ciddi
esaslara bağlanması sağlanmalıdır.

I

I
I
I
I
I

Konaklama tesislerimizin eski yıllara oranla, bu
günkü görünümü ile memnun edici sayılmakla bera
ber, ihtiyaca cevap vermediği de aşikârdır. Bugünün
turizm politikasının esası kitle turizmidir. Kitle tu
rizmi kafile halinde gelen turistlerin memlekete bol
para bırakması esasına dayanır. Halbuki halen yurdumuzda bu çeşit taleplere cevap verecek tesislerin
mevcudiyetinin tam ve kifayetli olduğunu iddia ede
meyiz. Her ne kadar geçmiş yıllara bakarak bugün
otel, motel, tatil köyü, mokamp vesaire gibi konak
lama tesislerimizin çoğaldığım, yatak adedindeki ge
lişmelerin sevindirici olduğunu söyleyebilsek de istekleri karşılama yönünden huzurlu ve rahat olduğumuzu açıklayanlayız. Bu hususta bir diğer problemimiz de halen turistik olarak nitelendirilen tesislerin
orta ve dar gelirli kitleler için pahalı olmasıdır. Lüks
diye vasıflandırılan otellerimiz hali vakti yerinde olan
bir zümreye hitap etmekte, o zümrelerin dahi yer
olarak ihtiyacını karşılamaktan uzaktır.

Bu bakımdan kıyı şeridimizde (Karadeniz, AkdeI niz, Ege sahillerimizde) basit, sade, temiz ve ucuz
yerleşim imkânları sağlamak; Romanya, Bulgaristan
i ve Yugoslavya misali turiste her türlü eğlence, spor
ve boş zamanlarım değerlendirecek üniteleri havi te
sislere kavuşturmak mecburiyetindeyiz.

Şurasını kesinlikle ifadede fayda umarız ki, turizm
sakasında alınacak tedbirlerin başarı derecesi her şey
den önce bakanlıklar, resmi ve özel müesseselerle raaüi
idareler arasındaki müessiir bir koordinasyon zinciri
nin varlığı ile mümkündür. Ancak bu şekilde ahenkli
Bu mevzuda Devletimizin ilmî ve teknik gücünü,
bir çalışmanın bizi hedefe ulaştırabileceği kanaatin
inşaat kabiliyetini seferber etmeyi, kitle ve gelir sağdeyiz.
Bugünün dünyasında «Bacasız Endüstri» veya I layıcı turizmi çok iyi bilen uzmanlarımızı harekete
geçirmeyi amaçlamalıyız.
«Görülmeyen İhracat» dediğimiz turizm sanayii tek
Sayın senatörler;
başına bir ünite olmayıp, üniteler topluluğudur. Bu
Kitle turizmi deyince hava limanlarından bahsetkavramda tabii zenginlikleri, eski eser ve tarihi ka
lıntıları, konuklama tesislerim, seyahat imkan ve va- j meden geçemeyeceğim. Turistik potansiyeli olan böl299 —
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gelelimizde hava alanlarımız yoktur. Bu bapta tu
ristik üstünlüğü, iklim ve deniz güzellikleri herkesçe
kabul edilen Aydın ve Muğla yörelerimizde yapılması
mutasavver hava limanımız hâlâ askıdadır. Yeni Hü
kümetimizden, yer ve proje çalışması hayli ilerledi
ğini zannettimiz bu meydan için himmet beklemek
teyiz.
Bunlara ilaveten trafik sorunlarımız, önde gelen
problemimizdir. Mevcut yollarımızda seyir etmek
baştan aşağıya maceradır. Karayolları Teşkilâtımızın
büyük gayretlerine rağmen geçen yıllarda, o günün
standartlarına göre yapılan bilhassa Ege Bölgemizde
ki yollarımız, bahusus dar olan köprüler gayet teh
likeli olmakta ve sayısız kazalara, kayıplara sebep teş
kil etmektedir. Bu arada, trafik kaidelerine riaye
tin de noksansız sağlanması, kontrollerin aralıksız ta
kibi, üzerine eğilmemizi gerektiren başlıca unsurdur.
Sayın Başkan, değerli senatörler;
Turizme tesir eden faktörlerin içine eğitimi unut
mamak ve istenen ehemmiyeti vermek görevine de
değinmek istiyorum. Her ne kadar bu mevzuda yıl
lardır bir şeyler yapılmak istenmiş, çeşitli atılım ve
gayret gösterilmiş ise de yeterli olmadığı inancında
yız.
Turist rehbeliği müessesesi, üzülerek söylemek is
terim ki; çok az kişinin dışında vasıfsız, bazı konu
larda fırsatçı ve menfaatçi kişilerin elindedir. Hükü
metimizden dış ülkelerdeki rehberlik tatbikatının en
ciddi şekilde uygulanmasını istiyoruz.
Seyahat acenta ve bürolarımız içinde, bazılarının
dışında bu hakiki sahibi oldukları iddiasından yoksu
nuz. Kendilerinden dışa dönük bir çalışma bekledi
ğimizi, turist göndermekten fazla memleketine ya
bancı getirmenin heyecanı ve gayretinde olmalarım
bekliyoruz. Turistik beHelerimizdeki hâtıra eşya sa
tan mağazalarımız ise çok zaman faaliyetlerim kara
borsa yabancı para alışverişine dökmüşlerdir. Hükü
metimizden bu mevzua hassasiyetle eğilmesini iste
mek en tabii hakkımızdır.
Sayın senatörler;
Turiste maalesef ucuz ve iyi yemek yedirememekteyiz. Büyük şehirlerimizde bir iki restoran müstes
na, Türkiye'ye gelen yabancı Türk mutfağının zevki
ni tadamamaktadır. Küçük sahil belediyelerimiz, per
sonel ve maddi imkânsızlıklardan dolayı beldelerin
deki restoran, lokanta ve emsali müesseselerin tefriş,
temizlik ve fiyat kontrolünü yapamamaktadır. Beledi
ye başkan ve teşkilâtlarının bazı imkânsızlıkları tu
rist zihninde vatandaşlarımızı ezik duruma getirmek
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tedir. Bakanhk teşkilâtından, bilhassa küçük turistik
belediyelere her türlü himaye ve yardımı bekliyoruz.
Bu arada Turizm Bakanlığı Teşkilât Kanununda
ki boşlukların giderilmesi, ehliyetlilerin Bakanlığa gir
mesine mani olacak normların kaldırılması şarttır.
Bunlar yapılmadığı takdirde, güneşin güzelliği, deni
zin maviliği gibi birtakım mefhumlarla bu memle
ketin turizm davasını halletmek hayal olur.
Bir nebze de, bilhassa güvenoyu aklıktan sonra,
Bakanlığın personel politikasına değinmek istiyoruz.
657 sayılı Devlet Personel Rejimi Yasası, memur
da bir yere tayin mevzuunda başlıca iki husus ara
maktadır. Bunlardan biri, müktesep hak; diğeri ise
ehliyettir. Üzülerek belirtmek isteriz ki, yıllardır ya
sa ve kanun adamı olduklarını iddia edenler bunları
bir tarafa bırakarak, bugün parti rozeti ile tayin yap
makta, kanunu bir tarafa bırakarak iddia ettiklerinin
aksine, yüzlerce- en kötü örneklerini vermektedirler.
Sayın Başkan, sayın senatörler;
Turizm Bankası mevzuunda da elbette söyleyecek
lerimiz olacaktır. Bu bankanın imkânlarının daha ar
tırılması lazım geldiğine inanmamız gerekmektedir.
Bugünkü tatbikatının aksine daha reel, olumlu ve
kendisini finanse edebilme kabiliyeti yüksek olan
projelere destek olması lazımdır. Hizmetlerim inkâr
etmenin telaşında değiliz; fakat daha yapıcı gayret
ler bekliyor, kredi sağladığı kişi ve müesseseleri tet
kik ve teftişini titizlikle istiyor ve ısrar ediyoruz.
Tanıtma Genel Müdürlüğüne gelince : Turizm Ba
kanlığımıza bağlı bu Genel Müdürlüğün laydcıyla ça
lıştığını iddia edemeyiz. Ülkemiz diğer ülkelere tam
manasıyla tanınmaktan mahrumdur. Her yıl turizm
mevsimine yetişecek şekilde turistik yol haritaları, ge
çerli fiyat tarifelerinin açjkhkla sağlanması zaruridir.
Turistik varlığımızın ekonomik değer ölçüleri içinde
yurt dışından Türkiye'yi tercih ederek, turist akımı
sağlayacak bölgelere broşür, katalog, kitap, afiş, rek
lam gibi yayın vasıtalarının gönderilmesi gereklidir.
Bütçe Karma Komisyonu müzakerelerinde, kıyı
yağması mevzuunda, Sayın Cumhuriyet Halk Partili
parlamenterlerin ithamları malumunuzdur. Biz de şu
anda, İskenderun'dan Ayvahk'a kadar, lebi derya
gayrimenkullerin kimlere ait olduğunu Sayın Bakan
tarafından açıklanmasını talep ediyoruz, o zaman ki
min yağmacı, olduğu anlaşılacaktır.
Basın - Yayın Genel Müdürlüğü hakkındaki gö
rüşümüze gelince; faaliyetinin tatmin edici ve mem
nuniyet verici olduğunu söyleyemeyiz. Dış teşkilatı
dünyanın mahdut merkezlerinde bulunan müşavirlik
ve ateşeliklerle idare edilmekte, tabiatıyla faaliyetleri
300 —
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kemiyet ve keyfiyet bakımından yetersiz bulunmakta
dır. Dünyanın politik merkezlerine basın müşavirlik
leri kurmaya mecburuz. Libya ve Arap ülkeleriyle
kurulacak propaganda çalışmalarında sayısız fayda
lar bulunmaktadır. Öte yandan Devlete ait çeşitli ha
berler dışarıya aksetmektedir. Bu mevzuda daha et
kin olunmasını ve dünya kamuoyunun oluşturulma
sına çaba gösterilmesini de öneriyoruz.
Değerli senatörler;
Mevcut Hükümetçe son günlerde polemik mevzuu
haline getirilen ve bütçesinde büyük bir kesinti yapı
lan Anadolu Ajansına temas etmeden geçemeyeceğiz.
Atatürk tarafından kurulan ve yıllarca tek ajans
olarak milletimize haber ulaştıran bu ajans hakkında
daha insaflı ve tenkitlerimize daha ölçülü, objektif
olmamızı gerektiği kanaatindeyiz. Histen sıyrılıp, bu
emektar ve eski müesseseyi yaşatmak Grupumuzca
daha olumlu karşılanacaktır.
Son günlerde Bakanlığın eski görevleri hakkında,
basında ve kulislerde kulağımıza gelenler bize üzüntü
vermektedir.
Yüce Senatonun değerli üyelerine arz etmek iste
riz ki, Turizm Bakanlığı teşkilatında usulsüz, nizam
sız, yasalara aykırı, partizanca ve hatır için yapılan
her tayinin, kadro ihdasının, hibenin karşısındayız.
AP Grupu olarak, bugünkü iktidarın ve Bakanlığın
elindeki ve arşivindeki bütün vesika, belge ve imkân
ları kullanarak dedikoduları su yüzüne çıkarmasını
beklemekte ve bu mevzuun takipçisi olacağımızı açık
lamayı da bir görev saymaktayız.
Sayın Başkan, değerli senatörler;
Turizm Bakanlığı Bütçesinde Grupumuz adına
beni dinlediğiniz için hepinize şükranlarımı arz eder,
1978 mali yılı Bütçesinin milletimize ve memleketi
mize hayırlı olması dileklerimle, saygılar sunarım.
(AP ve MB Grupu sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Taş.
Milli Birlik Grupu adına Sayın Özgür, buyurun
efendim.
MİLLİ BİRLİK GRUPU ADINA SELÂHATTİN ÖZGÜR (Tabii Üye) — Sayın Başkan, sayın
senatörler, Sayın Bakan;
Milli Birlik Grupu adına sözlerimize Hükümet
Programında turizm konusunun nasıl işlendiğini ha
tırlatarak başlıyorum.
Programda bu konuda şöyle denilmekte idi : «Ül
kemizin doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerim de
ğerlendirecek, halkın sağlıklı dinlenme olanaklarım
genişletirken, turizm yoluyla döviz gelirlerinin yüksel
mesi için de gerekli düzenlemeler yapılacaktır»
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Bakanlığın kuruluş amacım açıklayan kanun mad
desinde ise : «Turizmi ulusal ekonominin verimli bir
sektörü haline getirmek ve ulusu tanıtmak için yur
dun turizme elverişli bütün imkânlarını değerlendir
mek, turizmle ilgili işleri yapmak, yaptırmak, teşvik
ve koordine etmek, denetlemek, yurdu ve Ulusu ta
nıtmaya yarayacak hizmetleri görmektir» şeklinde bir
tanımla karşılaşmaktayız.
Halkın sağlıklı dinlenme olanaklarını genişletme
ve döviz gelirlerini yükseltme hedefini gözeten bir
politikayı oldukça gerçekçi görmekteyiz. Bugüne ka
dar genellikle hükümet programlarında uygulamala
rın nasıl yapılacağının metinlerde bulunmadığını bil
diğimiz için, ümit ediyoruz ki, bu boşluk Sayın Ba
kanın izahlarından sonra doldurulacaktır.
Sayın Başkan, sayın senatörler;
Turizm ve Tanıtma Bakanlığının ulusa daha ve
rimli bir hizmet verebilmesine yardımcı olma ümi
diyle tahsis edilen bu kısa süre içinde yararlı buldu
ğumuz görüşlerimizi sunmaya çalışacağız. Bilindiği
gibi, turizm sektörü, diğer sektörlere oranla serma
ye - hâsıla katsayısı düşük olan bir sektördür. Bir
başka deyimle, verimlilik diğer sektörlere oranla da
ha az olduğu gibi bu sektörü ekonomik, politik ve
sosyal olaylar daha fazla etkiler.
Bütün bunlara rağmen ülkeye döviz kazandırıcı
niteliği dolayısıyla önemle üzerinde durulması gere
ken bir sektördür. Bizim gibi cari ödemeler dengesi
açık bulunan bir ülkede ise önemi ortadadır. Ancak,
kısa bir sürede döviz girdilerine katkısının büyük ola
cağı düşünülemez.
Sayın Başkan, sayın senatörler;
Turizm ve Tanıtma Bakanlığının bütçesi üzerinde
konuşurken rakamlara girmeden sadece sonuçları
üzerinde bazı kıyaslamalar yaparak bugünkü duru
mumuzu özetlemeye çalışacağız.
Türkiye'de Turizm ve Tanıtma hizmetlerinin bü
yüklüğünü millî hâsıla, ihracat ve ithalat değerleri
içinde oranlarsak oldukça küçük yüzdeler elde ederiz.
Bir de Türkiye turizmini Avrupa ve Ortak Pazar ül
kelerinin ölçüleriyle oranlarsak ki, bu ölçüler turist
miktan, yatak sayısı, döviz gelir ve giderleri, turist
başına gelen ve giden döviz ve turistlerin kalış süre
leri gibi. Yine bu sıralamada da en gerilerde oldu
ğumuzu görürüz. Ancak toplam nüfusa oranla kişi
başına döviz harcama miktarımızın oldukça yüksek
olduğunu söyleyebiliriz. Tabi, bu hesapta resmî yol
lardan olmayan harcamalar yoktur.
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Turizm olayında en etkin ve tahminlerin üstünde
gelişen bölümün iç turizm olduğu artık anlaşılmıştır.
Bunda gelir seviyesinin, otomotiv sanayiinin ve kara
yolu şebekesinin, televizyonun gelişmesinin etkisinin
büyük olduğu ortadadır. Bu önemli potansiyelin genel
turizmin gelişmesine yararını iyi değerlendirebilmek
gereğine inanıyoruz.
Saym Başkan, sayın senatörler;
Gerek Plan ilkelerinde, gerek Bakanlığın ve diğer
bakanlıkların alâkalı bölümlerinin icraatlarında şim
diye kadar tanıtma ve enformasyona gereği kadar
önem verilmediğini görmekteyiz. Şöyleki, Başbakanhk Müsteşarı başkanlığında Basın - Yayın Genel Mü
dürlüğü, Kültür Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ve di
ğerleriyle, yani resmî kuruluşlar ile yarıresmi kuru
luşların temsilcileriyle oluşturulan Tanıtma Koordi
nasyon Kurulu şimdiye kadar ancak bir defa toplana
bilmiş, durumu tespit etmiş ve bir daha bir araya ge
lememiştir. Tespit edilen hususlar ise şöyledir: Çeşit
li bakanlıklarda görev yapan enformasyon ve tanıt
ma bölümlerinin ortak bir politikası yoktur. Kaynak
israfı vardır. Çeşitli bakanlıklardaki bu bölümler ay
rı ayrı notalardan çalmaktadırlar. Sonuç olarak tes
pit edilen bu duruıtîa çare aranmamıştır. Halen çe
şitli bakanlıklarda yer almış tanıtma ve enformasyon
bölümleri, ancak güncel işlerde işbirliği yapabilmek
te, belli bir plan ve program içerisinde yönetilmemektedirler.
Sayın Başkan, saym senatörler;
Turizm ve Tanıtma Bakanlığında ise, özellikle ta
nıtma konularında şimdiye kadar Bakanlığın tutumu
çağ dışı olarak nitelendirilebilir. Sanat, kültür, eko
nomik ve politik pazarlamanın en modern usul ve
araçlarla yapıldığı günümüzde, bu gibi önemli hiz
metlerin özel, yan tutan ve bu hususta yetersiz ku
ruluş ve şahıslara ödenek tahsisi suretiyle yaptırılması
anlaşılması güç bir davranış ve böyle bir davranışın
izahmı yapmak da zordur. Bakanlığın kendi hiz
metlerini kendi döner sermayesini kullanarak yürüt
mesini, en sağlıklı yol olarak keçelilerine öneririz ve
bîs hususta Bakanlığın bize geçmiş; dönemdeki sakat
tutuma devam edilmeyeceği hakkında güvence vere
ceğini ümit ediyoruz.
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esas almak; kamu sektörünün gelişme hızım gerek
tirdiği temel altyapı hizmetlerini geliştirecek, altya
pısı gelişmiş olmakla birlikte turizme açılmamış yö
relerden özel teşebbüsü çekmek amacıyle öncü Örnek
tesisler kuracak veya yabancı yatırımlara özel sektö
rün yetersizliği oranında eşlik etmek.
«Turizm potansiyeli selektif içinde ve fizikî plan
lara göre geliştirilecek ve turizmi planlara uygun ger
çekleştirmek için deniz ve göl kıyılarının toplum ya
rarına kullanılması sağlanacaktır.» Şeklindeki politi
kalarıdır. Önemli olan bu politikaların, bu ilkelerin
verimli, akıllı ve israftan uzak bir tutum içinde de
ğerlendirilmesidir. Bunun için de iyi organizasyon
ve kalifiye elemana ihtiyaç vardır.
Şimdiye kadar milyarlara varan yatırımların, ge
reğince ve verimli bir şekilde kullanıldığını iddia et
mek pek güçtür.
Saym Başkan, sayın senatörler;
Sanayide olduğu gibi, organize turizm bölgeleri
nin geliştirilmesine başlanması düşüncesini yararlı bu
luyoruz, keza sanayide olduğu gibi tespit edilen ön
celikli yörelerde yapılacak yatırımların teşvik tedbir
lerinden yararlandırılmalarını öngörmeyi uygun bir
tatbikat olarak görüyoruz. Turizm Bankası bünyesin
de kurulan bir ünite vasıtasıyle yürütülmeye çalışılan
fiziksel planlama çalışmalarından gecikmeden sonuç
almanın çok yararlı olacağı kanısındayız. Hazırlanan
planların ilgili bakanlıkta onaylanmasının gecikme
sinin sakıncaları üzerinde durmak isteriz. Bakanlığın
bu durumu düzeltecek tedbirleri alabileceğini ümit
ediyoruz. Bu arada fiziksel planlama çalışmalarının
organize turizm bölgelerinin kurulması ile daha işler
hale geleceğini de belirtmek isteriz.
Bu arada hava ve çevre kirliliği son derece faz
lalaşmış kentlerimizin rekreasyon (recretion) planla
ma çalışmalarının biran evvel bitirilerek tatbikata ko
nulmasını halk sağlığı bakımmdan çok önemli sayıyo
ruz.
Sayın Senatörler;
Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı Bütçede
reddedilmiş olduğundan, önümüzdeki yıllardaki geliş
me hedefleri ve tahminleri hakkında herhangi bir
şey söylememiz mümkün değildir. Bu konudaki, tar
tışmaları, yeni planın Meciislerdeki görüşmelerine bı
rakmayı daha sağlıklı buluyoruz. Ancak, son yıllar
da turizmin gelişme hızının düştüğünü de kayıt etmek
isteriz.

Saym Başkan, saym senatörler;
Turizm için öngörülmüş ilkeler ile uyumluyuz.
Bunlar ise, altyapı ve turistik üstyapı; kitle turizmi
Sayın Başkan, saym senatörler;
nin gereklerin! karşılayacak seviyeye gelinceye kadar
Sizlere bu arada bir hususu da açıklamak gereğiferdî turizm ve MÜ& turizmim bir arada değerlendir
mek; turizm yatırım ve işletmeciliğinde özel kesimi I ni duyuyoruz. Bildiğiniz gibi Kıbns Türk Federe
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Devletinde, turizm için büyük kapasite mevcuttur.
Ancak, bu kapasite çoğu zaman atıl vaziyette olup
çok kısa süreli tatillerde Türk vatandaşları tarafından
kullanılmaktadır. İklim ve çevre, Avrupa ve diğer ül
kelerin turistlerinin aradıkları şartlara çok uygun ol
masına rağmen, Yunan ve Rum Kıbrıslılarının yap
tıkları baskı sonucu, yabancı turistler kitle halinde
buraya gelememektedir. Toplu halde turizmi yöneten
yabancı seyahat acentaları Yunanlıların boykot teh
ditleriyle baskı altında tutulmaktadır.
Kıbns Türk Federe Devletinin turizmini canlan
dıracak karşılıklı dövizlerimizi artıracak olan turist
akımını sağlayacak tedbirlerin Bakanlık tarafından
alınabileceği inancını taşıyarak bu dileğimizin oluş
masında katkılarım beklediğimizi açıklamak isteriz.
Turizm çok yönlü hizmetleri içeren bir iştir. Bu
hizmetler sınır kapılarından başlar ve tekrar orada
biter. Girişte polis ve gümrük mensupları, liman me
murları, liman, hava limanları ve sınır kapılan bir tu
rist tarafından verilecek ve sonradan değiştirilmesi
çok güç olan yargıların ilk ve son yerleridir. Gerek
fiziki ve gerekse moral etkilerin önemini azımsayamayız. Fizikî bakımdan temiz, bakımlı, intizamlı bir
yerin üzerinde nazik, işini süratle yapan, güler yüzlü
sorumluların Devlet otoritesinin en güçlü temsilcileri
oldukları unutulmamalıdır.
Türkiye tarihî, kültürel zenginlikleri yanında do
ğal zenginlikleri ve iklim şartlan bakımından her çe
şit turizme açık bir ülkedir. Bakanlığa, sahil turiz
minin yanında diğer turizm dallannd'a da faaliyette
bulunmanın önemini belirtmek isteriz. Turizmi mev
simlik değilde yıl boyu devam eden bir faaliyet ola
rak düşünmek ve planlamak gereğine inanıyoruz.
Sayın Başkan, saym senatörler;
Sözlerimizin son kısmına gelmeden evvel bir önem
li hususu dikkatlerinize sunmayı arzu ediyoruz. Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığının en önemli görevlerin
den birisi de bünyesinde bulunan Basın Yayın Ge
nel Müdürlüğü dolayısıyle basınla olan ilişkileridir.
Bilindiği gibi Devlet; ilânlar, kâğıt, mürekkep v. s.
ihtiyaçlar ve teşvik tedbirleriyle gazetelere yılda bir
kaç milyara ulaşan sübvansiyonlarda bulunmaktadır.
Bu yardımın dağılımında hizmet üretimiyle yararlan
ma oram ne şekilde adildir? Bu hususu takdirlerinize
bırakarak fazla bir şey söylemek istemiyoruz. Ancak,
çeşitli yönlerden sübvanse edilen gayretlerin yanın
da, bu türlü yardımlan alamayan ajansların hizmet
lerinden faydalanmak konusu bugüne kadar siyasi
takdirlere bırakılmış, hizmet üretme ve objektif olma
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kıstastan nazarı dikkate alınmamıştır. 1978 Bütçe
Kanunu tasansına bu hususta konmuş olan 10 milyon
lira miktarındaki fonun hangi kıstaslara göre ajans
lara dağıtılacağını öğrenmek isteriz. Halen yürürlük
te olan ve 7 aydır askıya alınmış bulunan, Hüküme
tin ajansların hizmetlerinden faydalanması konusun
daki Yönetmelik işletilecek midir? Bu hususta Sayın
Bakanın bizi aydınlatmasını dileriz.
Sözlerimize burada son verir, Turizm ve Tanıtma
Bakanlığı Bütçesinin ulusumuza ve Bakanlığa hayırlı
olmasını diler, Millî Birlik Grupu adına hepinizi say
gıyla selâmlarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Özgür.
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Fev
zi Özer; buyurun efendim.
CHP GRUPU ADINA FEVZİ ÖZER (Muğla) —
Sayın Başkan, Hükümet üyeleri ve Yüce Senatonun
saym üyeleri;
CHP Cumhuriyet Senatosu Grupu adına, Turizm
ve Tanıtma 'Bakanlığı 1978 Bütçesi üzerindeki görüş
lerimizi sunmaya çalışacağım.
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin refah düze
yinin yükselmesinde turizm gelirlerinin önemi çok
büyüktür. Ökemizin ekonomik kalkınmasında doğal
güzeffiklerin, medeniyet eserlerinin ve kültürümüzün
tanıtılmasında büyük önemi vardır. Yurdumuzun üç
tarafı mavi suları ve uzun kumsalları ile bir cennet
tir. Anadolu'nun her yöresinde Ege'de, Akdeniz'de,
Marmara'ca ve Karadeniz şeridinde ve bu arada Muğ
la'da, Antalya'da, Nevşehir'de, Göremede ve İzmir
şeridinde Kuşadası görmeye değer turistik bölgelerimizdir.
Van gölü civan, Bolu, Erciyes, Uludağ; kış sporlari ve tesisleri için elverişli yerlerdir.
Bugün, Akdeniz ve Karadeniz ülkelerinde örne
ğin; Yunanistan, Yugoslavya, İtalya, Portekiz, İsviç
re, İspanya, Bulgaristan ve Romanya gibi ülkeler tu
ristlerden geniş ölçüde döviz temin etmekte ve elde
edilen dövizlerden yurt kalkınmalarında geniş ölçü
de yararlanmaktadırlar.
Sayın üyeler;
Turist seyahat ettiği ülkelerde o ülkenin doğal
kaynaklarını, zenginliklerini, denizlerin kumsallarını,
çamlarla kaplı dağlannı, sularını, mddeniye't ve tarih!
eserlerini görmek ister. Bununla birlikte rahat seya
hat etmek, temiz ve ucuz otellerde kalmak ister. Bu
nedenle yolanınızın, otel ve motellerin, kampinglerin
sağîık şartlarına uygun bir şekilde hazırlanması lazım
dır. Turist geldiği için yurt içinde ve dışında her türiü
reklama geniş yer verilmelidir.
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Tarihi- eserlerimizin devamlı kaçırılması, tahrip
edilmesi, sökülmesi ve bozulması yüzünden bugün
Türkiye'mizde İhmal ve görev suiistimali vardır.
Güzel kıyılarımız Anayasa ve Yargıtay hüküm
lerine rağmen, siyasal iktidarlar bugüne kadar yağ
maya göz yummaya devam etmiş ve bu İhmal ve yanlış turizm politikası hem turizm gelirini olumsuz yön
de etkilemiş hem de cennet gibi kıyılanınızın tahribi
ne yol açmıştır. Milliyetçi Cephe döneminde sahü
yağmacılığı âdeta körüklenmiş, teşvik edilmiş ve htziandınlmıştır. Çıkarcı, sömürücü para babaları deniz
lerimizin sahillerini öyle yağma etmişlerdir ki, böyle
giderse nihayet üç beş yıl sonra fakir halkın, emekçi
halkın denizlerden yararlanma olanakları ortadan kal
kacaktır.
Milliyetçi Cephe iktidarları döneminde yurt için
deki anarşik olaylar demokrasinin büyük yara alma
sına ve bozuk düzenin her gün biraz daha bozulma
sına yol açmış ve turizm olumsuz yönde etkilenmiş
tir.
Sayın senatörler;
Turizm bir endüstridir. Bu endüstrinin gelişmesi
ise, yatırımlara, bilgiye, tecrübeye ve gelecek olan tu
ristlere de seyahatları sırasında ucuz, rahat ve kon
forlu bir istirahat temin etmek şartlarına bağlıdır.

Önümüzde 1 milyar 187 milyon 388 bin TL.'fak
bir bütçe tasarısı bulunmaktadır. Bunun 1 milyar 51
milyon 600 bin liralık bölümü üe Turizm ve Tanıt
ma Bakanlığı yatırım ve isletme konularında sektöre
öncü olacak, pazarlama konusunda yardımcı olacak
tır.
Basın - Yayın Genel Müdürlüğüne ayrılan 134 mil
yon 788 bin liralık bölüm üe de ülkemizin yurt dışın
daki saygınlığı artırılacak, Türkiye'nin dünya kamu
oyu neZdinde hak ettiği yeri tekrar almasına çalışıla
caktır.
Bütçesini görüştüğümüz Bakanlığı bekleyen görev
lerin güç okluğunu söylemiştim. Gerçekten de Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığı, bir yandan içinde bulun
duğumuz döviz darboğazından bizi kurtarmaya ya
rayacak önlemleri alacak, diğer yandan da özgürlükçü
demokrtik rejimin tam anlamıyla işlediği bugünkü
Türkiye'nin sesini açık bir enformasyon politikası
aracüığı ile bütün dünyaya duyuracaktır. Demek ki,
turizm ile tanıtma arasındaki diyalektik ilişki nihayet
bir açıklığa kavuşacaktır. Bugünkü genç ve yetenekli
Turizm ve Tanıtma Bakanının, Bakanlığım yeniden
fonksiyonel bir açıdan örgütlerken 1964te Bakanlı
ğın kuruluşundan beri bir türlü istenilen düzeye ulaş
tırılamayan bu dengeyi kuracağına inanıyoruz.

1960 yılında kurulmuş olan Turizm Bankası 1 mil
yar liralık özkaynağı İle sadece turistik tesislere kredi
veren bir Banka şeklinde çalışmaktadır. Bu Bankanın
özkaynaklannın artırılması ve kanunun kendisine ver
diği hizmetleri yapabilmesini kolaylaştıracaktır.
Bakanlığın altyapı tesislerinin, ulaşım imkânlarının
sağlanması bakımından Ulaştırma, Bayındırhk ve di
ğer bakanlık kuruluşları ile koordine bir şekilde çalış
masında büyük yararlar vardır.

Bakanlığın sahü yağması sorununa sahip çıkma
sı en önemli temennimizdir. Bugün sahil yağmasını
önleyen yasa 6785 sayılı İmar Kanununda bazı deği
şiklikleri öngören 1605 sayılı Yasa ve yine bu yasa
nın 7 nci ve 8 nci maddelerine dayanılarak çıkarılan
7-9163 karar sayılı 10 . 1 . 1975 günü yürürlüğe giren
yönetmeliktir.

Milliyetçi Cephe Hükümetleri döneminde çarpık
bir ekonomik, sosyal düzene itilen ülkemizde turizm
sektöründen olumlu bir gelişme göstermesini istemek
yanlış olurdu. Nitekim, 1977 yılı turizm sektörü dö
viz, gelir gider tablosunda beliren 48 milyon dolarlık
eksi işareti bu talihsiz durumun bir simgesidir.
Turizm sektörünün Türk ekonomisine gerekli kat
kıyı yapabilmesini sağlamak için Turizm ve Tamuna
Bakanlığına ne denli büyük görevler düştüğünü hepi
miz bilmekteyiz. Aynı şekilde hepimiz Turizm ve Ta
nıtma Bakanlığının yeni bir anlayış ve yeni yönetici
lerle en kısa zamanda tutarlı bir turizm politikası
saptayacağına ve politikaya göre ayarlanan bir ör
gütlenme ve uygulamaya geçeceğine inanmaktayız.
Değerli senatörler;

Bildiğiniz gibi bu yasa ve yönetmeliğin uygulan
masından öncelikle Belediyeler, İmar ve İskân Ba
kanlığı, İçişleri Bakanlığı ve dolayısıyla valiler so
rumludur. Turizm ve Tanıtma Bakanlığının yetki ve
sorumluluğu yoktur.
Turizm ve Tanıtma Bakanlığının baş görevlerin
den biri, Türk halkının özgürce deniz kıyılarından
yararlanmasını sağlamak ve gelecek kuşaklara doğa
sı bozulmamış bir ülke bırakmak amacıyla günün
koşullarına uygun bir kıyılar yasası hazu-Iamak ve
bunun sorumluluğunu üstlenmektir,
Söz yasalardan açılmışken şunu da belirtmeden
geçemeyeceğim. Turizm ve Tanıtma Bakanlığının 265
sayılı Kuruluş Yasasının da geçmiş yılların deneyle
rinden yararlanılarak günün koşullarına uydurulması
gerekmektedir. Bugünkü haliyle 265 sayılı Yasa Bakan»
lığı kısıtlayıcı bir rol oynamaktadır.
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Değerli senatörler;
Üzülerek söylüyorum, bu Bakanlığın belirgin özel
liklerinden biri de gerek merkezde, gerek dış teşkilat
ta çalışanlarla ilgili söylentilerin çokluğudur. Gaze
te ve dergiler bu Bakanlığın seıüvenlerini özenle yan
sıtır. Bazı Turizm ve Tanıtma Bakanları kötü bir
şöhrete kısa zamanda erişmiş, gülmece edebiyatına
malolmuşlardır. Kendi kendimize soralım. Bu denli
olumsuz bir görüntüye sahip, daha kendini Türk ka
muoyuna tanıtmaktan aciz bu Bakanlığın son üç yıl
da getirildiği yürekler acısı durumuyla Türkiye'yi dün
yaya tanıtmasını beklemek saflık olmaz mı?
Bakanlıktan beklediğimiz şudur: Geçmişten kalan
yaraların kapanmasını zamana bırakmak yerine, neş
teri vurmak ve yepyeni, tertemiz bir örgütle Türk tu
rizmine ve Türkiye'nin tanıtılmasına sahip çıkmak.
Kamuoyu ve Yüce Meclisler, durmadan tekrarla
nan Film - San skandallanndan, her yıl ismini işitti
ğimiz Fransız film yapımcısından bıkmıştır artık. Bu,
bir hesaplaşma isteği ya da bir kin belirtisi değildir.
Bu, Bakanlığın kendi saygınlığına tekrar kavuşabilme
si ve dolayısıyla örgütün işlerlik kazanabilmesi için
zorunlu olan bir koşuldur.
Bakanlığın, M C döneminin son aylarında büsbü
tün şişirilen yurt dışı örgütünü kısa zamanda normal
boyutlara indireceğine, Sidney, Amsterdam, Tokyo,
Kopenhag gibi kentlerdeki büroların faydaîılık dere
cesini tekrar gözden geçireceğine inanıyoruz.
Ta Sidney'den, Devletin kendisine emanet ettiği
ödeneği kötüye kullanarak Ankara'ya, sırf sevgili kö
peğinin havlamasını işitmek için telefon eden Müşa
virin, yabancı bir diplomat erkek arkadaşından ayrı
düşmesi için üç kez ülkeden ülkeye atanan Ataşe ha
nımın öykülerini gazeteler yazıyor.
Baraj müdürü olduğu halde MC döneminde Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığını
her ne hikmetse tekelinde bulunduran zatın yurt dışı
na yüksek bir kadroyla atanabilmesi için dil sınavında
ki puan sayısının nasıl düşürüldüğünü de kamuoyu
öğrendi.
önümüzdeki dönemde inancımız odur ki, buna
benzer olaylar kesinlikle cereyan etmeyecektir. Bura
da, huzurunuzda bu nahoş anılan bahis konusu et
memin tek nedeni, onları arkada bırakmanın sevin
icini sizlerle paylaşmak istememdir.
Sayın senatörler;
Önümüzdeki bütçe geçmiş yıllardaki bütçelerden
farklıdır. Burada bulunan değerli Bakanlık yönetici
leri hazırlamaımştır. Bu bütçeyi, her ne kadar Bütçe
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I Karma Komisyonunda verilen önergeler, yapılan eki lemeler sayesinde, bütçeye nispeten, istenilen doğrultu
da hareket serbestisi sağlanabilmişçe de, Turizm ve Ta
nıtma Bakanlığının bugünkü yeni yöneticileri bütçeyi
ülkeye en yararlı ve kendi çağdaş turizm anlayışla
rına en uygun biçimde kullanabilmek için büyük çaba
harcamak zorunda kalacaklardır. Fakat, kamu yöne
timini bilimsel yönleriyle bilen, bürokrasiden gelen
I yardımcılarına tam inanmış bir Bakanın, ekibiyle birI likte bu güçlükleri yeneceğinden kuşkumuz yoktur.
Değerli arkadaşlarım;
Sayın Bakandan ivedilikle gerçekleştirilmesini bek
lediğimiz işlerden biri de, her iki yılda toplanması önI görülen fakat 1974 Haziranında Sayın Orhan BirI git'in Bakanlığı sırasında toplandıktan sonra MC döI nemlerinde ihmal edilen Turizm Danışma Kurulunun
tezelden toplanmasını sağlamasıdır. Bu kurulun çalışI maları, Bakanlığın geçerli ve etken bir turizm politi
kası saptamasına yardımcı olacaktır.
I
Şuna inanıyoruz ki, 1979 yıhnda Turizm ve TanıtI ma Bakanlığının bütçesi konuşulduğu zaman birçok
sorunun çözülmüş olduğunu, turizme yönelik yatırım
ve tüketim talebi biçimlerinin analizinin yapılmış olI duğunu göreceğiz. Bazı anasorunlann yanıtlarının veI rilmiş olduğunu göreceğiz. Örneğin, turizmden bekleI niten yararlann sağlanabilmesi için hangi koşullar
gerçekleştirilmelidir? Ya da, Ülke koşullarında bu
j sektöre ne kadar kaynak aynlmadıdır? Ancak, bu ve
I buna benzer sorunlann yanıtlan alınınca sektöre ayI rılan kaynakların rasyonel bir biçimde kullanılıp kulI tanıtmadığı OÎ laya çıkacaktır.
I
Beş yıllık planlarda sürekli olarak özendirilmesi
I amaçlandırılan dış kitle turizmlinin basan oranı hakI kında kesin bilgMere sahip olduğumuz söylenemez.
I
Sayın Senatörler;
I
Kesin bilgiler kavramının ne kadar aldatıcı olduI ğunu hatırlatarak sözlerimi bitirmek istiyorum.
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
»

I

Üîkemılzde turizmim bugünkü durumunu gösterecek nitelikte, bilimsel bir çalışmaya esas olacak rakanılan bulmak olanaksızda-. 1977 yılının ilk on ayında turizmden ülkeye girdiğini varsaydığımız ve OECD
anlayışına göre 220 milyon 721 bin dolan bulan miktarın içinde yurda dönen, ya da burada tatillerini
geçiren işçilerimizin bozdurduğu dövizler de vardır.
Yine, 1977 yılının ilk on ayında yurda giren 1 milyon 479 bin 351 kişinin kaç tanesinin turist olduğunu sapîıyamıyoruz. Emniyet fişlerinin sayımından çıkan bu sonucun içinde TIR kamyon şoförleri, iş
adamları, resmi seyahat için gelenler de dahildir.
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Turizm ve Tanıtma Bakanlığını bekleyen yüzlerce
görevden biri de, bilimsel verilerin ortaya çıkanîmasidır. Ba sorunun da kısa sürede, yeni düzenlenecek
ve bozguncu elemanlardan arındırılacak bir Devict
İstatistik Enstitüsü ile ortaklaşa çözüleceğine inanı
yoruz.
Sayın Senatörler;
Kısa, orta ve uzun vadeli bir pîan stratejisi için
de ciddi girişimler yapmak, kitle turizmine ciddî ola
rak önem vermek ve turizmde kırtasiyeciliği kaldır
mak, önemli yatırımlara öncelik tanımak akılb ve iyi
bir organizasyonla çalışılarak döviz darboğazını aşa
bilmek Bakanlığın en başta gelen görevleri olmalı
dır.
Bu arada son Turizm ve Tanıtma Bakam Sayın
İskender Cenap Ege'nin Ege turizmine, özellikle Muğ
la'da turizm yatırımlarına yönelik çalışmalarına şah
sım adına teşekkür etmek isterim.
Yeni Sayın Bakanımız Alev Coşkun'un Dalaman
Havaalanının yapımının hızlandırılması ve Muğla'da
turistik bakımdan öngörülen yatınmîann bir an evvel
tahakkuku için elden gelen çabayı sarf edeceği inan
cını da tekrarlamak isterim.
Sözlerime son verirken Cumhuriyet Hükümetine
başarılar diler, Bütçenin Ulusumuza ve ülkemize esen
likler getirmesi dileğiyle tümünüze saygılar sunanm.
(CHP sıralanndan alkışlar).
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özer.
Sayın üyeler, gruplar adına görüşmeler bitmiştir.
Kişisel görüşmelere geçiyoruz.
Sayın Lütfi Tokoğlu?.. Yoklar.
Sayın İsmail İlhan, buyurun efendim.
İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, sayın
senatörler, Turizm ve Tanıtma Bakanlığının değerli
mensupları; hepinizi saygıyle selamlanın.
Grup sözcüleri, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı
Bütçe tasarısı üzerindeki görüş ve düşüncelerini bu
yüce kürsüden dile getirdiler. Ben de aynı konuda
bağımsız bir üye olarak görüşlerimi belirtmeye çalıcağım.
Türkiye, tabii güzellikleri ve zenginlikleriyle, ta
rihi eser ve anıtlarıyla turistler için bulunmaz bir din
lenme ve tatillerini değerlendirme yeridir. Üç tarafı
denizlerle çevrili, her çeşit iklim şartlarının hüküm
sürmekte olduğu ülkemizin güney kıyılarında sene
nin 12 ayında bol güneş bulunur.
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Geçen yıl da söylemiştim, dağın en heybetlisini,
vadinin en güzel krvnmîara sahip olanını, ovanın en
yeşilini, kıyının en güzel kumlusunu, denizin en teiîiizini ve en mavisini, av hayvanlannın, kuşların en
bol çeşidini, tarihin en zenginlini Türkiye'de bulmak
mümkündür. Böyle olduğu içindir ki, senelerden beri
Türkiye turiste bel bağlamış ve onun getireceği dö
viz! hesaplayıp durmuştur; fakat bir tüîiü yaptığı he
sap gerçekleşmemiştir. Çünkü, bu güzelliklerin bura
da olduğunu bizim dünyaya duyurmamız gerektiğini
bilmiyorduk. Bilmesine biliyorduk; ama propaganda
ve reklamcılık pek elimizden gelen İşlerden değildi;
fakat turisti memnun edecek kalitede otel, motel, iokanla ve tatil köyleri gibi altyapı yatınmlan tamamSanmadan getirilen ve bu suretle de memnun olmadan ülkesine geri dönen turistin, caydırıcı etki yap
ması bakımından yarardan çok zarar getirdiğini bilrnenüz lazımdır.
Turisti kabul eden ülke halkının, otel ve moteiler-
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Memleketimiz turistler için bakir bir ülkedir. İs I
panya, İtalya, Avusturya, Fransa, İngiltere, Yugoslav I
ya ve Balkan ülkeleri turistler için artık ilginçlikleri I
ni kaybetmişlerdir.
I

de görevli personelin turistlere karşı tavır ve davranişi turistin celbi bakımından önemli etkenlerdir.
Sayın Başkan, sayın senatörler;
TuriSi, ülkemize eğlenmek, dinlenmek ve görmediğl, bilmediği yerleri görmek için gelir. Bu arada da
özellikle ülkemizde üretilmekte olan bazı mallan be
raberinde götürmek ister. Turist, doğruluk, güven,
temizlik ister. Herhangi bir konuda
kandınîdığını
fark ederse, çok fazla incinir, bunu her yerde aley
himizde kullanır. Avrupa'ya gidip gelenler, orada halk
ile temas edenler, ülkemize gelen turistlerin taksi şoförlerinden ve seyahat acentelerinden nasıl şikayet et
tiklerini duymuşlardır. Kimse Türkiye'ye parasız zi
yafete konmak ve macera aramak için gelmez. Her
kesin bir hesabı vardır, kalacağı günlerini ve parası
nı ona göre hesaplamıştır. Turist, hizmet ve alâka
ister, iyi anılarla ülkemizden dönmek ister. Biz bugü
ne kadar turiste güven verecek ve ülkemizde rahat et
tirecek bir organizasyona girişmiş değiliz. Belki bu
konuda çok para harcanmış, masraf yapılmıştır; fakat
para harcamak başka, sonuç a h a çalışmalar yapmak
yine başkadır.
Sayın Başkan, değerli senatörler;
Turizm ve Taratma Bakam Sayın Alev Coşkun'
un konuya çok iyi başladığım huzurunuzda kendisini
kutlayarak belirtmek isterim. Evet, Türkiye için devamîı bir döviz kaynağı olabilecek turizm sorunlanmn kökünden halli için Sayın Bakanın, «İşe tuvaletîerden başlayacağım,» demesi, kendisinin sorunu çözmek için ülkemizde hangi hususların halli gerektiğini
bildiğini göstermektedir.
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Yukarıda arz etmiştim; turist, güven, huzur, temizllk ister. Kitle turizmi .için ucuzluk şartta. Turistler bunlara çok dikkat ederler. Basın, TRT ve vatandaş, Turizm ve Tamuna Bakanlığı ile işbirliği eder
ve halkın aynı yönde eğitilmesine gayret gösterilirse,
iyi sonuçların alınacağı kanaatini taşımaktayım.
Türkiye'nin dış ülkelerdeki temsilcileri de bu konutla kendilerine düşen görevleri yerine getiremiyorla?0 Aynca Turizm ve Tamtma Bakankğirica dış ülkelere tayin edilecek personelde mesleğin özelliğine
göre bazı niteliklerin bulunması şarttır. Partizanca
atamalarla memlekete yeterince kötülük yaptık. Hiç
olmazsa şimdiden sonra yurt ve millet yarınını ön
planda tutalım. Yeterince lisan bilen, mesleki yönden
yeterli, görev aşkı duyan personelin yardımıyla Tür
kiye'de turizm kısa sürede gelişir kanaatindeyim.
100 binlerce lira sarfıyla yabancı temsilcilerimizce düzenlenen ziyafetlere genellikle geceyi organize
edenlerin yakın dost ve ahbapları davet edilmekte,
bulundukları ülkelerin basın, radyo ve
televizyon
temsilcilerinin bu gibi davetlere katılabilmeleri için
ayn bir gayret içine girmemektedirier. Bu suretle ziyafetin gayesi gerçekleşmemiş ve harcanan para boşuna gitmiş oluyor. Turizmden umulan faydanın sağlanabilmesi için dış temsücilerimizin ıslahı gerekir.
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BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın İlhan.
Buyurun Sayın İskender Cenap Ege.

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Başkaîî, değerli arkadaşlarım;
Bir konuyu tespit etlikten sonra şu kısa süre içe
risinde bazı meselelere dokunmak istiyorum. O konu
da şudur;
Bütçe Karma Komisyonunda ve Genel Kurulda
bazı arkadaşlarımın benimde Bakanlık devreme ait
bazı somları, bazı fikirleri oldu ve ben böyle bir po
lemiğe girip yapılan atamalar, yapılan işler üzerinde
j konuşacak değilim. Kaldı ki, 1 Ağustos tarihinden
j" başlamak üzere çok kısa sayılabilecek 5 aylık hizme
timin dakika dakika, saniye saniye, kuruş kuruş he
sabını her an, her yerde verebilecek bir adamım.
}
j
j
j
j
;
j
•
i

Sayın Bakandan rica ediyorum, dış ülkelerde gö- i
revlendirilecek kimselerin attıkları her adımın hesa
bım verebilecek ve her yerde Türkiye'yi şerefle tem- ı
sil edebilecek nitelikte olmalarına ayrı bir özen gös
terilsin. Türkiye'yi tanıtma ve sevdirme aşkını içle
rinde hissetmeyen, yabancı dili iyi bilmeyen kimsele
ri dış ülkelere göndermeyelim.
Bu sözleri, dış ülkelerde uzun süre bulunmuş, halk
ile yerli ve yabana işçilerle görüşmüş ve bu suretle
dış temsilcilerimizin çalışmalarını yakından izlemiş J
bir kimse olarak söylüyorum. Bundan evvelki Hükü
met, 1979 yılında Balkan turizm yılı tertip edilmesine
ve bu nedenle ülkemizde uzmanlar düzeyinde konfe
rans ve toplantılar düzenlenmesine karar vermişti.
Acaba bu karar uygulamasını bulacak mı?.
Birkaç kelime söyledikten sonra sözlerime bitirmek istiyorum. Turist ciddiyet ister, turist güven is
te?, turist huzur ister, her şeyden evvel bulunduğu
memlekette kendisinin kandırılmadığına inanmak ister.
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesinin Türk
milletine ve Turizm ve Tanıtma Bakanlığı mensuplarina hayırlı olmasını diler, hepinize saygılarımı sunanm. (Alkışlar).
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îç teşkilatta (Yurt içi teşkilat) ve merkez teşkilat
ta, dış teşkilatta yapılmış olan atamalar ve nakiller
üzerinde konuştuğum zaman bazı arkadaşlarım önle
rine bakar hale gelebilirler.
Benim Parlamentoya girdiğim 1961 tarihinden be
ri kanııca kararınca turizm meselesine olan saygım
ve Türkiye'nin petrol kaynağı kadar önemli saydığım
turizm potansiyeline değer verilmesi için gösterdiğim
gayret arkadaşlarımca, bilhassa eski arkadaşlarımca
bilinen bir husustur.
Bulunduğum devrede yapabUdiğimce hizmet yap
tım ve bununla iftihar ederim. Yaptığım hizmet, Türk
turizmin* bir derya olarak düşünürsek, bir zerresi de
ğildir.
Şimdi bir hatırlatma yapacağım. Yd 1963'tü gali
ba. Rahmetli İnönü Başbakan idi, şurada oturuyor
lardı. Başbakanlık Bütçesi müzakeresi
yapılıyordu.
Ben kürsüye geldim, Başbakanlık Bütçesi müzakere
lerinde turizmden konuşmaya başladım. Sayın Fikret
Turhangil (Kendi bölgemin senatörü ve arkadaşım)
Başkanhk yapıyordu, bir ara, «Sayın Ege, Başbakan
lık Bütçesi konuşuluyor, Turizm ve Tamtma Bakanlı
ğı Bütçesi değil.» diye bana hatırlatma yaptığında
biraz tebessüm ettim, «Sayın Başbakan, hangi bakan
lığım bütçesi konuşulmakta olduğunu biliyorum; ama
şunu da biliyorum ki, bir Başbakan eğer memleketin
turizm potansiyeline inanmıyorsa ve turizm gelirleri
ni sağlayacak olan turizm imkânlarını bizzat ele al
mıyorsa, o memlekette turizm diye bir şey olmaya
cağına inandığım için Sayın Başbakana bunu duyur
mak istedim.» dedim ve arkasından şu cümleyi ilâve
ettim: «Cumhurbaşkanından,
en sade vatandaşına
kadar, Türkiye için hakikaten büyük potansiyel taşı-
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yan turizm meselesini, turizm ticaretini, turizm sanayiini, turizmin çeşitli sektörlerini inanıp ele alan insanlar çıkmadıkça, yani bir turizm seferberliği meydana gelmedikçe Türkiye'de bu konuda yapılacak çalışmalar yanm ve kısır kalır, nakıs kalır.»
Muhterem arkadaşlarım;
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Politikanın girmeyeceği, girmemesi lazım gelen
kapılardan bir tanesinin Turizm ve Tanıtma Bakan?
hğı olması lazımdır. Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ih
tisas isteyen, gönül isteyen, bu davaya inançlı olan,
hakikaten yürekten inanmış olan, bilen insanların, sa
nat kabiliyeti olan insanların toplanabildiği bir yer
ohnası gerekir. Türkiye'de turizm çalışmaları çok geç
tarihlerde başlamıştır. Basın Yayın Genel Müdürlügünün bünyesindekli Turizm Genel Müdürlüğü devre
sini yaşamış bür insan olarak ifade edeyim ki, çok az
politikanın girdiği o devirde, Türkiye'nin o mütevazi
kuruluşu turizme büyük hizmetler getirmiştir. Onun
için temenni ederim ki, turizm elemanı kolay yetiş
mez, turizmin gerektirdiği ve yurt içinde, yurt dışın
da çalışabilecek kabiliyette ve yeterlikte insanlar için
şu veya bu kampları nazara almadan da imkân çok
geniştir, hepsinin kullanılabileceği »hepsinin faydala
nabileceği yerler vardır. Onun için bunu kısır bir dön
gü içerisinde «Falan mı geldi, filan mı gitti» şeklin
de Türk turizm politikasını dejenere etmekten ken
dimizi alıkoyalım. Turizme bütün varlığımızla, Parfetmento olarak, hatta Cumhurbaşkanlığı makamı ola
rak, tabandaki vatandaşa kadar hepimiz katkıda bu
lunmaya çalışalım. Bu Türkiye'nin petrolüdür. Bu,
Türkiye'nin bütün kaderine istikamet verecek olan
bir konudur.
Ben size bir misalini vereyim. Bunu Sayın Çağlayangil'den naklen dinlemiştim. İran Şehinşahını Tür
kiye'de bir helikopterle Muğla sahilleri üzerinde gez
dirir, İhsan Sabri Bey. Bu gezide (Şahın İhsan Sabri
Beye espri olarak ifade ettiği; fakat büyük bir gerçek
taşıyan beyanı var, o beyan şudur : «Sayın Çağlayangil şu sahilleri bana verin, ben petrolümün tümünü
size vereyim. Petrol bir gün tükenir, ama bu sahil
ler, bu kıyılar tükenmez.» der.
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O bakımdan çok rica ediyorum, hatta imkân ol
sa, turizm hizmetlerini tamamen siyasetin dışma alabilsek. Bir Turizm Ofisi kurabilsek. Turizm Bankası
hakikaten büyük bir kuruluştur; yani manen büyük
bir kuruluştur, bugün maddeten imkânsızlıklar içeri
sinde kıvranmaktadır. Bu Bankanın statüsü birçok
şeyler yapmaya imkân vermektedir. Bu bankayı ha
rekete getirebilsek.
Bugün Emekli Sandığının inşaat şirketi oluyor da,
Turizm Bankası bundan yoksundur. Bunun gibi, Tu
rizm Bankasının statüsü içerisinde bilhassa 2 nci mad
desinde toparlanan, ifade edilen öyle hizmet imkân
ları var İdi, 20 küsur sene geçtiği halde maalesef bu
hizmetler ile ilgili çalışmalar tam manasıyla gerçek
leştirilememiştir. Senelerdir dikkat ederim, komisyon
larda olsun, Umumi Heyetlerde olsun, turizm müza
kereleri bir çeşit dışa atama, içeriye getirme, dışarıya
yollama fakın müsteşar, falan umum müdrü. Değil,
kardeşlerim, değil arkadaşlarım. Bunlar mesele değil,
Bunlardan bu Bakanlığı ve kendimizi kurtarmamız
lazım. Bu Bakanlığın içerisinde zihniyeti değil, hiz
meti esas almak mecburiyetindeyiz ve böyle aldığı
mız takdirde, turizmden memleketimizi istifade etti
rebiliriz.
«Kıyı yağması, sahil yağması» diye tutturulmuş
tur senelerce. Bu yanlış bir laf değildir; ama niçin
kıyı yağması oluyor?
Muhterem arkadaşlarım;
Biliyor musunuz; Türkiye'nin turizm imkânlarına
Devlet yetişemediği için turizm imkânlarım karşıla
yamadığı için bu kıyı yağması devam etmektedir. Bu
nun için de bir nevi gecekonduculuk vardır.
Şimdi size bir misal vereceğimi Datça sahilinin
yolu yeni yapılmıştır. Datça sahilinde henüz kıyı yağ
ması yoktur. Neye yoktur biliyor musunuz? Yolu ol
madığı için şimdiye kadar kimse oraya elini uzatmamıştır; ama yol açıldığı gün Turizm Bakanlığında ça
lışan arkadaşlarım bilir, gittiğimiz gün tesadüf yol o
gün açıldı, kendilerine dediğim aynen şudur: «Devlet
olarak biz veya özel teşebbüs yatırım yapacaksa der
hal burada bir planlama yapın, katiyen bir karış top
rağı bu planlamanın dışında bırakmayın.»

Muhterem arkadaşlarım;
Şimdi «Falan devirde şu yapıldı, filan devirde bu
Bu ve bunun daha devam eden şeklhıdeki beyanı
yapıldı.» diye sadece şuradan veya buradan duyulan
mı dikkatle dinlediler, hemen bir heyet gönderilmiş
larla ve şu veya bu bürokratın maksatlı olarak ken
tir ve Datça sahilleri üzerinde neler yapılabilir, neler
dilerine bazı imkânlar sağlamak istemesi neticesi ge
yapılamaz, bu tespit edilmiştir.
lecek olan söylentilere lütfen kulak vermeyelim, muh- I
BAŞKAN — Sayın Ege söz süreniz bitti, lütfen
terem arkadaşlarım. Kulak vermeyelim, işlere baka- I
bağlayınız.
hm, yapılan çalışmalara bakalım.
J
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İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Bitiri
yorum efendim, bir cümle.
İşte bu tespitleri biz Türkiye'nin bütün yöreleri
için yürütebilir, yapabilirsek ve Devlet olarak süratle
gidersek ne yağma kahr, ne turizm gecekonduculuğu
kahr.
Çok kıymetli arkadaşlarım;
Turizm Bakanlığının Bütçesine gereken ilaveler
yapılmışta.
Bir noktayı yine ifade ederek sözlerimi bitirece
ğim, Çalıştığım devreye ait gerek Turizm Genel Mü
dürlüğü, Tanıtma Genel Müdürlüğü ve diğer hizmet
ler dahil, Basın Yayın Genel Müdürlüğü ve Anadolu
Ajansının hepsinin santimine kadar hesabını açıkça
verecek durumdayım ve böyle bir polemiğin faydalı
olmadığı için burada bu girişime sokulmuyorum.
Muhterem arkadaşlarım;
Bir noktaya dikkat ediyorum; bütçe müzakerele
rini dikkatle takip ediyorum. Bilhassa iki grup ara
sında bazı sürtüşmelerin yaratılması, âdeta burada
kışkırtılmak isteniyor. Bütün arkadaşlarımı bu kışkırt
madan vareste kıhnmalannı temenni ederim.
Saygılarımı sunanın. (AP ve CHP sıralarından al
kışlar).
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ege.
Sayın Hüsamettin Çelebi, buyurun efendim.
HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanmca S.
Ü.) — Sayın Başkan, sayın senatörler;
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesi üzerinde sa
dece Basın Yayın Genel Müdürlüğü bölümü için söz
almış bulunuyorum.
Bu Genel Müdürlüğün, geçen yıl komisyon ve Ge
nel Kurullarda dıile getirilen eleştiri ve dileklere uy
gun bir çalışma gösterdiğini, sanıyorum ki, herkes ka
bul edecektir.
Bu arada, Hükümet Başkanları yanında, anamuhaiefet partisi liderlerinin basın toplantılarında söyfediklerinin de derlenip toparlanıp broşürler, kitaplar
halinde yayınlanması konusundaki dileğimiz, yıl için
de gerçekleşmiştir. Bunu Övmek istiyorum:
Bu, doğrudan doğruya siyasi kadrolara bağlı bir
kuruluşun etinde, demokrasimizin katettiği bir aşa
mayı ifade etmektedir.
Genel ve yerel seçimlere kanlan bütün partilerin
radyo konuşmalarının toplanıp yaymJannıası da önemfi bir işarettir. Demokratik gelişmenin ifadesidir.
Bunlar yaranda, dağınık basın mevzuatının top
lanması, basm mensuplarım tanıtıcı belgesel bir kita
bın yayınlanmış bulunması değerli hizmetlerdir.
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Sayın senatörler;
* Türkiye gibi belge ve bilgi toplamanın güç oldu
ğu; fakat zorunlu da bulunduğu bir ülkede bu hiz
metler önemlidir, devam etmelidir, teşvik olunmalı
dır. O inançla, o hizmetlerin bundan sonra da deva
mım diliyorum.
Yeni Hükümet ve Basm Yayının yeni yöneticile
rinden, böyle bir anlayış içinde kalmalarım ve bu
günün Hükümet Başkam gibi, bugünün muhalefet li
derlerinin söylediklerini de derleyip toparlamalarını,
hiç bir şey katmadan, hiç bir şey çıkartmadan kamu
oyuna, siyaset yapanlara sunmalarını ve böyle bir an
layış içinde bulunmalarım rica ediyorum, umuyorum.
Sayın Başkan;
Bundan sonra Anadolu Ajansının ödeneğiyle ilgili
tartışmaya geçmek istiyorum.
Önce bu konudaki bir genel değerlendirmemi Ge
nel Kurulun bilgilerine sunacağım :
Ben bu tartışmanın iki yanında yer alanların bu
güne kadar yaptıklarım da, söylediklerini de yararlı
bulmuyorum. Zararlı bulduğumu söylememek için,
«Yararlı bulmuyorum» diyorum. Ama, en hafif tabi
riyle ikisine de katılmıyorum.
Bana göre, başından itibaren bir hatalar zinciri
içinde bulunuyoruz. Bakınız neler oldu :
Bütçe Karma Komisyonumuz Anadolu Ajansı ile
ilgili bütçe hükmünde öteden beri süregelmekte olan
bir ibareyi kaldınverdi.
Anadolu Ajansının Genel Müdürü bununla ilgili
bir meyanda bulundu.
O beyana, Sayın Başbakan maalesef cevap ver
mek gibi bir durumu kabul etti.
. Sayın Başbakanın cevabına Anadolu Ajansı Ge
nel Müdürü cevap verdi.
Bu arada Sayın Bakan konuştu ve asıl konuşması
lazım geldiği andan itibaren de sustu.
Bana göre bunların hepsi hatalıydı. Özellikle bu
tartışmalar içinde kullanılan üslup, ifade
tarzları,
maalesef Devlet, Hükümet ve kamu hizmetinim üst
seviyesinde görev yapan insanların ifadelerinde bulun
ması lazım gelen ağırlıktan yoksun kaldı. Ne Saym
Başbakan elbette emrinde bulunan bir kamu görevli
si için «Haddini bilmelidir» gibi bir ifade kullanma
lıydı, ne de özellikle o kamu görevlisi Başbakanım ay
nı kelimesiyle Başbakana cevap vermek gibi bir gara
betin içine düşmeKydi, kişi de yanlış olmuştur. Çok
yanlış vardır; ama ikisi özellikle yanlış olmuştur. Ka
mu hizmeti, kamu görevliliği anlayışı bu beyanlar
içinde zarar görmüştür.
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Soruna çözücü bir anlayışla yaklaşmak gereğiyle
karşı karşıyayız. Şimdi onu belirtmek İçin bu kısa sü
re içinde bazı gerçeklerin altım çizmek istiyorum.
1. Anadolu Ajansı 57 yıllık ulusal bir kuruluşumuzdur. Atatürk'ün aziz eserlerinden biridir. Bu in
kâr edilemez.
2, Ülkemizde bir iktidar değişikliği olmuştur. O
iktidar. Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü gibi çok
önemli bir makamda, kendisine «karşı»
izlenimini
vermiş bir Genel Müdürle çalışmak zorunda değildir.
Bunda bir defa anlaşmak lazımdır. Bu da inkâr edi
lemez.
Mahkeme kadıya mülk olmadığı gibi, Anadolu
Ajansı Genel Müdürlüğü makamı da Atillâ Onuk
ismindeki sayın kamu görevlisine mülk olacak değil
dir. Esasen kendisinin de böyîe düşündüğünü sanmı
yorum. Böyle bir ihtiyaç İçinde olduğunu sanmıyo
rum. 13 yıldan beri o mevkide oturan insanın artık
o mevkide oturma hevesi her halde geri kalmış olma
lıdır.
Ama Atillâ Onuk adındaki bu kamu görevlisini
Anadolu Ajansının başından almanın yolu da hukuk
devleti gereklerini ihmal etmek değildir ve olmama
lıdır.
Hele hele, iddia olunduğu gibi birtakım pazarlıklar
söz konusu olmuş ise, bu yolla bir sonuca varılması
nın imkânı yoktur. Kamu görevinde bu yolla bir so
nuç alınmasına ve o görevlilerin yapacaklan işlerden
kamunun huzur duymasını sağlamaya imkân yoktur.
Bir defa böyîe kamu görevlilerini yerlerinden alma
için pazarlık kapısı ve usulü başlatılırsa, daha başka
görevlerde bulunan insanlar için, onları bulunduktan
yerden alma yönünde kullanılacak makam, mevki ve
iş bulmakta hükümetler fevkalade büyük müşkülat
larla karşılaşır.
Sayın senatörler;
İşte bu düşüncelerle Divana bir önerge sunmuş
bulunuyorum.
Önergemde Anadolu Ajansı için Hükümet tasarı
sına konulmuş olan ibarenin (Komisyonda çıkartıl
mış olan ibarenin) metne aynen eklenmesini diliyoyorunı. Ama, iş inanıyorum kî, o noktada bitmeye
cektir. Muslihane bir yol ararken, hakşinas bir tu
tumla şunu belirtmek istiyorum. Bu tartışma maale
sef bu zemine getirilen bu tartışma, o metni kabul et
mekle bitmeyecektir.
Sayın Bakan Anadolu Ajansının bugünkü Genel
Müdürünü değiştirmek yerine, Anadolu
Ajansını
Anayasaya uygun bir statüye kavuşturmaya öncelik
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vermelidir. Bu, çağdaş ne milli bir haber ajansı ça
lışmasını düzenleyecek bir yasa tasansınm süratle ha
zırlanıp buraya gelmesidir. Anadolu Ajansı bugün
Atatürk döneminde hazırlanmış, o günün şartlarına
nncak cevap verebilir, kısmen tadil görmüş bir statü
içinde çalışıyor. Anadolu Ajansının o statüden kur
tarılmaya ve bugünün hareketli toplumunun, çoğulcu
toplumunun sesini herkese, birinin sesini diğerine,
aktaracak ölçüde rahat çalışabilir bir statüye kavuş
maya ihtiyaç vardır.
Anadolu Ajansı Devletten para yardımı almakta
dır ve bu yardımla yaşamaktadır. Dolayısıyla taraf
sız olmak zorundadır. Anayasanın 121 ncj maddesi
nin 2 nci fıkras»; «Devletten para yardımı alan ajansüarm tarafsız çahşmalan esastır» dediğine göre, bu
esası hayata geçirecek, Anadolu Ajansında çalışanı
da, politika adamlarını da rahatlatacak o ajansta iliş
kisi olanlara (sen şu noktada tarafsızlıktan ayrıldın,
ge! hesabını ver) dedirtecek bir mekanizmayı süratle
kurmaya ihtiyaç vardır. Bunlar olmayınca (ki, şu an
da yoklar) bir kamu görevlisi olan Anadolu Ajansı
Genel Müdürünü taraflılıkla suçlamak müeyyidesiz
bir ifadede bulunmaktan ibaret kalmaktadır. Çünkü,
tam kanıu görevlisi değildir, yani Devlet memuru sta
tüsünde değildir; ama tam özel sektör adamı da de
ğildir. Yani bir özel ajansın genel müdürü durumun
da değildir. Suijenerist, kendine özel bir yapı içinde,
bu yapıdaki bir adamı. «Falan meselede neden böyle
yaptın.» diye (veya görevlileri) «Falan meselede ne
den böyle yaptınız, niye falan esastan ayrıldınız?»
diye kınamak ve zorlamak olanağına sahip değiliz.
Ama hakkımız var, bu hakkı kullanabilir hale getir
mek için yeni bir statüyü bir an önce yürürlüğe koy
mak lazımdır.
Bugün olmadığı gibi, bu statüyü bugün getirmezsek, Sayın Bakan belki haklı belki haksız sayılabile
cek düşüncesiyle (ona girmiyorum) bugünkü Genel
Müdürü değiştirip yerine başka birisini getirirse, o
gelen iefn de bunları söylemek hakkımız olmayacak
tır. Çünkü, tarafsızlığı - arz ettiğim gibi - sağlayan
bir statü bugün ortaya konulmuş değildir. Şu halde
Anadolu Ajansını süratle bu mevzuat boşluğundan
kurtarmak zorundayız. Sayın Bakan buna önem verir
ler ve gerçekîeştirebiîlrlerse, emin olsunlar ki, Türk
hzzm yayın hayatına, Türk Devlet hayatına, büyük
hizmet yapmış olacaklardır. Bu hizmetin yanında fa
lan genel müdürün filan koltuktan kalkması veya
onun yerine başkasının oturmasının hiç bir önemi
yoktur.
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Teşekkür ederim, saygılar sunarım. (AP ve MBG
sıralarından alkışlar.)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Saym Çelebi.
Sayın Mehmet Feyyat, buyurunuz efendim.
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Başkan,
saym senatörler;
Tuzim ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesinde, turizm
le ilgili yöresel bir konuya değineceğim. Zaman darhğıyîa konuyu somutlaştırmakta yarar olduğu kanaatmdayım,
Türkiye'de Sayın İskender Cenap Ege'nin de vaz
ettiği gibi, söylediği gibi Turizm ve Tanıtma Bakan
lığını özellikle turizmi bir ricacı değil de bir icracı
Bakanlık haline getirmenin zamanı gelmiştir ve geç
miştir bile. Bilmiyorum, Saym Bakanın bir beyanatı
biraz evvel dile'getirildi, eğer doğru ise işe en ücra
köylerdeki tuvaletle başlayacağını duydum, bilmiyo
rum doğru ise gerçek ve somut bir örnek.
Ben bundan birkaç gün evvel bu konuya değin
miştim, ama burada gereksiz bazı tepkilerle karşılaş
tım. Köylerimizde devamlı surette cami yapılır ama
tuvalet yok, yayılır köylü çocuklarımız, Anadolu köy
leri, geldiğimiz köyler, büyüdüğümüz köyler. Şimdi,
Türkiye'nin bu durumda bulunduğu bir sırada mese
leye tamamiyle bu şekilde bakmadan, sadece yüzey
sel, turizmin ötesinde tanıtma, turizmin böyle gelişi
güzel söylenmeleri bir sonuç vermez.
Bu Bakanlığın bünyesinde yurt dışına lisan bil
meden belki yurt dışında Türkiye hakkında gereken
basınla ilgili malumatı toplamaktan aciz kaç tane ki
şi vardır, kaç kişi gönderilmiştir, kadroları nedir, bun
ların sayısı nedir? Basın kartı kimlere verilmiştir, sa
yısı nedir?.. Bir zavallı eski bir parlamenter hastane
ye gidecek, basın tarafından tepki ile karşılanırken
bunlara darülacezeden, yetimhaneden verilen basın
kartlarının sayısı nedir?.. Bunlar bütçeye kaça mal
oluyor?.. Milyarları kazanan bir basın sahibi (gaze
tecilere diyeceğim yok) bundan ne kazanıyor, ne ya
rarlanıyor?..
Daha Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bütçesinde
SEKA'dan alman sübvansiyon tabii müstesna. Şimdi
bütün bunlar gözönünde bulundurulursa, bu Turizm
ve Tanıtma Bakanlığını bir reklam bakanlığını, bir
üstyapının gülü, gösteriş bakanlığı olmaktan kurta
ralım. Bir kadro bakanlığını. İşte Allah anasına, ba
basına bağışlasın, böyle sevimli çocukların sığındığı
kadrocuklar bakanlığı olmaktan çıksın, icracı bir ba
kanlık haline getirilsin. Artık, şunun buraya tayini,
bunun buraya tayininin biraz evvel Saym İskender
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Cenap Ege'nin bahis ettiği durumdan
kurtarılsın.
Şehzadelerden müteşekkil bir sığmak olmaktan kur
tarılsın, başka sektörlerde böyle; üniversite, özellik
le Dışişleri Bakanlığı.
Şimdi, bu konuda yöresel meselelerden
birisi,
Doğu Anadolu'nun özellikle Yan gölü
havzasının
Türk turizminde ne derece yararlı olacağının gözö
nünde bulundurulmasını hasseten istirham ederim.
Bilhassa Türkiye'de iç turizmin çok önemli oldu
ğunu, Nemrut Dağı, Van gölü yöresi, Süphan Dağı,
bir Uludağ durumuna getirilebilir. Özellikle Kamu
İktisadi Kuruluşlarının kendi personeli için yaptığı
bazı yatırımlar kamplar, eğitim parkları bütün kal
kınmış yörelerden ziyade bu yörelere götürülmesi, bu
yörelere götürüldükten sonra özel sektörün de arka
sından akacağı şüphesizdir. Diyarbakır ve ötede Or
ta Anadolu ve Sivas'taki bir Kamu İktisadi Kuru
luşunda çalışan bir memurun iki aylık kampını Yan
gölü sahilinde geçirmesi herhalde kendisi için daha
yararlı olur ve bu kamu kuruluşunun zarara işleyen
yatırımları, mademki zarar ediyor, Ege bölgesine ya
pılacağına Yan Gölü havzasında yapılmasında tu
rizmi geliştirme bakımımdan yararlı olacağı kanısın
dayım.
Özellikle eski eserlerle Turizm Bakanlığı arasın
da yakın bir ilişki vardır. Kültür Bakanlığı ile Turizm
Bakanlığının bir araya getirilmesi lazım. Eski eserle
rin hayatiyet kazanması lazım, surlann
özelliğini
muhafaza etmek suretiyle otel, lokanta mesala İstan
bul'da bunun örneklerini görmekteyiz. Bazı turistik
bölgelerin park haline getirilip turizme açık bir şe
kilde hem eski eserlerin korunması ve onun hayatiyet
kazanması. Bir arkadaşımızın dediği gibi bunu bir
mezar, yatır ziyareti olmaktan kurtarmak gerekir ve
Turizm Bakanlığını biraz evvel Saym İskender Ce
nap Eğenin dediği gibi bir ofis haline getirilip ve va
kıfların özellikle, (biraz evvel bahis ettiğim gibi) es
ki eserlerden öteye vakıflarından bu bankada birleş
tirilmesi ve bazı ufak burjuva, ufak esnafın veyahutta çıkarcıların şunun, bunun fare gibi cami duvar
larında, evkaf mallarının köşelerinde
beslenmesini
engellememiz gerekir, bu yüce müessesenin Türk tu
rizmine ne kadar faydalı olacağı izahtan varestedir.
Değerli arkadaşlarım;
Saym Bakanımızdan, İskender Cenap Ege'nin üç
ay içerisinde Van gölü havzasına verdiği önemi raporlariyle, tetkikleriyle, incelemeleriyle ve bu konu
daki azmiyle. Van deyince benim için partiler söz
konusu değildir. Yıllardan beri asırlardan beri ihmal
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edilmiş belM yörelerin menfaatine istismar edilmiştir,
herkesde bazı art düşünceler olabilir; ben de yöre
min kalkınmasında hangi partiden olursa olsun kat
kıda bulunan bir kimseye sonsuz saygıda bulunmak
tan çekinmem, Saym
Bakanımızdan,
örgütümün
mensubu değerli Bakanımızdan üç ay içinde Saym
İskender Cenap Ege'nin Van gölü havzasına eğilip
yaptığı araştırmaların ne derece de başarılı okluğu,
faydalı olup, olmadığı gerçekten samimi olup, olma
dığı, bu yöreye samimi olarak eğilip eğitmediğini di
le getirmelerini ve faydalı görüyorlarsa, aynı nokta
dan devam etmelerini özellikle istirham ederim.
Hepinize saygılar sunarım. (CHP sıralarından al
kışlar.)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Feyyat.
Sayın Muhsin Batur, buyurun efendim.
MUHStN BATUR (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) —
Saym Başkan, sayın senatörler;
Turizm ve Tanıtma benim uğraşı alanım değil;
ama, kişi olarak gezmeyi, görmeyi ve öğrenmeyi çok
seven bir insanım; bu görgülerimin ışığı altında tu
rizm ve tanıtma konusunda birkaç öneride bulunmak
istiyorum, müsadenizle.
Saym senatörler;
Bilirsiniz insanlar gördüklerini ve anılarını belge
lemek ihtiyacını duyarlar. Bunun sebebi, yıllar geçdikten sonra nereyi gördük, nasıldı? Bunu hem ken
dileri görüp hatırlarlar, hem dostlarına gösterirler.
Bu ihtiyaç bugün fotoğraf çekmek ve film çekmek
suretiyle yapılıyor. İnsanların bu ihtiyacından ve bir
açıdan da zaafından diyelim faydalanmak
isteyen
ileri devletler bunu aynı zamanda bir tanıtma (Tu
rizm açısından bir tanıtma) ve para sağlama mevzu
haline getirmişlerdir.
Geçen yıl Portekiz'e gitmek fırsatını buldum, ora
da bir nokta var. Avrupa'nın en Batı noktası, yani
hiç bir özelliği, tarihi hiç bir özelliği yok, coğrafi bir
nokta; fakat ufak bir kulübe kurmuşlar oraya binler
ce turist geliyor, çay, kahve içiliyor zaten o iki memu
run parasını o çay kahve geliri karşılar. İnsanın eli
ne şöyle bir belge veriyorlar gayet güzel yapılmış,
burnun coğrafi yerini gösteriyorlar ve buraya sizin
isminizi yazıyorlar ve iki dolarınızı da alıyorlar.
Hem bu memlekti tanıtma bakımından bir şey olu
yor, hem turizm geliri bakımından büyük fayda
sağlıyor. Bizim memleketimizde ben sayma lüzumu
görmüyorum turistik ve tarihi yerleri namütenahi var,
dolar olarak alınabilecek böyle bir tanıtma ve hatıra
belgesiyle turizm gelirlerimize büyük katkıları ola
bilir kanısındayım.
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Gene başka bir noktaya değinmek istiyorum. Geçen yıl Amerika'ya gitmek fırsatını bulduk NATO
Parlamenterleri olarak, ziyaret ettiğimiz yerler arasında Los Angeles'in Cenubunda, San Diago diye bir
liman şehri vardı. Kendisi hathzatında turistik bir
yer otelleriyle, plajlanyle. Bize bir resepsiyon verdi1er. Resepsiyona katılan Amerikalıların hemen hemen hepsi Türkiye'yi görmüşler. İlgilendim, nasıl görmüşîer yani; en uzak yeri Amerika'nın. Yunan seyahat acentalarımn tertiplediği gezilere katılmışlar, gezilerde hem Yunanistan, Atina hem adalar hem Tür
kiye kendilerine bol bol gezdirilecek
broşürleriyle
I karşılaşmışlar. Kalkmışlar 15 günlük bu Ege turuna
I katılmışlar. Ondörtbuçuk günü Yunanistan memalikinde geçirmişler, yaran günde bize uğramışlar, ya
Efes'i ya Meryem Anajyı görmüşler. Yani açntçası
Yunanlılara 500. dolar, bize de 5 dolar bırakmışlar.
Bunu tersine çevirip bizim yapmamamız için hiç bir
sebep yok.
I
Gene bir noktaya daha değinmek İstiyorum. Türk
I parasının istikrarsızlığından ve düşüklüğünden istifaI de eden bütün turistler hemen hemen büyük çoğun
lukla Türk parasını ceplerine dışarıda koymak sure
tiyle buraya geliyorlar ve burada çok az döviz bozI duruyorlar.
I
j
I
I
I

Örneğin: Yine Kuşada'smdan verebilirim. Her gün
üç dört tane feribot veya gemi yanaşır, binlerce turist çıkar, kumanyaları yanlanndadır. Bir otobüs parası verirler, bir de Meryem Ana'ya veya Efes'e giriş
parası iki lira verirler, dönerler. Halbuki, örneğin:
Meselâ, Macaristan'da huduttan girerken kaç gün ka
lacağınızı sorarlar, Kaç kişisiniz? İki kişi, bir de çoI cuğunuz var; kişi başına günde 20 dolar, çocuk başı
na da 10 doları hudutta bozdurmaya, döviz olarak
I mecbursunuzdur. Bütün bu öneriler dikkate alınırsa,
.gerek Türkiye'yi tanıtma bakımından, gerek Türkiye'
I ye döviz getirme bakımından bazı eylemlere Turizm
I ve Tanıtma Bakanlığı diğer bakanlıklarla koordine
etmek suretiyle girebilir.
Benim önerilerim bu kadar. Eğer faydah bir katkı
i yapabildimse mutluluk duyarım.
I
Saygılar sunarım. (CHP ve MB Grupu sıralannI dan alkışlar)
I
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Batur. Sayın
i Kâzım Karaağaçhoğhı, buyurun efendim.
KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU
(Afyonkarahisar) — Saym Başkan, Yüce Senatonun çok değerli

I üyeleri;
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Turizm Bakanlığı Bütçesi müzakereleri sebebiyle
ben de şahsi görüşlerimi kısa zaman ölçüleri içeri
sinde Yüksek Heyetinize arz etmek istiyorum.
Değerli arkadaşlarım;
Hiç şüphe yok ki, Türk ekonomisinin üç ana
unsuru yardır. Planlı dönemde kalkınmaya çaba
sarf eden ülkemizde bu üç anasektörün dengeler sis
temi içerisinde Türkiye'nin kaynaklarının müsaade
si, imkânlarının müsaadesi, istikâmetinde değerlen
dirilmesi şarttır.
Türkiye'de bunlardan bir tanesi tarım sektörü
dür, ikincisi, sanayi sektörüdür;
üçüncüsü de,
hizmetler sektörü içerisine giren ve ağırlığının bü
yük bir kısmım teşkil eden turizm sektörüdür.
Maalesef üç plan dönemi içerisinde büyük bir
potansiyele Türk ekonomisine cidden büyük bir kat
kıya imkânı olan turizm sektörü, her üç plan dö
nemi içerisinde de ihmal edilmiş, 15 yıllık plan tat
bikatı içerisinde istenilen bir düzeye gelme şansım
kazanamamıştır ve daima bu altın yumurtlayan ta
vuğu, bu bacasız fabrikayı Türk hükümetleri neden
se uyguladıkları politikalar içerisinde üvey evlat mu
amelesi göstermek suretiyle lazımgelen ehemmiyeti
verememişlerdir.
Bugün İspanya kalkınmasını, İtalya, Yunanistan,
Yugoslavya kalkınmasını kendi dış tediye muvaze
neleri içerisinde en önemli unsuru teşkil eden ve
milyarları aşan turizm gelirlerinden sağlanmak su
retiyle halletmişlerdir; ama Türkiye turistin cenneti
olabilecek, beşbin yıllık tarihi içerisinde,
turistin
aradığı tüm tarihi eserleri, tüm varlıkları,
dört
mevsimi bir anda yaşayabilecek coğrafyası içerisin
de her türlü rahatlığıyla, kolaylığıyla turisti celbedebilecek olan istirahat edebilme imkânlarını, şansını
taşıyan nadir ülkelerden birisi olduğu halde, uygu
lanan turizm politikaları içerisinde maalesef bu de
ğerlendirme şansına ulaşamamıştır.
Muhterem arkadaşlarım;
Böylece turizm politikalarının hakîkaten
ciddi
olarak ele alınmadığım ifade ederken birkaç yıl ev
velinden başlayan ve 1976'Iardan, 1975'Ierden iti
baren başlayan büyük çapta kımıldamaların turizm
politikası içerisinde birtakım gelişmeyi hedef tutan
çalışmaların da bugün için hedeflerine ulaşamamış
olduğunu ifade etmenin üzüntüsü içerisinde olduğu
mu da söylemek isterim.
Turizm her şeyden önce yatırımdır, turizm her
şeyden önce altyapıdır, turizm her şeyden önce em
niyettir ve bunun ötesinde de büyük bir propogan-
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dadır. Vitrininiz güzel olmadığı müddetçe, dükkâ
nınızın içerisinden girecek adamı nasıl bulamıyor
sanız, turizmde de varlığınızı dünyaya tamtamadığmız müddetçe, onu ekspoze edemediğimiz müd
detçe, hiç şüphe yok ki turizmin sizin memelketinize rahat bir şekilde akımını temni etmek de müm
kün değildir.
Binaenaleyh, altyapı yetersizliğinin mevcut olu
şu, yatak yetersizliğinin mevcut oluşu, emniyetin
temin edilememiş olması, yıllardan beri devam et
mekte olan anarşi ve onun yanında yatan emniyet
sizlik unsuru faktörü ve turizm politikalarında uy
gulanan yanlış uygulamalar ve dış memleketlerde,
ülkelerde kifayetli bir propaganda imkânlarından da
mahrum oluşumuz nedeniyledir ki, bugün turizm
gelirleri «Devede kulak» misali ülkede mevcut olan
imkânların değerlendirilmemesi şeklinde intaç etmiş
olmaktadır.
Muhterem arkadaşlarım;
Burada Turizm Bankasıyla ilgili bir konuya te
mas etmek istiyorum. Turizm Bankası ihtilâlden
1 0 - 1 5 gün önce kurulmuş ve bugün sermayesi, sanı
rım ki, hatırımda kaldığına göre, bir milyar lira
civarındadır. Bu bir milyar lirayla, öz kaynakla,
Turizm Bankası hangi hizmetleri, hangi turistik ya
tırımları yapar. Şayet, bu bir hizmet görecekse bu
bankayı geliştirmek, bu bankanın kaynaklarını ken
di kendine otofinansman yaratacak şekilde yeni baş
tan reorganize etmek Turizm Bakanlığının başlıca
hizmetlerinden birisi olmalıdır. Aynı zamanda bu
banka, Bütçe ve Plan Komisyonunda da arz ettiğim
gibi, yatırımlarını bizatihi kendi yapabilecek bir
inşacı bünyeye de sahip olması lazımdır. Büyük
proje çalışmaları
yapılmıştır, fç Antalya Kalesi
projesi, Side projesi, Köyceğiz projesi. Bunların
hepsi proje safhasında, planlama safhasında kal
mıştır. Kuvveden fiile çıkamamıştır. Ne kaynak
imkânları, ne de kadroları bunları gerçekleştirmeye
imkân vermemiştir. Yıllardan beri hazırlanmış olan,
Sayın Tokoğüu zamanında Bütçe Komisyonunda bir
brifingde gösterilmiş olan 12 bin yataklı (hatırımda
kaldığına göre) o Side projesi hâlâ durmaktadır.
İstimlaki dahi yapılmamış olan bir arazi üzerinde
hazırlanmış olan bu projenin gerçekleşmesi müm
kün olamamıştır.
Sayın İskender Cenap Ege'nin beş aylık Bakan
lığı içerisinde bu Bankanın hakikaten aksiyoner bir
hale getirilmek suretiyle banka mevduatlarını da ka
bul edecek, banka hizmetlerini de görecek ve bunun
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yanında inşacı bir güce de sahip olacak niteliğe ka
vuşturulmak için bir çalışma yapılmıştır ve bu ça
lışmanın hazırlıklarını Sayın Bakanın sahip çıkmak
suretiyle kendi görüşleri içerisinde devam ettirme
sinde saysız yararlar vardır. Çünkü, bu Bakanlığı
şu veya bu bakanlığın kapılarına gitmek suretiyle
hizmetlerim gördürme imkânından, zaruretinden
kurtarmak, kendi imkânlarıyla yatırımlarını gerçek
leştirebilecek seviyeye getirilmek suretiyle daha aktif
hizmet verebilecek duruma iletmek Bakanlığın göre
vidir.
Binaenaleyh, bu hizmeti yaptığımız müddetçe,
turizmin değerlenmesi, turizme ayrılacak olan ya
tırımları da diğer sektörler mesabesinde değerlendir
diğimiz müddetçe, kıymetlendirdiğimiz
müddetçe;
büyük gayretlerin, büyük sıçramaların Türkiye'de
olabileceği kanaatini taşıyorum.
Bugün Yugoslavya bile, Dalmaçya sahilleri üze
rinde yabancı şirketlerle ortak turistik tesisler yapı
yor; hatta o kadar ileri gitmiştir ki, şahıslara dahi
bu mıntakalarda inşaat yapmak suretiyle, onların
orada turistik faaliyetlerine cevaz verecek şekilde
kanunlarında değişiklikler yapmıştır. Katı bir görü
şe sahip olan, sosyalist bir ülke olan Yugoslavya
bunu yaparsa, 6224 sayın Yabancı Sermayeyi Teş
vik Kanunu ve onun Türkiye'deki uygulamalarıyla
ilgili tatbikattan elbetteki Turizm Bakanlığının en
çok yararlanabileceği saha olarak görmekteyiz. Çün
kü, turizm kaynak meselesidir, turizm bilgi mese
lesidir, turizm altyapı hizmetlerinin yapılması me
selesidir. Bütün bunlarda iç ve dış kaynakları milli
menfaatlerimiz ölçüsünde değerlendirmekle ohır.
Yabancı sermayenin karşısına çıkanlar mazideki
kabotaj ve kapitülasyon hadiselerini, Düyunu Umumiyeyi öne sürmek suretiyle sömürü vesaire gibi
görüşlerle milletin huzuruna çıkarak bu imkânların
kullanılmasına mani olmaları aslında memlekete en
büyük kötülüktür.
Bugün Rusya dahi Amerika ile teknolojik ve
mali münasebetlerini kanunlarında değişiklikler yap
mak suretiyle 9 milyar dolarlık bir anlaşmayla Sibirya'daki petrollerini, linyitini, tabii gazını Ameri
kan sermayesi, Amerikan teknolojisinden faydalan
mak suretiyle değerlendirmeye çalışmıştır.
Bugün yine söylemek isterim ki, Moskova'daki
hava alanını bir Alman şirketine yaptırmak suretiy
le karşılıklı ticari ve teknolojik münasebetlere gir
miştir. O halde, dünya artık ideolojik görüşlerin
ötesinde, ekonomik yapılarındaki, teknolojik yapı— 314
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larmdaki, kültür yapılarındaki değişmeleri temin et
mek için katı görüşleri terk etmiş, milli menfaat
leri istikametinde
karşılıklı anlaşmalar
suretiyle,
memleketlerine en güzel hizmetleri yapmanın gayreti
içerisine girmişlerdir.
Türkiye gibi kalkınmakta olan bir memleketin
turizm sahasında bakir olan bu hizmet yönlerim ken
di kaynaklarıyla eğer temin edemiyorsa, 6224 sayılı
Kanunu geliştirmek suretiyle dış sermayeyi, hele hele
Almanya'da bir milyona yakın işçilerimiz çalıştığı
na göre, onların da katkılarını temin edecek geniş
holdingler, anonim şirketler halinde milli menfaat
lerimize uygun bir üslup içerisinde bu meselenin
halline yönelmelerinde büyük faydalar vardır. Aksi
halde, Türkiye'nin kıt olan gelir kaynaklarıyla, bu
bütçe imkânlarıyla turizme 10 milyar, 15 milyar li
ra civarında, bir yılda yatırım yapmak mümkün
değildir. Nasıl enerji sektörüne, nasıl sanayileşme
sektörüne, nasıl sulamada tarım sektörüne milyar
larca lira yatırım yapma imkâmnı buluyor ve bun
ların dengesi içerisinde de en cılız olarak turizmi
ele almak suretiyle büyük bir hata işliyorsak, Tür
kiye'ye de bu yoldan sermaye girişiminin karşısında
olanlar bilsinler ki, aynı hatayı yapıyorlar.
BAŞKAN — Saym Karaağaçhoğlu söz süreniz
bitti efendim. Lütfen.
KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU
(Afyonkarahisar) — Sözlerimi bağlıyorum Saym Başkanım.
Muhterem arkadaşlarım;
Turizmin altyapısından bundan evvefld sözlerim
de bahsetmiştim. Bugün İskenderun'dan başlayan
Antalya, Muğla, îzmir ve Çanakkale'ye kadar de
vam edecek olan sahil bandındaki devlet yolunun
bir an önce hazırlanmasında ve yapılmasında, turis
tik merkezlere yakın hava meydanlarının en kısa za
manda ele alınmasında;
Muğla'da, Antalya'da ve
İzmir civarında yeni yeni hava meydam kapasite
lerinin artırılması suretiyle süratle turistlerin bu sa
halara intikalini temin edebilecek tedbirlerin getiril
mesinde, vesairelerin yeni baştan master plan se
viyesinde, makro plan seviyesinde ele alınmak su
retiyle bu sahalann mevcut olan potansiyellerim iç
ve dış turizmin dengesi içerisinde gözden geçirilme
lerinde büyük faydalar olduğu kanaatindeyim.
Bir de şunu arz edeceğim.
Sayın arkadaşlarımdan birisi dediler, Sayın Ba
hir söyledi galiba, «turistler parasını dışarıda boz
durup geliyor.»
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Arkadaşlar;
Kanunlarımızda, mevzuatlarımızda veya tatbikatı
mızda bir değişiklik yapmak suretiyle huduttan giren
her turiste soracağız. «Türkiye'de kaç gün kalacak
sın?», «On gün». Türkiye'deki geçim standartlarına
göre 15 dolar mı günde, 10 dolar mı?.. «150 dolarım
bozdur, Türkiye'ye gir.»
Sultanahmet'in etrafım dolduran hippilerin beda
va yaşantılarına müsaade etmemek lazım. Onlar as
lında bir para getirmiyor turist olarak. Onlar, aslında
doğrudan doğruya bedava geçinmenin yollarını türlü
ahlaksızlıklarla birtakım kaçak satışlarla orada geçim
lerini sağlıyorlar. O halde ciddi olarak Türkiye'ye ge
lecek her turiste, hudut kapılarında kalacakları gün
lere göre, Türkiye'de geçirecekleri müddete göre sarfedecekîeri paranın bedelini döviz olarak, alabilecek
bîr mekanizmayı, Hükümetin getirmesi lazım. Bu su
retle, bedava, Rodos'tan gelip, Marmaris'te bir gün
kahp, kumanyalarım dahi kendileri getirip, o güzellik
lerden faydalanıp dönen turistlere de artık imkân <veriîmemelidir. Türkiye, hakikaten büyük bir imkâna
sahiptir, bu imkânını Objektif ölçüler içerisinde dün
yanın tatbik ettiği usullere uygun bir şekilde değerlen
dirmek zorundadır.
Sözlerimi burada bitirirken, Turizm Bakanlığı Büt
çesinin Bakanlığa ve memlekete hayırlı, uğurlu obua
sını diler, hepinize saygılar sunarım. (AP şuralarından
alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Karaağaçhoğhı.
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ Milletvekili) — Saym Başkan, usul hakkında zatıâlinizden bir talebim
olacak efendim.
Sayın Karaağaçlıoğlu, Komisyonumuzun üyesi, öy
le sanıyorum ki, Komisyon üyeleri oylarıyla benimse
dikleri bütçelerde burada görüşme yapma hakkına sa
hip değillerdir.
BAŞKAN — Aleyhte söz veremiyoruz efendim.
KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Myonkarahîsar)
— Muhalefet şerhimizde vardır; aleyhinde değil, bu
görüşlerimizi Bütçe Komisyonunda da arz ettim.
BAŞKAN — Tamam efendim, halledilmiştir efen
dim.
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ Milletvekili) —
Efendim, ben, bir gelenek ihdas edilmesin diye söylü
yorum.
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BAŞKAN — Evet efendim. Sayın Karaağaçhoğhı'
nun hem muhalefet şerhini saptadık hem de biraz ev
vel arz ettiğim husus varit değildir.
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ Milletvekili) — Te
şekkür ederim efendim.
BAŞKAN — Turizm ve Tanıtma Bakam Sayın
Alev Coşkun, buyurun efendim.
Sayın Coşkun, söz süreniz, sorulara verecek oldu
ğunuz cevaplara ayıracak olduğunuz süre dahil 25 da
kikadır. Lütfen efendim. Buyurun.
TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV COŞ
KUN (İzmir Milletvekili) — Sayın Başkan, Cumhuri
yet Senatosunun sayın üyeleri;
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ile ilgili olarak bu
gün başladığımız Bakanlık bütçesi müzakereleri dolayısıyîa gerek grupları adına konuşan, gerekse kişi
sel olarak söz alıp çok değerli fikirler serdeden tüm
Cumhuriyet Senatosunun değerli üyelerine ve Bakan
lık bütçesinin bu müzakerelerine katılan tüm üyelere
en içten saygılarımı sunarak sözlerime başlamak isti
yorum.
Burada konuşan değerli üyeler, turizm olgusunun
önemini değişik siyasal düşüncelere sahip oldukları
halde çok iyi bir biçimde, çok değerli bir biçimde or
taya koydular.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe Karma Ko
misyonunda belirttiğim gibi, bugün aynı mutluluğu
duymaktayım. Çünkü, özellikle Adalet Partisi ile Cum
huriyet Halk Partisi arasında sosyo -. ekonomik ko
nularda toplumsal gelişme konularında bu konuların
eîe alış biçimi, bu konuların çözümleme biçimi, ülke
mizin sosyo - ekonomik sorunlarının çözümlenmesi ve
bunların teşhis ve analizinde çok önemli fikir ayrılık
ları, çelişkileri vardır. Bu noktaya parmak basmak
istiyorum. Gerçekten, bugün ülkede bir karmaşıklık
varsa, bu karmaşıklığın önemli nedenlerinden birisi
uzun yıllar iktidarda bulunan Adalet Partisinin, top
lumun bu gelişme çizgisini görememesi ve bu konu
da ciddi tedbirler alamamasıdır, ama mutluyum ki,
bugün gerek Adalet Partisi gerekse Cumhuriyet Hafik
Partisine mensup değerli üyelerin söyledikleri, vardık
ları sonuçlarda hiç olmazsa turizm olgusunda ve tu
rizmin ülkemiz için öneminde birleşmiş bulunuyo
ruz.
Değerli senatörler;
Bugün ülkenin bozuk düzeni tüm sektörlere ve
toplumun tüm katlarına olduğu kadar ve gayet doğal
dır ki, turizme de yansımıştır. Turizmde düzen bo
zukluğunun en çarpıcı olarak görüldüğü yer, kıyı yağ-
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ması doğal zenginliklerin tahrip edilmesi, kıyıların,
doğal ve tarilıi güzelliklerin tve bunlara yakm yerlerin
spekülasyon amacıyla kapatrimasıdur.
Bir başka önemli olgu da (M, bunun üzerinde hiç
durulmuyor, sanıyorum ilk defa bunu ortaya koy
muş bulunuyoruz) halkımızın çoğunluğunun iç turizm
ve dış turizm hareketlerinde ve bu girişimlerde, bu fa
aliyetlerde yabancdaşması sorunudur. Turizm bir bü
tündür, bu bütün içinde eğitimden temizliğe kadar
her şey vardır. Bu bütünü gerek parçalarıyla gerek
bir sistem olarak ele almazsak, turizmde bir başarıya
ulaşmamız imkansızdır.
Uzun yuların ihmalleri ve bozuk düzenin sonuç
ları olarak kıydarı kapatılmış, ormanları tüketilmiş,
sulan, havası zehirlenmiş, kirlenmiş, kentleri çârkinleşürilmiş, spekülasyonlara uğramış, arsaları kapatılmış
ve sağlıklı yaşanmaz duruma gelmiş bir ülkenin geliş
mesinde önemli aksaklıklar var demektir, bu aksak
lıkların başlıca yansıma yeri de turizm sektörü olmak
tadır ve nitekim ilk defa 1976 yılında turizm
sektötü, dış ödemeler dengesine katkıda bulunması
gereken turizm
sektörü, dış ödemeler denge
sinde 26 milyon dolarlık bir açık vermiştir, bu açık,
1977 yılında 40 milyonu aşmaktadır.
Turizmde her ülkenin kendisine göre bir turizm
planlaması ve amaçlaması vardır, bir turizm stratejisi
vardır.
ÖzeBikle bir iki örnek vermek istersem, bu örnek
leri Bütçe Komisyonunda da kısaca bclirımiştinı; Av
rupa'da turizm patlamasının en önemli geliştiği, odak
landığı yer olan İspanya'da, bu turizm patlamasının
gelişmesiyle kıyı kesiminde son derece yoğun kitle tu
rizmine önem verilmiş, bu konuda önemli girişimler,
yatırımlar yapılmıştır.
Yine bize yakın ve bize doğa bakımından da benzerBlkleri olan Yugoslavya deneyini ele alırsak, 1 5 - 2 0
yıl önce başlayan turizm patlaması süresinin hemen
başlangıcında ciddi planlamalara girmişler, altyapı
uygulamalarına başlamışlar. Birleşmiş Milletler ve
Dünya Bankasının kredileriyle uzun vadeli planları
tsarlayarak, öncelikli bir biçimde sonuçlara ulaşmış
lardır.
Bize gelince: Türkiye'de turizm planı ve stratejisi
konuşulur, yapılır, uzun raporlar yazılır, uzun strate
jiler iarüşdır; ama uygulama başkadır, planlar, stra
tejiler başkadır. Çünkü, ülkemize yönelik turizm ta
lebinin gerçek boyut ve türleri gereği derecede araştı
rılmamıştır. Ülke koşullarına göre nerede ve ne tür ve
ne kadar bir üstyapı yapüması gerektiği belirlenme
miştir.

9 . 2 . 1978

O : 1

DeğerH senatörler;
Bu konuda hırizim gelişmemesini s a h i yağmacı
lığına bağlamış değiüm. Sayın Senatör.. Ben, burada
bozuk düzenin getirdiği...
HAYRETTİN ERKMEN (Giresun) — Ben size
birşey söylemedim Sayın Bakan..
TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV COŞ
KUN (Devamla) — Hayır hayır, mesele zabıtlara ge
çiyor, tartışmak ta istemiyorum, size sevgim ve saygım
vardır...
HAYRETTİN ERKMEN (Giresun) — Benim de
var ve sizi takdir de ederim.
TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV COŞ
KUN (Devamla) — Sahil yağmacılığına bağlamıyo
rum, ben bir meseleyi bir sistem içinde ele alıyorum.
Turizm öyle bir sistemdir ki, tüm eğitimden, terbiyeye
kadar, temizliğe kadar, trafik polisinin hareketine ka
dar her şey içindedir. O bakımdan, nasıl ki, başka ül
keler bunun planlamalarım yaptdar ve bu planlama
lara uydularsa bizim de öyle yapmamız gerektiğine
inanıyorum. Nitekim bizde planlamalar programlama
lar yapılır, fakat uygulama tamamen başkadır.
Şimdi 25 dakikalık kısa bir sürede tüm turizm
stratejisini burada tartışmanın imkansızlığını takdir
edeceğinize inanıyorum; ama ben, bazı önemli ana
noktaları buraya getirmeye çalıştım. Bumdan sonra
ne yapacağız?
Turizm konusunda, sözlerimin başında söylediğim
gibi bir mutluluk içindeyim; her iki parti ve çeşitli
sözcüler bu olgunun önemini anlamışlardır. Benden
önce yapılan tüm doğru, iyi işleri muhafaza edece
ğim onlara) devamım sağlayacağım. Yapılan aksak
noktalan kendi stratejim ve kendi politik çizgim için
de, Hükümetimizin programının çizdiği çizgi içinde
daha da ileriye götürmeye çalışacağım. ÖzeMikle kısa
vadeli ve uzun vadeli bir turizm planlaması yaparak
önümüzdeki
yıl karşılaşacağımız turizm güç
lüklerini önlemenin yollarım arayacağız, daha sonra
da orta ve uzun vadeli planlamalarla Devlet Planlama
Teşkilatı, Turizm Bakanlığı arasındaki sürtüşmeleri
de kaldırarak ve Turizm Bankasına yatırımcı, ileriye
dönük, dinamik bir nitelik vererek turizm olgusunu
geliştirmeye çalışacağız.
Burada konuşan Adalet Partisi Sözcüsü Sayın Me
tan Taş'ın konuşmalarını dikkatle izledim, aynca za
bıtlardan izleyeceğim; çok ciddi konulara dokunmuş
tur; kendisine çok teşekkür ediyorum. Eski eserler
konusunda turizmin bâr koordinasyon zincirinin hal
kalarım tamamlamak olduğu konusundaki sözlerine
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aynen katılmaktayım. Daha başka kitle turizmini özen
diren hususlardaki basit, sade temiz, ucuz imkanlar
sağlayan turizmin geliştirilmesini belirten sözlerine
katılmamak imkansızdır. Trafik sorunu ve diğerleri.
Personel politikasına dokundular, diğer arkadaş
larım da personel politikasına dokundukları için yeri
gelince otna cevap vereceğim.
Sayın Milli Birlik grubu adına söz alan sayın Selâfcattin Özgürün ciddi, araştırmaya dayanan konuş
masını dikkatle izledim, özellikle organize turizm
bölgeleri, öncelikli bölgeler sorunları ve fiziksel plan
lama konusunda söyJedikîerâııe aynen kaahyorum.
Yeri gelmişken burada şunu ifade etmek isterim; ben
den önce Adalet Partisinin bakanları tarafından baş
latılan Bakanlığımıza bağlı fiziksel planlamanın öne
mine inanmaktayım. Bu konuda çok çeşitli fikirler
vardır, çok çeşitli değişik düşünceler vardır, ama be
nim düşüncem şudur, turizm konusunda planlama
yapamazsak, projelendirme yapamazsak sonuca ulaşamayız. Benden önce başlatılan fiziksel planlama gru
bunun önemine inanıyorum. Ancak, bu fiziksel plan
lama bugün biraz şişkin kadrolarla çalışmaktadır, bu
kadrolar üzerinde de duracağım.
Sayın Selâhaıttin Özgür çok önemli bir noktaya
temas etti, «Bütçeye konan ajanslara yardım konu
sunda nasıl bir hareket yapacaksınız?..» dedi. Bütçeye
10 milyon liralık ajanslardan hizmet alımlarıyla ilgi
li olarak (Anadolu Ajansı hariç) konulan bu paranın
yerinde sarf edilmesi için çok titiz davranılacaktır.
Bu konuda bir yönetmelik çıkarrimışftr. Bu yönet
melik harfi harfine uygulanacaktır.
Yine Sayın Özgür bir başka noktaya üstü kapalı
olarak temas etti. Bu kurulan vakıflar vasıtasıyla ba
kanlıktan alınan milyonlar üzerinde durdu. Bu konu
kamuoyuna açıklandığı için ve bu konuda çok çeşitK
yazılar yazıldığı için ve halen de bu vakıflardan birisi
Bakanlığım aleyhine hukuki dava yollarına başvur
duğu için burada konuşmakta zarar görmüyorum;
çünkü cezai dava değil, hukuki davadır. Evet, bundan
önce Film - San'lara milyonlar verildiği kamuoyu ta
rafından bilinmektedir. Ben bakanlığa gelir gelmez bu
uygulamayı durdurdum. Şimdi dava açılmıştır. Bu da
vanın sorumluluğunu şerefle taşıyacağım.
Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Fevzi Özer
konuşmalarında önemli noktalara dokundular ve her
iki yılda bir toplanması öngörülen Danışma Kurulu
üzerinde durdular. Danışma Kurulu toplantısına» daha
önce hazırlıklarının yapıldığım Bakanlığa gelince duy
dum. Bu toplantı en kısa zamanda Mart veya Nisan
ayında toplanacaktır.
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Sayın Lûtfi Tokoğlu'nun özellikle Muğla yöresin
de yaptığı ve Saym Ege'nin Muğla yöresinde yaptığı
yatırımlarla ifgiK olarak çalışmaların devamım istiyor
lar. Tabii bu çalışmalar devam edecektir. Her türlü
iyi çalışmanın devam edeceğini söyledim.
Arkadaşlar,
Birçok arkadaşım basının bazı kesintinde yanlış
anlaşılan tuvalet konusuna temas ederek beni kutladı
lar. Demek ki, iyi bir yoldayız.
İFÎKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Cevaba değ
mez.
TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV COŞ
KUN (Devamla) — Cevaba değer; çünkü, ÖnemK bir
konu ve basındaki yanlış anlamları da burada Cum
huriyet Senatosunun yüce toplantısında zabıtlara ge
çirmek istiyorum.
Arkadaşlar,
Turizm, biraz da ayrıntılarla meşgul ohnak de
mektir. Buraya gelen turist temiz bir yer istiyor, te
miz bir yatak örtüsü istiyor, temiz bir lokantada ye
mek yemek istiyor; ama o ufak lokantadaki masa
nın üzerindeki Örtü bez olmayabilir; fakat temiz bir
beyaz peçete her şeyi kirli bir bezden, kirli bir peçe
teden çok daha iyi görür.
Şimdi bu konuların üzerinde ben Bütçe Karma
Komisyonunda şunu söyledim: «Turizm olgusu bir
bütündür. Bunun için de trafik polisinin hareketinden,
vatandaşın turiste karşı gösterdiği ilgiye kadar her
şeyi kapsamaktadır. Bunun içinde temizlik de var
dır; ama maalesef bizim bugüne kadar gördüğümüz
husus şudur ki, herkes büyük raporlarla, büyük stra
tejilerle uğraşır; ama bu ufak işlerle kimse uğraşmaz.
Ancak, uygarlık bir bakıma ayrıntılarla uğraşmak de
mektir. Bu nedenle bu ayrıntılarla uğraşacağım, uğ
raştıracağım dedim. Meselenin kökeni buradadır ar
kadaşlar^
Sayın İskender Cenap Ege çok ilginç bir konuş
ma yaptılar, kendilerine teşekkür ederim; ama konuş
masının bir yerinde, «Bu konularda partizanlık yap
mayalım.» diyorlar. Herhalde bu sözü benim için
söylemiyorlar. Daha bir ayhk Bakanım, henüz bir
şey de yapmış değilim. Sadece kendi kadromu kuru
yorum. Bu kadromu kurmak da hakkımdır. «Bürok
ratların sözlerine kulak vermeyelim.» diyorlar.
Arkadaşlar,
Devlet çarkı bürokrasiyle yürür. Tek basma ba
kan hiç bir şey yapamaz.
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ben bü
rokratlar demedim. Bazı bürokratlar çıkarları için so
kulurlar.
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TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV COŞ
K U N (Devamla) — Evet, bazı bürokratlar çıkarları
için sokulurlar, her bakana sokuluyorlar, belki sizin
de yanınıza sokulmuşlardır.
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Tabii, ta
bii...
TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV COŞ
K U N (Devamla) — Gayet doğaldır. Ben onun için
çok ciddi olarak yanımdaki kadroyu seçiyorum, titiz
davranıyorum.
«Turizm Bankası 20 yıl geçtiği halde maalesef bu
çalışmaları gerçekleştirememiştir.» diyorlar. Katılıyo
rum kendilerine, çok teşekkür ederim; ama bu 20 yı
lın sorumluluğu Adalet Partisine aittir.
Şimdi Sayın eski Bakan Ege (Kendisine sevgim ve
saygım vardır) dedi ki, «Dışa atamalarla fazla uğraş
mayalım. Ülkemizin tanıtılması önemlidir,
turizim
önemlidir.»
Arkadaşlar,
Ben geldiğim zaman bir kararname gördüm önüm
de, 40 kişiyi aşkın bir dışa atama kararnamesi ben
den birkaç gün önce imzalanmış.
BESİM ÜSTÜNEL (İstanbul) — Gümrükten mal
kaçırıyor.
TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV COŞ
K U N (Devamla) — Dış tayinlerden önce, bizim dışardaki bürolarda Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ikin
ci bir Dışişleri Bakanlığı haline gelmiş, 107 kişi ça
lışıyor. Son yapılan tayin, 40 kişi. Yani, ortalama ola
rak % 40 oranında bir hızlı atama. Sayın Ege, «Bu
işlerle fazla uğraşmayın.» diyor.
Arkadaşlar.,
Bir kalemde, bir günde % 40 oranında bîr geniş
letme ile uğraşmayacağım da ne ile uğraşacağım?.. Bu
Milletin, bu Halkın verdiği paralarla toplanan, öde
nekleri verilecek olan bu bürolarla uğraşacağım ar
kadaşlar. Bunların en iyi şekilde işlemesi için, kafa
yapısına bakmadan en yeteneklilerin oraya giderek
ülke turizmine, ülke tanıtmasına yardımcı oîmalan
için çalışmalar yapacağım. Bir günde, bir gecede °/c
40 oranında yapılan gelişmenin hesabının birisi ta
rafından verilmesi lazım.
Sayın Mehmet Feyyat arkadaşımızın sözlerine ka
tılıyorum. Van konusuna karılıyorum. Çünkü, turizm
sadece Batı, Ege sahilleri, İstanbul, sadece Antalya
değildir. Bunun içinde Van da vardır Güneydoğu da
vardır. Nitekim arkadaşlar, Güneydoğu'ya ilk icraa
tım, Güneydoğumda Mardin'de derhal
uzmanlannu
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görevlendirerek orada çalışmalara başlanmıştır. Ora
da bulunan mağaralann ve Dicle kenarının tanzimi
için çalışmalara başlanmıştır.
Van konusuna gelince: Şu anda Turizm Bankası
nın proje ve değerlendirme uzmanları ve mühendisle
ri Van yöresinde tetkiktedirler. Dönüşlerinde verecek
leri raporları ve önerileri üzerinde duracağım ve bu
konuları hiç bir zaman bırakmayacağım. Sanıyorum
ki, Sayın Feyyat sizinle beraber ve diğer arkadaşlanmla beraber o bölgelere de gideceğiz,
Sayın Muhsin Batûr'un önerilerine, yaptığı çok
ciddi ve ilginç konuşmaya teşekkür ediyorum, getir
diği önerileri aynca zabtuardan çıkararak tek tek
üzerinde duracağım.
Sayın Karaağaçhoğlu'nun gerek Bütçe Karma Ko
misyonunda yaptığı, gerek burada yaptığı konuşmaya
yine teşekkür ediyorum. Getirdikleri önerilere bilhas
sa teşekkür etmek istiyorum.
Arkadaşlar,
Şimdi eğer izin verirseniz konu güncel bir sorun
üzerine dönmek zorundadır. O güncel sorun da, Ana
dolu Ajansı konusudur.
Özellikle Sayın Hüsamettin Çelebi bu konuyu ge
tirdiler ve sanıyorum ki, bazı arkadaşlar da bu konu
da sorular soracaklar.
Değerli arkadaşlarım,
Anadolu Ajansı konusunda her gün gazetelerde
yazılar çıkıyor. Bakın bugün kamuoyu bildiğine göre,
tüm Türkiye okuduğuna göre benim bunları burada
tekrar etmem herhalde sakıncalı değildir. Efendim,
savunma hakkı olmayan birisinin hakkında da konuş
muş değilim. Çünkü, tüm kamuoyu bunu okuyor. Ba
kın bugünkü bir gazete ne diyor : «Anadolu Ajansı
nın başında yıllardır bir Genel Müdür var. Gazeteci
likten gelme bir kişi. İktidarlar gelir gider, o değişmez.
Nasıl yaptıysa yapmış, Anadolu Ajansının ortağı da
olmuş. Gerçi bu konudar davalar devamı ediyor, ortağı
olup olamayacağı konusunda. Bu konuda türlü söylen
tiler çıkmıştı. Yakup Kadri'nin hisselerini sahnalmış,
yok almamış; ama şurası gerçek ki, Genel Müdür Ana
dolu Ajansının ortaklarından. Yönetim Kurulu üye
leri de biraz hisse edinmişler. Olmuşlar onlar da his
sedar. Anadolu Ajansına Devlet bütçesinden milyon
larca lira yardım yapılıyor her yıl. Oysa Anadolu
Ajansı bir tekele geçmiş gibi bir şey. Bakanlann bile
işe karışmaya hakkı yok. Üstelik bu Genel Müdür,
Anadolu Ajansım MC'nim özel bir haber ajansı du
rumuna da getirmiş.»
M E H M E T N U R İ ÂDEMOĞLU (Adana) — Ga
zetenin adı ne?..
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TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV COŞ
K U N (Devamla) — Gazetenin adı Crarihuriyet
M E H M E T N U R İ ÂDEMOĞLU (Adana) — BeHi.
BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyin, müsaa
de 'buyurun.
T U R İ Z M VE TANİTMA BAKANI ALEV 'COŞ
K U N (Devamîa) — Gazetenin adı Cumihuriyet; ama
başka gazeteler de yazdılar, Dünya Gazetesi de yazdı.
MEHMET N U R İ ÂDEMOĞLU (Adana) — Mil
liyet de yazar 'belki.
BAŞKAN — Sayın Bakan, karşılıklı görüşmeyin
efendim.
FEVZİ ÖZER (Muğla) — Mesele doğru mu, eğri
mi, oraya bakalım.
TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV COŞ
K U N (Devamla) — Şimdi sayın arkadaşlar, mesele
doğru mu, eğri mi oraya bakalım.
Şimdi sizlin, tüm burada bulunan eslki bakanların,
Adalet Partililerin, burada bulunan değerli Yüce Sena
to üyelerinin, ki hepsi arkalarında büyük devlet hiz
metleri bırakarak buraya gelmişlerdir, kimM profe
sördür, hukukçudur, uzun yıllar gazetecidir, general
dir, şimdi kendilerine soruyorum; şu cümleleri tasvip
edîyor musunuz?.. (Gerektiği kadar konuşacağım, bu
nu yaparken kimseden izin almayacak, kimseye üs
lup tayin ettirmeyeceğim.) «Bakanın bu cümlesine boş
laf diyorum. Bakan Anayasayı ihlal suçu işlemekte
dir. Yapılmak istenilen bütün unsurlarıyla bir faşist
baskıdır. Bakan benimle pazarlığa girmiştir ve yaptığı
hasın toplantısında Devletin verdiği paralarla dağıt
tığı, kendi özel basın toplantısında resimlerinin, bir
resmin altını okuyorum : Anadolu Ajansı üzerinde
pazarlık.» (Anadolu Ajansı yazıyor.) «Anadolu Ajan
sı Genel Müdürü Atıla Onuk bu miHi haber kurulu
şunun beüi bir görüşün sözcüsü yapabilmek içlin Tu
rizm ve Tanıtma Bakam Alev Coşkun'un kendisiyle
pazarlığa giriştiğini bildirerek, bunun tanıklarının Ba
sın - Yayın eski Genel Müdür Vekili Doğan Kasaroğtu, Mithat Perin olduğunu belirtti.»
N e yapmışız?.. Dış basın adına verilen bir kok
teylde kendileriyle, «Merhaba» demişim. Bu uygar
davranışı görtertmişîm. Ondan sonra da, «Devlet pa
rasıyla bu hareketleri yapıyor.»
Dahası var : «Bana had'dimi hildirmek Sayın Baş
bakanın haddi olmamak gerekir. Siyasi iktidarın Ajan
sımıza karşı takındığı tavrı eleştiriyorum. Bunu ya
parken de onun başı olan kişiden izin almayacağım
pek tabiidir. Sayın Ecevit birtakım yuvarlak laflarla
benim konuşup konuşmayacağımı veya üslûbumu eleş
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tireceğine, CHP İktidarı bir oyun tezgahlamakta mı
dır, tezgâüılamamakta mıdır, bunu açıklasın.»
Arkadaşlar,
Şimdi...
BAŞKAN — Sayın Bakan, söz süreniz şu anda
bitti. Lütfen efendim. Daha Sayın Ucuzal tarafından
sorulmuş sorular da var. İstirham ediyorum.
TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV COŞ
K U N (Devamla) — Arkadaşlar, şimdi ben bu konunun
derinlemesine girmeyeceğim. Yalnız şu kadarını söy
leyeyim : Sayın Hüsamettin Çelebi tarafından verilen
önergeye Hükümet adına katılmamıza imkân yoktur.
Ben bu kadar uzun beyanatlar verirken söylediğim
üç cümle olmuştur.
Birisi, «Anadolu Ajansı Atila Onuk'un özel ajan
sı değildir.»
İkinci cümlem şu, «Anadolu Ajansımın ödenekleri
halkın verdiği vergilerle ödenmektedir.»
Üçüncüsü,
«Anadolu Ajansında
çahşan basın
emekçilerinin tüm hakları korunacaktır.» Bunu zabıt
lara girmesi için tekrarlıyorum, kendimi taahhüt altı
na almak için tekrarlıyorum.
Şimdi Sayın Hüsamettin Çelebi'niin önergesinde be
lirttiği hususlar da maalesef kendisini yanıltmışlardır.
Müsaade ederseniz okuyayım : «Bugüne kadar, yıl
lardan beri, 50 yıldan beri Anadolu Ajansına verilen
para bütçede gösterilmemiştir hiç bir zaman. Yalnız,
1974 yılında aidatlar faslında (111001395) 16 092 000
liralık ödenek konmuştur, herhangi bir açıklama ya
pılmamıştır. Sadece 1975 yılında 21 milyon 700 bin
liralık bir ödenek konmuştur ve tertip için yapılan
açıklama şöyledir : «Bu meblağın 21 milyon lirası
haber alma karşılığı olarak Anadolu Ajansı Genel
Müdürlüğüne bir ay zarfında ödenir»
Bu ibare Bütçe Karma
Komisyonu tarafından
ilâve edilmiştir. Demek ki, bu ilâve 1975 yılında gir
miştir. Zaten girmemesi lazımdı. Burada bulunan ma
liyeciler, bütçeciler, eski parlamenterler bilirler ki, bu
şekilde bir ayrıcalık yapılamaz. Bu paranın hizmet
karşılığı ajanslara ödeneceği bütçeye yazılmıştır.
«Anadolu Ajansı» dersek bir ayrıcahş getirmiş olu
ruz.
Şimdi bir hususu açıklamak istiyorum. Eğer Sa
yın Çelebi'nin verdiği önerge kabul edilirse, o zaman
ben Hükümet olarak ve ben Bakan olarak bu Genel
Müdürün büyük paralarla ve büyük imkânlarla Av
rupa'ya gitmesini engelleyemem, kimse engelleyemez.
Bakm elimde dokümanlar vardır, elimde Anadolu
Ajansı karar defterlerinden çütanlmış bazı hususlar
vardır. Ne diyor bakın :
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«Atillâ Onuk'un dokuz seneden beri Anadolu
Ajansı Genel Müdürlüğü görevinde gösterdiği üstün
başarı ve muvaffak çalışmaları nazara alınarak aylık
neî 3 500 DM. ücretle şu tarihten itibaren geçerli
olmak üzere yeni ihdas edilen Orta Avrupa Müdür
lüğüne tayinine, bu ücrete ait her türlü vergi ve si
gorta primlerinin müessesece ödenmesine...» (CHP sı
ralarından «Maşallah, maşallah» sesleri)
BAŞKAN — Sayın Bakan rica ediyorum efendim.
Sayın Coşkun söz süreniz bitti; üç dakika da geçti.
İstirham ediyorum.
TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV COŞ
K U N (Devamla) — Bağlıyorum Sayın Başkan.
Bakın bir başka karar :
«Bu yeni görevi için Atillâ Onuk ile üç yıl süreli
ve hiç bir suretle kabili fesih olmayan bir hizmet söz
leşmesi yapılmasına, Atillâ Onuk'un görevinden ay
rılmasına takaddüm eden günlerde Ankara, İstanbul
ve İzmir'de birer veda kokteyli verilmesine, bu kok
teyllere ait masrafın yapılabilmesi için Genel Mü
dürlüğe yetki verilmesi...»
Arkadaşlar, ben sözlerimi şöyle bağlıyorum :
«Anadolu Ajansı özerktir, Anadolu Ajansı taraf
sızdır, Anadolu Ajansı yansızdır» dersek, Sayın Mu
halefet Lideri Süleyman Demirel bile buna inanmaz.
Sevgiler ve saygılar sunarım. (CHP şualarından
alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Bakan, bir saniye kürsüden
ayrılmayın.
Sayın Ucuza! tarafından yazı ile daha evvel usu
lüne uygun sorulmuş sorular vardı, size daha evvel
bildirilmişti. Şimdi okunarak Genel Kurulun bilgileri
ne sunulacaktır. Ben cevaplandırmama rica ediyorum.
TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV COŞ
K U N (Devamla) — Hay hay efendim.
BAŞKAN — Soruyu okutuyorum.
Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Turizm ve Tanıtma Baka
nı £araf;ndan cevaplandırılmasını arz ve rica ederim.
Eskişehir
Ömer Ucuzal
1. Sayın Bakamn Anadolu Ajansını müfettişler
vasıtasıyla baskı altına almak istediği ve Anadolu
Ajansına Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığı müfettişlerini gönderip
göndermediği,
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2. Sayın Bakanın bu arada kanunları çiğneyerek
Anadolu Ajansına bir parti komiseri gönderdiği ve
bazı evrakları bu komiser vasıtasıyla elde edebilmek
çabasına girdiği,
Doğru mudur?
3. Ankara Barosunun serbest avukatlarından
olan Orhan Tosun ismindeki bu partilinin kendisini
Genel Müdüre Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Hukuk
Müşaviri olarak tanıttığı doğru mudur?
4. Anadolu Ajansı Genel Müdürü Atillâ Onuk'u
şaibe altmda bırakacak şekilde Sayın Bakandan soru
halinde sorulan hususları bugüne kadar tahkik ettir
miş midir? Ettirmişse, sonuçlarının açıklanması,
Meselâ, Atillâ Onuk'un hizmet fotokopisinin Sa
yın Bakamn elinde bulunduğu söylenmektedir. Bu
sözleşmede iddia edildiği gibi, 1,5 milyon liralık bir
tazminat hükmü var mıdır?
5. Dün Anadolu Ajansına giden Ticaret Bakan
lığı müfettişlerinin bilahara Turizm Bankasına gide
rek Sayın Bakanla görüştükleri doğru mudur?
BAŞKAN — Sayın Bakan sıra ile cevap veriniz.
İlk olarak, «Sayın Bakanın Anadolu Ajansını mü
fettişler vasıtasıyla baskı altına almak istediği ve Ana
dolu Ajansına Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı müfettişlerini gönderip
göndermediği?»
TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV COŞ
K U N (Devamla) — Efendim, doğrudur. Anadolu
Ajansı layüsel; yani dokunulmaz, hiç kimse tarafın
dan eleştirilmez bir yer değildir. Sizlerin verdiğiniz
reylerle halkın paralan oraya gönderiliyor. Halkın
parasının gönderildiği her yere Maliye Müfettişi gi
der tetkikatını yapabilir. (CHP sıralarından «Bravo»
sesleri, alkışlar)
Ticaret Bakanlığının müfettişleri de gitmiştir. Çün
kü, Anadolu Ajansı bir anonim şirkettir. 265 sayılı
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Kanununun 33 ncü
maddesi bu paraların benim tarafımdan ödeneceğini,
beni ita amiri olarak, benim imzaladığım paraların
ödeneceğini amirdir ve bu ödenecek paraların da
yerlerine sarfedilip, edilmediğini incelemek benim
yetkim altındadır, 33 ncü maddeye göre.
Evet, gitmişlerdir ve gideceklerdir. (CHP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar)
BAŞKAN — «2. Say m Bakamn bu arada ka
nunları çiğneyerek Anadolu Ajansına bir parti komi
seri gönderdiği ve bazı evrakları bu komiser vasıta
sıyla elde edebilmek çabasına girdiği doğru mudur?»
TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV COŞ
K U N (Devamla) — Yanlıştır efendim.
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ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — «Parti
komiseri» ne demek?
BAŞKAN — Efendim, zaten... (CHP sıralarından
gürültüler)
İSMAİL ÇATALOĞLU (İçel) — Ne demek «Par
ti komiseri» tabiri, açıklasın lütfen.
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. Sayın
Bakan, sayın üyeler bir saniye efendim. (CHP sırala
rından gürültüler)
Sayın Ucuzal... (CHP sıralarından gürültüler)
SADETTİN DEMİRAYAK
(Aydın) — Kendi
partileri acaba parti komiseri kullanıyor mu?
BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun. (CHP
ve AP sıralarından karşılıklı laf atmalar)
Saym üyeler... (Gürültüler)
Sayın üyeler, efendim müsaade buyurun.
SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Bu teri
mi açıklasın. (Gürültüler)
BAŞKAN — Sayın Ucuzal, sayın üyeler... (Gürül
tüler)
Saym Ucuzal, ben bu suali haddi zatında tevcih
etmemem iktiza ederdi. Çünkü, Türkiye'de hiç bir
partinin parti komiseri kullanması yasalara uygun de
ğildir ve böyle bir şey yoktur. Ancak...
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — O devir geri
de kaldı.
BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun.
Ancak, sorunun anamuhalefet partisinin Grup
Başkanı tarafından sorulmuş olması ve benim soruyu
tevcih etmemem halinde suitefehhümier? meydan ve
rilir düşüncesiyle tevcih ettik.
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — İşkembeden attı.
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Terbiyeli ol; hay
van sensin.
BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun.
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Burada görev
yapıyoruz. Bir soru sordum, cevabım Bakan verme
ye mecburdur.
BAŞKAN — Efendim, üçüncü soru Saym Bakan.
«Ankara Barosunun serbest avukatlarından olan
Orhan Tosun...
İSMAİL ÇATALOĞLU (İçel) — «Parti komise
ri» ne demektir? Bunu söylemek doğrudan doğruya
bu memlekete ihanettir. «Parti komiseri» tabiri bu
memlekete ihanettir. Bu parti komünist partisi de
ğildir. Söyledikleri ayıptır.
BAŞKAN — Saym üyeler, müsaade buyurun efen
dim. Sayın Çataloğlu müsaade buyurun efendim.
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Saym Bakan 3 ncü soru : «Ankara Barosunun ser
best avukatlarından olan Orhan Tosun ismindeki bir
partilinin kendisini Genel Müdüre Turizm ve Tanıtma
Bakanlığı Hukuk Müşaviri olarak tanıttığı doğru mu
dur? diyorlar. Bu konuda bilginiz olabilir mi, müm
kün müdür? Çünkü, siz muhatabı değilsiniz mesele
nin. (CHP sıralarından «Cevabını yazılı ver» sesleri)
TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV COŞ
KUN (Devamla) — Yazılı vermeme gerek yok.
Efendim, Sayın Orhan Tosun halen Bakanlığın
bünyesinde olan Turizm Bankası avukatlarındandır.
Saym Orhan Tosun şu veya bu partiye bağh olabilir.
O beni ilgilendirmez. Saym Orhan Tosun çok ciddi
bir hukukçudur ve Anadolu Ajansı Genel Müdürü
nün benden önceki Turizm ve Tanıtma Bakam Saym
Tokoğlu ve Saym Ege ile imzaladıkları sözleşmenin
11 nci maddesinde belirtilen halen Basın Yayın Ge
nel Müdür Yardımcısı Erdoğan Tamer Bakanlığınım
Anadolu Ajansındaki Murakıbıdır. O Murakıpla be
raber, Murakıba yardımcı olmak şartıyla; (Çünkü
Murakıp her hususta yardımcılarını da beraber gö
türebilir) iki arkadaşımı, Bakanlık Müşaviri Saym
Murat Özgeç ile Bankadaki Avukat Saym Orhan Tosun'u görevlendirdim. Gitmişlerdir, incelemelerini yap
mışlardır, daha da yapacaklardır. (CHP sıralarından
«Bravo» sesleri)
BAŞKAN — Efendim, 4 ncü soru : «Anadolu
Ajansı Genel Müdürü Atillâ Onuk'u şaibe altında
bırakacak şekilde Sayın Bakandan soru halinde so
rulan hususları bugüne kadar tahkik ettirmiş midir?
Ettirmişse, sonuçlarının açddanması. Mesela, Atillâ
Onuk'un hizmet fotokopisinin Sayın Bakanın elinde
bulunduğu söylenmektedir. Bu sözleşmede iddia edil
diği gibi, 1,5 milyon liralık bir tazminat hükmü var
mıdır?»
SADETTİN DEMİRAYAK
(Aydın) — Atillâ
Onuk kimmiş?
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim.
Buyurun Sayın Bakan.
TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV COŞ
KUN (Devamla) — Sayın arkadaşlar, bir bürokratın,
bir Devlet hizmetlisinin kendisini savunma hakkı ol
madığı bir yerde, onun hakkında ithamları bu yüce
kürsüye getirmenin taraftan değilim.
MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — O
halde onun hakkında niye konuşuyorsunuz?
TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV COŞ
KUN (Devamla) — Ben hakkında konuşmadım, ken
disinin aldığı kararlan okudum.
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BAŞKAN — Efendim müdahale etmeyiniz, Sayın
Bakan siz de cevap vermeyiniz. Rica ediyorum.
TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV COŞ
KUN (Devamla) — Kendisi Başbakan hakkında bu
derece ağır ithamlarda bulunurken kendisine cevap
vermedim. Çünkü, insanların seviyeleri başkadır; o
seviyeye düşmem.
BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen cevap verme
yin efendim, müsaade edin efendim.
TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV COŞ
KUN (Devamla) — Bir şahsın neleri olduğu, nelere
sahip olduğu veyahutta ne gibi şeylerinin bulunduğu
hususları eğer hizmetin dışında ise, beni fazla ilgilen
dirmez. Ancak, Devlet hizmetinin gereği olarak suiis
timallerin içine girmişse, onu Bakanlık mesuliyetini
deruhte ettiğim sürece tahkik ederim, üzerine yürü
rüm, giderim.
Şu anda Sayın Onuk'u itham edecek durumda de
ğilim, mali meseleler yüzünden. Çünkü, Bütçe Kar
ma Komisyonunda da bana bu konuda çeşitli soru
lar sorulmuştur. Çala kalem burada konuşamam; ama
konuları; nasıl Bütçe Karma Komisyonunda sorulan
soruları cevap vermek mesuliyetim ve sorumluluğum
içinde ise, onları teker teker incelettireceğim; onlara
yazılı cevaplarını vereceğim.
Sayın UcuzaPın sorduğu suallere de bu şekilde
cevap vereceğim. Çünkü, şu anda elimde deliller yok
tur. Deliller olmadığı halde bir polemiğe girerek, Dev
letin verdiği para ile Başbakan aleyhinde benim aley
himde konuşan bir şahsı sırf burada fırsat buldum
diye... (AP sıralarından gürültüler)
Sırf burada fırsat buldum diye... (AP sıralarından
gürültüler)
MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — Ba
kan gibi konuş, bir Bakan böyle konuşmaz. Bakan
sın sen.
CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Sayın Başkan,
ikaz etsenize.
ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Sayın
Başkan, Bakana hakaret ediyorlar.
BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun, müda
hale etmeyin Sayın Âdemoğlu.
TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV COŞ
KUN (Devamla) — Sayın Ucuzal, evet ben Bakanım
ve Cumhuriyet Hükümetinin... (AP sıralanndan gü
rültüler)
BAŞKAN — Sayın Bakan, karşılıklı konuşmayın
efendim.
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MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — Se
natoda böyle konuşamaz, Her şeyden evvel bir par
lamenterdir, böyle konuşamaz.
BAŞKAN — Sayın Âdemoğlu, rica ediyorum efen
dim; müsaade buyurun. (AP sıralanndan gürültüler)
Müsaade buyurun efendim.
MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — Bi
ze ders mi veriyor. Bir Bakan gibi konuşsun.
TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV COŞ
KUN (Devamla) — Bir dakika...
BAŞKAN — Sayın üyeler, Sayın Bakan müsaade
buyurun efendim. (AP ve CHP sıralarından karşı
lıklı konuşmalar)
Sayın üyeler karşılıklı konuşmayın, çok rica edi
yorum, istirham ediyorum lütfedin.
MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — Bi
raz Bakan gibi konuşsun.
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. Müsaa
de buyurun, biraz da biz konuşalım. Sayın üyeler,
Sayın Bakan rica ediyorum efendim.
NEJAT SARLÎCALI (Balıkesir) — Biz ne Ba
kanlar gördük be, ne Bakanlar.. Nasıl Bakan gibi ko
nuşsun? Namuslu bir Bakan gibi konuşuyor. Görevi
ni bilen bir Bakan gib£ konuşuyor.
BAŞKAN — Sayın Sarhcah,
Sayın Sarlıcah...
(Gürültüler)
Efendim, sükûneti muhafaza edelim; rica ediyo
rum.
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Soru sormaya
hakkımız yok mu? Burada soru sorduk, Bakan ce
vabını veriyor. Sana ne oluyor?
NEJAT SARLÎCALI (Balıkesir) — Zahmet
mazsa dön de arkana bak; nasıl konuşuyorlar.

ol

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Bakan daha be
ni tanımıyor; Âdemoğlu'na «Ucuzal» diye hitap edi
yor.
NEJAT SARLÎCALI (Balıkesir) — Ne demek,
«Bakan gibi konuşsun?»
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim.
Sayın Bakan, çok rica ediyorum cevap vermeyi
niz. 5 inci soruya geçiyorum. (Gürültüler)
NEJAT SARLÎCALI (Balıkesir) — Ne demek
«Bakan gibi konuşsun?..» «Bakan gibi konuşsun» ne
demek?..
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sana ne oluyor
da bağırıyorsun?
BAŞKAN — Sayın Sarhcah, Sayın Ucuzal.
NEJAT SARLÎCALI (Balıkesir) — Bakanlığı öğ
renememiş bir grup varsa, AP Grupudur.
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TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV COŞ
KUN (Devamla) — Ben burada Cumhuriyet Hükü
metinin bir üyesi olarak...
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Bakanhk yapı
yorlar, beni tanımıyorlar. Âdemoğlu'na «Ucuzal» di
ye hitap ediyorlar.
BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun.
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Tanısalar ne
olacak, tanımasalar ne olacak. Otur yerine.
TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV COŞ
KUN (Devamla) — Efendim, yanlışlık yapmış ola
bilirim.
Sayın Ucuzal ve Sayın Âdemoğlu, ben burada...
BAŞKAN — Sayın Coşkun, Sayın Bakan rica
ediyorum.
TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV COŞ
KUN (Devamla) — Bir cümle ile müsaade edi
niz efendim.
BAŞKAN — Şahıslara hitap etmeyiniz, karşılık
lı konuşmayınız. Çok rica ediyorum, 5 nci soruya ge
çiyoruz efendim.
TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV COŞ
KUN (Devamla) — Senatonun sayın üyeleri; ben bu
rada Devletten para alan bir görevlinin dışarıda, ka
muoyunda yaptığı basın toplantısındaki sözlerinin dü
zeyine düşmeden ve onun kişisel haysiyetini korumak
için konuşuyorum ve dedim ki, eğer benim bilmedi
ğim bir şey varsa; ben savunma hakkına sahip olma
yan bu kişi hakkında burada konuşamam. Buna mı
hücum ediyorsunuz?..
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dir; soyguncuların, vurguncuların konuşmalarına alı
şıktırlar.
BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun sayın
üyeler.
Sayın Bakan, 5 nci soru var.
ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Namus
lu bk Bakanın konuşmasına tahammül edemiyorsu
nuz, Bakan konuşması size yabancı geliyor.
BAŞKAN — Sayın İleri, müsaade edin efendim.
ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Alama
mışsınız gerçekleri konuşmaya ve dinlemeye. (AP sı
ralarından gürültüler)
BAŞKAN — Efendim müsaade buyurun, sayın
üyeler...
ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Hırsız
lan koruyorsunuz. Sizin yerleştirdiğiniz anarşist bu.
(AP sıralarından gürültüler)
BAŞKAN — Sayın İleri, size söz vermedim; lüt
fen efendim.
CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Anarşist sensin.
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Bütün Türkiye
tanıyor seni.
BAŞKAN — Sayın Bakan 5 nci soru : «Dün Ana
dolu Ajansına giden Ticaret Bakanlığı müfettişlerinin
bilahara Turizm Bakanına giderek Sayın
Bakanla
görüşüp görüşmediği...»
ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Sizin yer
leştirdiğiniz anarşisti şimdi koruyorsunuz.
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Asıl anarşist siz
lerde var. (CHP ve AP sıralarından gürültüler)

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Hücum eden yok,
Sayın Başkan.
BAŞKAN — Tamam efendim, tamam.
T U R İ Z M VE TANITMA BAKANI ALEV COŞ
KUN (Devamla) — Buna mı hücum ediyorsunuz?..
BAŞKAN — Sayın Coşkun, rica ediyorum efen
dim. (Gürültüler)
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Hücum
eden
yok, size sorulan soruya cevap vermeye mecbursunuz.

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Anarşist sensin.
(Gürültüler)
ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Senin de
birçok işlerini biliyoruz.
BAŞKAN — Sayın İleri, çok rica ediyorum efen
dim.
ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Senin de
mazini biliyorum.

BAŞKAN — Efendim, müsaade edin, ben konu
şuyorum Sayın Ucuzal.
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sizin bize hü
cum etmeye hakkınız yok.
BAŞKAN — Sayın Ucuzal, ben konuşuyorum Sa
yın Bakanla.
Sayın Bakan çok rica ediyorum. (CHP ve AP sı
ralarından karşılıklı konuşmalar ve gürültüler)
ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Sayın
Başkan, onlar Bakan konuşmalarına alışık değiller

söyle.
BAŞKAN — Sayın Ucuzal...
ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Otur ye
rine sen, soyadın ka.lar ucuz adamsın.
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Utan, utan. (CHP
sıralarından gürültüler)
BAŞKAN — Sayın İleri, rica ediyorum efendim.
Müsaade edin efendim, efendim, rica ediyorum.
Evet Sayın Bakan, 5 nci sorunun cevabını lütfedi
niz.

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Ne biliyorsan
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TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV COŞKUN (Devamla) — Efendim, 5 nci soruya cevabım
şudur :
Ticaret Bakanlığının müfettişleri, nasıl Anadolu
Ajansı bir anonim şirketse ve orada gidip denetleme
yapabiîiyorlarsa, Bakanlığıma bağlı Turizm Bankası
da bir anonim şirkettir. Ticaret Bakanlığı müfettiş
leri de, başka müfettişler de gelebilirler.
Cevabım budur efendim.
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Saym Bakan.
İSMAİL ÇATALOĞLU (İçel) — Saym Başkan,
Sayın Ucuzal kürsüden Cumhuriyet Halk Partisine
tarziye versin. Cumhuriyet Halk Partisi komünist
partisi değildir. Bunu teklif ediyorum.
BAŞKAN — Müsaade edin efendim.
Sayın Bakan, teşekkür ederiz efendim. Buyurun
başka sual yok.
TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV COŞ
KUN (Devamla) — Saym Başkan, Senatonun değerli
üyeleri, çok teşekkür ederim, saygılar sunarım. (CHP
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Saym Bakan.
Sayın üyeler...
ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Saym
Başkan, müsaade eder misiniz?
BAŞKAN — Buyurun Saym BakkrJbaşı.
ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Saym
Çataloğlu'nun belirttiği gibi, partimizi, Cumhuriyet
Halk Partisini açıkça kastederek «Parti komiseri»
adıyla bizlere yapılan hakareti reddediyoruz, iade edi
yoruz.
İkinci olarak; Cumhuriyet Senatosunun bu yüca
çatısı altında kullanılmayacak bazı galiz kelimeler
kullanılmıştır. Saym Ucuzal hakkında disiplin kovuş
turması yapmanızı talep ediyorum.
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Evvela sizinki...
BAŞKAN — Efendim, bu talepleriniz zapta geç
ti. Biz Divan olarak tutanakları tetkik edeceğiz; ge
reken işlem yapılacaktır.
Sayın üyeler, bu arada Saym İskender Cenap Ege,
Saym Bakanın konuşması sırasında, son günde 40 ki
şilik bir atama yapıldığını söyleyerek kendilerine is
natta bulunduğunu ve bu konuda savunma hakkı ta
lep ettiklerini söylemişlerdir. Biz de... (CHP sıraların
dan «Doğru» sesleri)
Müsaade buyurun efendim.
Biz de, kendilerine takdir hakkımızı kullanarak
yalnız ve yalnız bu konuyu açıklamak için söz veri
yoruz.
Buyurun Sayın Ege.
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İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın
Başkan, değerli arkadaşlarım;
Çok hararetli bir müzakereden sonra benim kür
süye çıkmam; belki daha arkadaşlarımın harareti
kesilmemiştir, tepki yaratabilir. Ancak, beni tanı
yan arkadaşlar gayet iyi bilir ki, ben aslında mü
cadeleden gözünü hiç bir zaman sakınmamış ada
num. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri)
Ama ben bunu buraya getirecek, burada böyle
bir mücadeleye girecek adam da değilim. Üzülerek
şunu görüyorum ki, bazı yanlışlıklar bu iki büyük
grupun arasında daima sürtüşme yaratmaktadır. Bu
nun üzüntüsünü de yaşıyorum.
Yalnız bir noktayı söyleyeceğim.
Arkadaşlarım, ben burada «Ne biliniyor, ne
yapılmışsa; hataları, sevapları örtelim de, ondan
sonra yeni bir istikamet alalım; eskileri adeta affe
delim» diye bir söz kullanmadım. Benim söylemek
istediğim; Türk turizminin nasıl ayaklanıp, nasıl şah
lanıp, nasıl yürüyeceğini ifade ederken daima biz
buralarda tayin meseleleriyle ilgili mevzuları konu
şuruz.
RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Söz aldığı hu
susla ne ilgisi var bunların?
İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Çok
rica ederim, bir dakika müsaade buyurun efendim.
40 tane adamı bir günde tayin eden adamım ben
burada; müsaade edin yani...
BAŞKAN — Sayın Ege, bir saniye efendim. Si
ze söz verdiğim konu üzerinde konuşursanız, dağdmaz efendim.
İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Oraya
geleceğim. Nihayet zatıahniz de grup başkanvekilliği yaptınız; gayet iyi hitabet sanatını bilirsiniz. Mü
saade edin.
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Kırklara gel.
İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Şimdi,
18 senedir şu çatının altında hiçbir canipten şimdi
ye kadar ufak bir ima gelmedi şahsıma. Müsaade
edin de 18 sene kendini korumuş adamın, beş ay
lık Bakanlıkta herhangi bir sapma yapmayacağım ka
bul buyurmanızı rica ederim. Saym Bakanın konuş
ma tarzı (Herkesin konuşma tarzı kendine hastır) bi
raz heyecanlı. Gençtir, bunu ben mazur görürüm;
ama ben bir günde 40 kişinin tayinini yapmadım,
muhterem arkadaşlarım.
SÜREYYA ÖNER (Siirt) — Nasıl oldu?
İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Benim
kaç kişinin tayinini yaptığımı açıklasınlar rica edi-
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yorum. Bunların hepsinin Bakanhkta kayıtları var- I
dur, tayin yapıldığı zamanlar vardır, hangi tarih
lerde kararnameler sevk edildiği vardır. Lütfediniz,
böyle bir kalemde birbirimiz hakkında konuşmaya
gidersek, işte biraz önce olduğu gibi, karşılıklı ma
nasızca atışmalar içerisine gireriz.
Benim Bakanhkta çalıştığım sürece, yurt içinde,
merkezde ve yurt dışında yaptığım tayinler bellidir
ve ayrıca bugün Bakanlıkta hala, ne kadar dışta,
içte ve merkezde açıklar bulunduğu bugün Sayın Ba
kanın da eh altındadır ve personel içerisinde bunu
aratıp bulur ve ortaya koyabilirler.
Yani, bir nevi bir tazallümü halde bulunup, işte
bir şeyler yaptık, aman bu örtbas edilsin, diyen bir
insan değilim. Benimle ilgili ne varsa, şahsımla
ilgili ne varsa (Çünkü, şahsım için konuşmak duru
mundayım) ortaya koysunlar. Çıksın ortaya. Bir
günde 40 kişi tayin ettim... Muhterem arkadaşlar,
çeşitli zamanlarda kararnameler gönderilir.
ORHAN VURAL (Ordu) — Kaç günde tayin
ettiniz? Bir haftada mı?
İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Ha
yır efendim. Beş ayda olan işlerdir bunlar. Gön
derilmiştir kararnameler...
BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyin sayın
üyeler.
İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Bu ka
rarnameler çeşitli. Biliyorsunuz Reisicumhura ka
dar gider. 40 da değil, bu, 40 da değil...
SÜREYYA ÖNER (Sürt) — 39.
İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — 39 da
değil.
BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyin, çok
rica ediyorum. (CHP sıralarından gürültüler)
Sayın üyeler, bu bütçeyi görüşecek miyiz, gö
rüşmeyecek miyiz? Çok istirham ediyorum efen
dim.
Sayın Ege, lütfen bağlayın efendim.
İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Muhterem
arkadaşlarım, çok sevgili
arkadaşlarım, herkes
bildiğini söylesin. Yalnız rica edeyim, böyle kar
şılıklı hepimiz birbirimizi karalamaya kalkarsak bir
noktaya varamayız. Çok yanlışlık içine düşeriz.
Şimdi yepyeni bir Hükümet gelmiştir; yepyeni
bir Bakan gelmiştir...
ABDULLAH KÖSEOĞLU (Kocaeli) — Pırıl
pırıl..
İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Pırıl
pırıldır; daha pırıl pırıl olur inşallah. Muvaffak
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olursa sizden önce ben kendim emni kaldırırım.
(CHP şuralarından alkışlar.)
Şimdi meseleyi bu çekişmelerle nereye getirebi
liriz? Bir şey olmaz.
Ben Sayın Bakandan istirham ediyorum; benim
zamanıma ait içte, dışta, merkezde ne kadar tayin
yapılmışsa, bunları tarihleriyle, isimleriyle lütfe
dip ortaya koysunlar, hatta icap ediyorsa, yapılan
tayinlerin kimlerle sıhriyetti, kimlerle yakınlıkları
var onları da lütfen ifade etsinler. (CHP sıralarından
«Bravo» sesleri)
Teşekkür ederim. (AP ve CHP sıralarından al
kışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ege.
Sayın üyeler, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı
Bütçesi üzerindeki görüşmeler bitmiştir.
Bütçenin bölümlerine geçilmesi hususunu oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesinin bölüm
leri okunup oylanacaktır.

B.
löl

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesi
Lira

Genel Yönetim ve Destek hiz
metleri
25 234 000
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler..
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
111 Ülke Turizminin Geliştirilmesi
829 846 000
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler..
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
112 Ülkenin Yurt içi ve Yurt Dışın
da tanıtılması
190 750 000
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler..
Kabul etmeyenler... Kabul edilmliştir.
900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan Transferler
5 770 000
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
BAŞKAN — Basın Yayın Genel Müdürlüğü Büt
çesinin bölümüerinin oylamasına geçiyoruz.
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Basın - Yayın Genel Müdürlüğü Bütçesi
B.

Lira

101 Genel Yönetim ve Destek hiz
metleri
17 703 000
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
111 Devlet Enformasyon
hizmet
leri
114 315 000
BAŞKAN — Sayın üyeler, bölüm l l l ' l e ilgili bir
önerge vardır, sunuyorum.
Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanhğma
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesir».n Basın
Yayın jGenel Müdürlüğü bölümünde; yani o bölümün
111 01 1 001 390 harcama kaleminde «Diğer hizmet
a'ımlan» altında ve parantez içinde bulunan cümlenin
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini öneriyorum.
«Diğer hizmet alımları (haber alma karşihğı olarak
bu ödeneğin 35 241 000 TL. sı Anadolu Ajansı Ge
nel Müdürlüğüne ödenecektir.)
Cumhurbaşkanınca S. Ü.
Hüsamettin Çelebi
Gerekçe :
Anadolu Ajansı, Cumhuriyetimizin kurucusu Ata
türk tarafından kurulmuş bir miiîi haber ajansınıızdır.
Bu ajans, kuruluşundan itibaren önemli hizmetler yap
mıştır. Ajans, son yıllarda başka ülkelerin benzer ku
ruluşlarında mevcut olanaklara yakın olanaklar elde
etmiştir. Hizmet, genişlik ve hız kazanmıştır..
Bu hızlanan hizmetlerin daha doğru ve tarafsız ya
pılabilmesi için, Devletçe bazı tedbirler alınmasına
ihtiyaç vardır. Bunun zamanı gelmiştir.
Ancak, işaret edilen o tedbirlerden önce, bu milli
kuruluşun yaşatılması gereklidir. Bunun çaresi de, baş
langıçtan bugüne kadar olduğu gibi, ajansa Devlet yar
dımının zamanında ve yeterli ölçüde yapılmasıdır. Bu
husus, Turizm ve Tanıtma Bakanlığının 265 sayılı Ka
nunun 33 ncü maddesinde açkhkla belirtilmiş; yürüt
me organına uyulması zorunlu bir emir verilmiştir. Bu
madde Anadolu Ajansına Devlet yardımının bütçede
açıklıkla yer almasını öngörmektedir. Maddenin açık
gereğine her yıl uyulmuştur. Bu yılki tasanda da öy
le gelmiştir.
Ne var ki, Bütçe Plan Karma Komisyonu metinde
değişiklik yapmıştır. Bu değişiklik aynen kanunlaşırsa
şu sakıncalar doğacaktır:
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1. Anayasanın 121 n d maddesinin 2 nei fıkrası
gereği tarafsızlığı esas olan ajansın tarafsızlığını yitir
mesi,
2. Ajans personelinin ücretlerinin 1 Mart 1978'den
İtibaren ödenememesi,
3. Böylece bu mülK kuruluşla ilgili tartışmaların
büyümesi,
4. Ajansın kapanmak zorunda kalması,
îşte bu sakıncaları önlemek amacıyla değişiklik
önergesiai Sayın Genel Kurula sunmuş bulunuyorum.
BAŞKAN — Sayın üyeler, önergeyi dinlediniz.
Komisyon önergeye katılıyor ma efendim?
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ Milletvekili) — Sa
yın Başkanım katılmıyorum. Katılmama gerekçemi
açıklamama İzin verir misiniz?
BAŞKAN — Rica ederim, 'buyuran efendim.
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU
BAŞKANI
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ Milletvekili) —
Sayın Başkan, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Basın
Yayın Genel Müdürlüğü Bütçesinde, Sayın Celebinim
verdiği önergeyle Cgiîi bölümün adı «Diğer hizmet
alımlarıdır» ve burada 50 604 0»00 liralık bir ödenek
vardır.
Sayın Başkanım, adından da anlaşılacağı gibi, Ba
sın Yayın Genel Müdürlüğü birtakrm hizmetleri satın
alacaktır. Sayın Çelebi'aıjn önergesi kabul edildiği tak
dirde, alınmamış bir hizmet için, daha bugünden öde
nek koyacağız. Böyle bir şey bütçe tekniğine, Anaya
sanın bütçeyle ilgili bölümlerine aykırıdır. Bir.
İki; Basın Yayın Genel Müdürlüğü Bütçesindeki
bu bölüme «Anadolu Ajansı» tabirini koymak, klasik
bütçe sistemi için mümkün idî, bugün (pragram bütçe) sisteminde bunu koymamız mümkün değildir.
Ayrıca üçüncü olarak Anadolu Ajansı, genel ve
katma bütçeler bölümü içinde değildir sayın Başka
nım. Anado'a Ajansı bir anonim şirkettir.
Bu itibarla, Anadola Ajansım da kapsamak
üzere konulan
50 milyondan, Sayın
Baltan
Anadolu Ajansıyla yapacağı hizmet
anlaşması
gereğince alacağı hizmet karşılığını sözleşmeye koya
caktır, buradan kendisine ödeme yapılacaktır.
O nedenle önergeye katılmıyoruz efendim.
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim.
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU
BAŞKANI
YILMAZ ALPASLAN (Devamla) — Ben teşekkür
ederim.
Efendim, bir hususu daha arz etmeme izin veriniz.
BAŞKAN — Rica ederim, bayanın.
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BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL
MAZ ALPASLAN (Devamla — Bu (Program - bütçe)
tekniği nedeniyle, 1973'te başlayan (program - bütçe)
tekniğinden dolayı, 1973 ve 1974'te bu bölümlere
«Anadolu Ajansı» terimi konmamıştır. Ancak, 1975'
ten başlayan, çok sakat bir uygulama gelm ; ş, 1978
bütçesinde de Maliye Bakanlığının hazırladığı tasanda
Sayın Çelebi'iîiu önerdiği biçimde bk
«Anadolu
Ajansı» tabiri vardı, Komisyonumuz bütçe tekniğine
uygun olmak ve bir ajansa ayrıcalık, özellik tammamak amacıyla bunu o böSümdcn çıkarmıştır.
Arz ederim efendim.
BAŞKAN — Sayın Bakan?...
HÜSAMETTİN
ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca
S. Ü.) — Sayın Başkan, müsaade eder misiniz?
BAŞKAN — Bir şasiye efendim.
HÜSAMETTİN
ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca
S. Ü.) — Sayın Başkan, belki önergemi geri alacağım.
Sayın Bakanın bir hususu belirtmesini rica ediyorum.
Şu anda Sayın İskender Cenap Ege'nin imzasını
taşıyan bir yıllık hizmet sözleşmesi var mıdır? Varsa,
Sayım Komisyon Başkanının söylediği «Yapacağı hiz
met anlaşması» gerekçesi dayanaksız kalacaktı.
Şu anda bakanlığı bağlayan Anadolu
hizmet satın alma sözleşmesi var mı?

Ajansıyla

Kanun beş yıla kadar cevaz vermekte midir?
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan; siz kanlıyor
musunuz?
TURİZM VE TANITMA BAKANI ALEV COŞ
K U N (İzmir Milletvekili) Efendim, ben bu önergeye
katılmıyorum,
BAŞKAN — Sayın Çelebi'nin söyledikleri hak
kında?...
TURİZM VE TANİTMA BAKANI ALEV COŞ
K U N (Devamla) — Yazılı olarak cevap vereceğim.
Çünkü, söyledikleri sözleşme var mıdır, yok mudur;
bunu yeniden tetkik ettirmem lazım efendim.
BAŞKAN — Sayın üyeler, Komisyon katılmadı
ve gerekçesini açıkladı. Sayın Bakan önergeye katıl.
madı.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...
Kabul etmeyenler.. Saym üyeler, önerge kabul edilme
miştir.
Şimdi, biraz evvel okunan bölümü okunduğu şek
liyle oylarınıza sunuyorum. Bölüm 111'i okunduğu
şekliyle kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
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B.

Lira

980

Hizmet programlanma
mayan transferler

Dağıtıla
2 770 000

BAŞKAN — Bölümü oylarınıza arz ediyorum:
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir.
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 1978 mali yılı büt
çesinin görüşülmesi bitmiştir. Hayırlı olsun efendim.
B)

İMAR

VE İSKÂN

BAKANLIĞI

BÜTÇESİ

BAŞKAN — Sayın üyeler, İmar ve İskân Bakan
lığı Bütçesinin görüşülmesine başlıyoruz.
Komisyon, hazır; Sayın İmar ve İskân Bakanı, lıazır.
Sayın üyeler, grupları ve şahıslan adına söz iste
yen saym üyeleri bilgilerinize sunuyorum.
Saym Ora! Karaosmanoğlu AP Grupu adına, Sa
yın Kadri Kaplan Milli Birlik Grupu adına, Sayın
Hilmi Naîbantoğlu CHP Grupu adına, Sayın Şerif
Tüten Cumhurbaşkanlığınca S. Ü. Grupu adına.
Kişisel söz isteyenler : Sayın İsmail İlhan, Sa
yın Mehmet Feyyat, Saym Neşet Akmandor, Sayın
Hikmet Aslanoğlu, Sayın Kâzım Karaağaçhoğlu.
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Oral Karaos
manoğlu, buyurun efendim.
AP GRUPU ADINA ORAL KARAOSMANOĞ
LU (Manisa) — Saym Başkan, Yüce Senatonun sa
yın üyeleri;
tmar ve İskân Bakanlığı 1978 mali yılı bütçe tasa
rısı nedeniyle görüşlerimizi arz etmeden önce, Adalet
Partisi Grupu ve şahsım adına Yüce Senatonun de
ğerli üyelerini saygılarla selamlarım.
Özellikle, 1950 yılında Demokrat Partinin iktidara
gelmesinden itibaren başlatılıp uygulamaya konulan
ve Adalet Partisi iktidarlan süresince de ciddiyetle
devam ettirilen ekonomik kalkınma hamleleri; yurt
sathında sınai gelişmelere sahne olmakla kalmamış,
tarımsal nüfusun giderek azalıp, endüstriyel nüfusun
giderek çoğalması sonucunu da ortaya çıkarmıştır.
Köylerden kentlere göç hareketleri, kalkınan ülke
lerin, başka deyimle, sınai kalkınma sürecine hızla
giren ülkelerin en belirgin bir özelliği olarak görül
müştür,
Altyapı yatmmîanyla birlikte şehir
nüfusunun
artması, imar ve iskân hareketlerinin belli bir plan
ve program düzenlemesi çerçevesinde modern ilke
lere göre geliştirilmesi konusuna ilk defa samimiyetle
eğilen ve inanan Demokrat Parti İktidan olmuştur.
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Bu gerçekçi fikirlerin ışığı altında İmar ve İs
kân Bakanlığı 1957 yıllarında Merhum Başbakan Ad
nan Menderes'in direktifleriyle kurulmuş ve bugüne
kadar faydalı hizmetler yapagelmiştir.
İmar ve îskân Bakanlığı merkez teşkilâtı ve di
ğer bağlı kuruluşları, genellikle teknik nitelikleri ağır
basan kuruluşlardır.
Planlama ve İmar, Mesken, Belediye, Teknik hiz
metler, Afetler, Arsa Ofisi gibi Genel müdürlüklerim
ve bunun yanı sıra İller Bankası ve Emlâk - Kredi
bankalarının, kabul etmek gerekir ki, mevcut kadro,
mali ve teknik imkânlar açısından kendilerinden bek
lenilen hizmetleri hızlı ve verimli ölçüde başarmaları
mümkün değildir.
Taşra kuruluşları »lan il imar müdürlükleri de,
yetki genişliği ilkesinin gerektirdiği ölçüde kuruluş
lar olarak düşünülemez. İşlerin merkeze aktarılma
sının adeta bir aracı haline getirilmiş, kırtasiyeciliğin
bir miktar daha artırılmasından öteye verimli bir çalış
ma içerisine sokulamamışlardır.
Bakanlığa mevdu teknik hizmetlerin, hiç o'mazsa
önemli bir bölümünün idari, mali ve teknik ıslahat
yöntemleriyle il imar müdürlükleri bünyesinde halle
dilip sonuca bağlanması, mahalli idarelerimizin ve il
gili vatandaşlarımızın şikâyetlerini de asgari ölçüye
indirecek görüşündeyiz.
Mahalli İdareler Bakanlığının, takılan ismiyle Ye
rel Yönetim Bakanlığının kurulmasıyla birlikte, mese
lelerin daha çarpaşık ve girift bîr hale döndürüleceği
hususundaki endîşemizi İfade etmek istiyoruz. Siyasi
amaçla kurulduğu, belediyeler ve diğer mahalli idare
ler üzerinde Cumhuriyet Halk Partisinin usul ittihaz
ettiği aşırı ve yıkıcı partizanlığının bir baskı aracı
olarak kullanılacağı izleniminde bulunduğumuz Ye
rel Yönetim Bakanlığına, İmar ve İskân Bakanlığının
hangi kısımlarının ve kuruluşlarının ne maksatla bağ
lanacağım merakla beklemekteyiz.
İmar ve İskân Bakanlığına mevdu hizmetlerde ak
samaya, koordinasyon noksanlığına, verimsizliğe, Cum
huriyet Haîk Partisinin herkesçe bilinen partizanlığı
na yer verecek düzenlemelere ve uygulamaya İmar
ve İskân Bakanlığının alet edilmemesi yolundaki en
dişelerimizi şimdilik belirtmekle yetinmek istiyoruz.
Adalet Partisi grupları olarak, Sayın İmar ve İs
kân Bakanının arz ettiğimiz hususlarda hassasiyet gös
tereceği inancımızı kaydı ihtiyat ile muhafaza ermek
te yarar görüyoruz.
1977 Haziran genel seçimleri sonucunda kurulan
ve güvenoyu alamayan Sayın Ecevit Hükümeti üye
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lerinin, Hazineyi bomboş buldukları yolundaki menfi
propaganda ve uydurmalarına rağmen, Cumhuriyet
Haîk Partili belediyelere İmar ve İskân ve Maliye Ba
kanlıkları kanalıyla milyarlarca liraya varan yardım
ları yangından mal kaçırırcasına yaptıkları henüz unu
tulmamıştır arkadaşlar,
Teknik bir bakanlığın dahi partizan tasarruflara
nasıl alet edildiğini ibretle seyretmiştik. Sayın Bakan
dosyaları tetkik ederse, iddialarımızı bizzat teyit et
mek imkânını bulacaktır.
Bunun yanı sıra, kıymetli Bakanlık mensuplarım
yerlerinden ederek, hizmeti ibadet telakki eden ki
şileri belli bir parti ve zihniyetin esiri haline sokmak
istemişlerdir.
Adalet Partisi iktidarları, şurasını kabul etmek la
zımdır ki, hiç bir zaman ve hiç bir surette böyle bir
partizanlık tasarrufuna tenezzül etmemişler, hizmet
leri, belediyelerin ve vatandaşların siyasi rozetlerine
göre değil, milletin arzu, istek ve selameti istikame
tinde yerine getirmişlerdir.
Sayın Başkan,
Kısa bir konuşma zamanı içerisinde her konuya
temas etmek imkânımız maalesef mevcut değildir.
Önemli gördüğümüz bazı hususlara temas ederek ko
nuşmamı fazla uzatmayacağım.
İmar ve İskân Bakanlığı, hızla kalkınan Türki
ye'nin her türlü imar sorununa, fiziki planlama soru
nuna, mesken sorununa, şehir planlaması sorununa
ve ilgili bütün sorunlara modern şehircilik anlayışının
ışığı altında çözüm yollan arayabüdiği, en küçük ka
sabadan en büyük şehre kadar değişen faktörlere gö
re sorunlara prtaik, hızlı ve rasyonel çözüm yollan
bulabildiği, yalnız kendi bünyesi içindeki dairelerarasmda değil, kendi dışındaki resmi ve özel bütün ilgili
kuruluşlarla sıkı ve müessir bir koordinasyon platfor
mu yaratabildiği ölçüde başanh olabilecektir.
İmar ve İskân Bakanlığı, aynı zamanda belediye
lerin ve diğer mahalli idari ünitelerinin en yetkili tek
nik danışmanı ve yardımcısı durumundadır.
Planlama hizmetleri artık bütün ülkelerde sade
ce teknik yönden değil, her hususu kapsayan şü
mullü bir planlama anlayışı olarak değerlendirilmek
tedir. Günümüzde hemen hemen bütün ülkeler; ta
rihi, sosyal, kültürel, ekonomik, turistik ve coğrafi
şartlann gerektirdiği bir yaklaşımla imar hareketle
rine nazım planlara yön verme yolunu tercih et
mişlerdir.
İmar hareketlerini kendilerine özgü mimari tarz
ve üslubu korumak, nüfus basma düşen yeşil sa
ha alanlarım ve parkları çoğaltmak, tabii güzellik-
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Terini korumak, tarihlerini ve milli hasletlerini yan
sıtan bina ve her türlü yapı-nHmaris«nin, hiç değil
se dış görünümünü ve estetiğini bozmamak suretiy
le düzenlemek yolunu tercih etmektedirler.
Kaldı ki, tarihi eserferm ve tabiat güzellikleri
nin korunması, son yıllarda milletlerarası toplantı
ların en önemli ve aktüel konularından birisi haline
gelmiştir.
Bizde ise, her nedense gökdelenleri ve yüksek
binaları şehirlerin göbeğinde, mevcutları yıkıp in
şa etmeyi, bilerek veya bilmeyerek yenilik saymışızdır. Yüksek bina ve blok apartmanlar, sosyal
meskenler, şehirlerin yukarıda arz ettiğim genel
görünüm ve karakterini bozmayacak tarzda ve hiç
olmazsa imkânların elverdiği ölçüde mücavir sahala
ra doğru kaydırılmalıdır.
Bu arada, şehirlerde yaşamı ve trafiği zorlaştı
ran önemli bir konuya da değinmeden geçmek iste
miyorum. Altını çizerek arz ediyorum: Hiç bir res
mi ve özel binaya, hiç olmazsa bundan böyle zemin
veya bodrum katlarda konut sayışma ve ihtiyaca pa
ralel olarak araba konulabilecek park yerleri olma
yan projelere asla prim verilmemelidir. Her gün
asgari 70 - 80 arabanın şehir trafiğine girdiği, özel
likle büyük şehirlerde bu gerçeği görmemezlikten
gelirsek, kısa bir süre sonra yayaların kaldırımlar
da dahi yürüyebilmek imkânından mahrum olacak
larını söylersek, kehanette bulunmuş olmayız arka
daşlar. Çok dikkatli ofanamız lazımdır. Yalnız
büyük şehirlerin değil, nüfusu artan bütün şehirle
rimizin bu şartlara belli ve makul ölçülerde intibak
ettirilmesi çok faydalı olacaktır. îmar konusu ga
yet tabii araştırma ister, görgü ister, bilgi ister ve
nihayet cesaret ister. Palyatif tedbirler hiç bir za
man çözüm getirmez, üstelik yeni sorunlara çözüm
aramak zahmetleri yaratır.
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Yerel Yönetim Bakanlığına bağlanacağından en
dişe duyduğumuz İHer Bankası konusuna da kısaca
değineceğim. İBer Bankası, kurulduğu günden bu
güne kadar belediyelere ve diğer mahalli idare üni
telerine büyük hizmetler götüren çok faydalı bir
müessesedir. Bizim de bizzat katıldığımız bazı mil
letlerarası toplantılarda mahalli idarelere kredi mü
essesesi olarak İller Bankasının birçok ileri ülkeler
de dahi örnek alındığını iftiharla izleyen bir arka
daşınızım. Bu müessese daima politikanın üstünde
kalmıştır. Daha doğrusu Adalet Partisi iktidarları,
İHer Bankasını diğer müesseselerde olduğu gibi, dai
ma politikanın üstünde telakki etmiştir. Yerel Yö
netim Bakanağına bağlanması düşünülüyorsa, bun
dan endişe duymamak mümkün değildir. Bu hususu
da Sayın Bakanın dikkatlerine sunmak isterim. Yerel
Yönetim Bakanlığını, icraat değil, koordinasyon
bakanlığı, teknik ve idari istişare bakanlığı ola
rak görmek lazımdır. Aksi takdirde, mahalli ida
relerin Anayasa ve kanunlarca öngörülen özerkliği
ne gölge düşürülmüş olacak ve İller Bankası da maa
lesef partizan tasarrufların bir aracı haline sokula
caktır. Endişelerimizin anlayışla karşılanacağı ümi
dini muhafaza etmek istiyoruz.
Mesken sorununun halli için de, başta Emlak Kredi Bankası olmak üzere, belediyeler, diğer
mahalli idareler, özel ve resmi kuruluşlar, Emekli
Sandığı, Bağ - Kur, OYAK, MEYAK vs. gibi tüm
sosyal güvenlik müesseseleri ve İmar ve İskân Ba
kanlığı arasında çok sıkı bir koordinasyon ve anla
yış gereklidir. Mesken sorununun halli, sadece İmar
ve İskân Bakanlığının görev sahasında bırakılacak
bir konu da değildir.

İmar ve İskân Bakanlığının teknik ve idari ka
demelerinde bilgili, çalışkan ve ileri görüşlü kıymet
li elemanlar mevcuttur. Bu potansiyelin hizmet açı
sından değerlendirilmesi lazımdır. Yalnız İmar ve
İskân Bakanlığı Bütçesinde değil, tüm kuruluşlar
daki teknik elemanlarımız için özel bri personel sta
tüsü sağlanmasını, Adalet Partisi olarak Türki
ye'nin kalkınması idealine gönül vermiş kişiler ola
rak, lüzumlu ve zaruri telâkki etmekteyiz. Aksi
takdirde, kısa bir dönem sonra resmi kuruluşları
mız teknik eleman sıkıntısı çekecek ve hizmetler ak
sayacaktır. Sayın Bakanın bu konuya bütün yön
leriyle eğilmesini Adalet Partisi Grupu olarak has
saten istirham ediyoruz.

Gecekondu vakıasını görmemezlik edemeyiz.
Geçmiş deneylerden ders almak durumundayız. Ge
cekondu önleme bölgelerinin düzenlenmesi ve bu
fikrin yaratılması, Adalet Partisi siyasi iktidarla
rının eseri olmuştur. Belediyelere ve Bakanlığa ge
niş imkânlar sağlanmalı, Arsa Ofisi, teorik değil,
pratik olarak da devreye sokulacak surette gereken
tedbirler planlama alanına konulmalıdır. Faiz oran
lan düşürülmeli, ödemesiz devreler ihdas edilmesi
ve bu arada başka kaynaklar da bulunarak, hem
mesken politikasının rasyonel bir tarzda gerçekleşti*
rilmesi sağlanmalı, hem de gecekondu probleminin
yaratacağı sakıncalar ortadan kaldırılmalıdır.
Mesken açığının kapatılmasına ilişkin radikal
tedbirler alınamadığı sürece, gecekondu sorununun
ortaya çıkardığı pürüzleri halletmek mümkün değil-
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diri Köyd6«s#l^e^«#s«öfâP valittuaşfn »g^fifi yıki
mak yerine ÖIHHV kendi katk?4ır>*'dtf ^İ^K^rak çv "^S-9lıçs|îrifafc >WSffi^fö
btiym kentlerimiz yığınta^
sahibi yapmanın y^las+m %^ti!Hİfek, ^önîdıgt ka- •'^m1mFmaâ&'&
Mh^oSk
ilerisindedir. !Ekos
daı zor olmasa gerektir.
^ h « I » b d iGbei afEÜy j
nomsal Hİ^fe^uffilkl #ır 'Bütörtfâk* içerisinde IrakıMıTuristik nkeMkttekİ ima* * ^ e k e t ^ tİe ^eTR^birj ^Wte. yeVl^hk- dözetti, yaşant W m i , estetiği, sağplan ve perspektif ı>ı-feiııdt* deMü gcJrh^^ <^oo-; ım^nsmmjMimi&
^'*urönılaşörikn küftür deperatiflerin geliştirilmesi in*ârilaW ya^nftnalıdir. j »^İfeMer^'â^lsıöafe»^ ^feöfleşeit köylerden söz etmek ola
Sözlerime s o s v m n < ^ « n n ^ 6 7 « 5 ^ a y d r » K a t t ı n :
naksız; fakat es/kMen edindiği değerlerini de yftîrerek
ve diğer ilgifi mevzuat muvacehesinde fe^uîiar^af-j ^kfl^a^aMşaİî ^eWk4îmizJn p u a n l ı ğ ı n a tanık olmak
fi y^saamft öncelikle T t i c e M e e n s l ^ stfffieMnMmnj "4fbtl^îyuî«İte f İÖsıdır.
* ' "
faydalı olacağı hususunu da b*firtnte£; istiyÖrüMT^ \ ^ f ^ y î k a i 7 J b ı İ i f â i * n ^ p i k Ur ömeğîdir. Tüm kentBütçenin Milletimize, - Ttlenlfeketihifee H ^ BaftaV ^S^IaM^İSS^S&^mâai
umut^îien girişenlere, Sözİdi ve bağlı k«mlu$lft+ nİeniüp!ürtn»=hayIrİi Ve Tja- *9«9ft Wâ$iij lK«bdiyef^Knktîet*i'giftikçe çıkmaza ^işarılı olıro^nı di^oı?, safy^tfar itfSİgftHîml ( H S ^ - j ?^l!eım^^iri E Ödİâftttt gttzeflîkferi insafsızca kıyımM:ralaniMİto.âKı^O'-"-"îli:rn îte™««uub s».îba9 neh î ^ t e : % ^ ^ W ^ " J d e ^ e # e r r adefe îbozrt!maktaa,r.
/BAŞKAN" ^ T e ^ e k k ü ^
KentSeşmemin hızı yanında," "Icentfifeşme olgusuna
oğlu.
'::: :•':.* s~i?rji M-mltı<:Â£:ti mh-iniif j frakfccşınuz 5Wnm«ı, şaşırheı Wt gemilik görmekteyiz.
Millii Birlik Grtspu adına Sajin Kadri Kaflhn,
Jtenfle^ söröt^yığınjann gittikçe daha uygar gf5rîibuyünm efendi»; = i w^«"-- .''.ıbKieceî .-^urıös âm i - namt W® ^iışam - *çhtae Dttlunm&lâfi' gerekirken, âksShe
MB G R t ^ U M A B m k i K ^ D R t « ^ l Â N ^ ^ b ü j nbas&sa>İ» <daıögater#nY ken#n «zerine vurdukları göSayiti Baka^H'e B a k a ^
»iti da f ^ n d ü g u ^ t M ^ ^
anasorun olan kentleşh*°6»ğus& Ü&rn^£?yog^mîaVİ
tırnak sunaçağun, ^.;j, -ÛU:ti flüRt.ftır,4Vj, n : i f e M
I
Bu olguyu, ,yüze^ ^nşgfön, k%83BîrJİzggaçfeıle \
vurgulayarak ekonptmsaJ ye toplumsal sonuçları d^Je
getirmek, koaunıu^ın ilk bölümünü ohışhıracakhr. I
Bu sonuçların n ^ a ı m v , ^ ^ a | e ^ k^u^^mdsn-Jba-l
raketle araştırrfma^, bu o^unjnfl Jçm<î|j^kİ?^d^n- \
lerini ortaya çd^ar^c^kjhjr, (> I)aha sonra da aıra*i ,kodoğal sitler, tarihsel yöreler v^ça^lcrin,kullanı
mında, imar planlarının uygulanmasında, konut so-1
rummda v e ' a M W ^
bazı \
aksaklildara $*n¥ak4üffio6ırikiybU t '- > f r i h * k î 3 3 İ
PeğerM^arkad^lajım^,,:,^^

.KSîHÎıîB-irv ur^t:': :

••• Türlaytfmiz, * î z h ^ y « l a - 1 £ i | n ^ % y » l n n ! n b ¥ İ
feeıitleşföe o î g ö s i I " İ ç e m m d e u f e F s # ^ l l t f ^ Mür^âe
fcent hüfosuJran^PKfeşflf ^ I ^ e ı r ^ ^ e ; mlftfâk \
§ayr olarak da ^ l n i ^ n d M H n # jm^Ö^^yfi^seİnesi \
«ibette bttyfflk b # u^işftfclm 4 imlafe t î oTİn# g^rt |
kin » u def^iklâV ü ç ^ ' M r a %<& -&Wh^kîh
\

tarzında ' »m^eMhe^^m^m^^Md^^

S

k » %-25: ©fâi^1%ÜW b i ^ ^ e r t f e i ^ ^ k e n İ e ^ y e
olgusuna'varm^o^ciğföi^^ 0 ™İ8,Mfe?. ts^nSfiisy
O hakle bugüakwtkçmıizin lıalilıc bakars*; yarnıki kentlerimia <>Wukça docrııja yakıu l>k İHçfeıde kestinııek olanağına, sahibiz.-<leııfcktk-^:; zt&nc

!
|
!
(
\

-AfHiıdıâii^lJöilelg, döze^sfe: yerîeşime:n g'îtlkçe yoganftiaşnwBW y&âtibmp'tâtofd v«%çüılcö kuşakları daÜfü•î«li!tâ£feiSeiljİfc£b^!ıâttta
yoksun hırttdN^rltMİİBİdfİ1IW'''8entr1al!âH^'İAa l^ûk çoginıAflte »s!»iS5*o w Mtölürel *WMdarniı geliştirememektedir.
Bu, cü*HVnti?!)n ^irdüpi; saptadığı ve acıkH Vr dü?râmdtt\
'
' -?i
Kentîfeşmemn sanayileşmeyi ve toplumsal yapı de^ikliği söreeiıfi *tk5Ky«* ve llizlandıran bir dlnan ^ ohtkSsiiıifr karşın, ülkemizdeki göç yığınîarıniii bu
yöntietei e^kîsî çok Tcisir kaîıp, âkssue hizmellerde ve
*tic»eKe"Menmeyen -yîğHmalar ohnuş;tur. Üsteîrk bu
l^aşiha' toifefiğ&ıdeki %îîyîimenm dokusuna naktığı; ı«»iöfcı,"Çöga«Ş -^^oniin^n bağdaşmadığı 'birimsel par
çalanmaları ve küçülmeleri 'görüyoruz.
i ; Ate^eleşmefer yePme b^erce Kiîaş işyerferli bü5 ^ nia^zaljır perin» !hw apartman altındaki manav,
&fiÇ3prv\5ikakfcailar, Wi$efenalarınıtutan ' "'^etâîer, seyyaraaficılar, dnenciter ^Jbi, Şark* dünyasının pazarları
dj*autla îHygar. diinv'omn liıWr lenfinde görülmeyen
Cifrabctfer (^fe fciiyte <»rtaya çomaktadır.
-^Bütün ^#dyöötei!«,Kka^mi hiçbir1 feeledîye başkaöinır» b^Aı •önlc^emey^ceâ*, '^rîleriie^ tartışıldığında
\d& öfk£Î^îataıat*akli; -fctem de oy *akrm»ndan güçlü
.v^Biftınn 'hedef oldftgtj tarhş^mayacak kadar açıktır.
M--*^: lı^pint^iır rtte^Ksrdlr.
<»a»tcyaiteçe daha->ağrf, «orunları beraberinde getiren
bu düzensiz kentleşme olgusunun- asıl nedenlerini araş-
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tırırken, karşımıza başboşîuk ye plansızlık çıkmakta
dır. <^Bu p j a n \ dönçmde »asıl o|uvor?>> ^ e ^ e y i n , sim
idi arz edeceğini.^ _.,. __, ., ; . _, ^ ,.,,,.„-.••,;,.,-., ... I
Şöyîe ki, tarımda ma^nelesıne ^ 4
no^ojinin kullanılması "ğîbi olundu, nüfus patlaması *
gîbl olumsuz etkenlerle itîîçşre;k ^ırşal^jb^lge .yaşadın-;
dan kopan, âdeta toprağın kustuğu. 'bu nisanlar yine;
pîansız olarak kentlerin Ihemeu içinde Ibeliren sanayi-;
leşme taraf ındatn da ayrıca çekilmece 'başlajnttnjştu-.;
İlk oluşum böyle cereyan ettL ,
,,„
,.,?'*
Gelişen sanayi bölgelerinin hemen, Iburnunun ..idi- •
bindeki yeni yerleşimi Ibö^g^le^inde gecetondvlarm d ü 
zensiz sosyal deruılikleri . .y^r,. ^|^nxısfar.n ]||çı, T*q<^upuînnpup, |
kentin hizmetler ye ticaret Sektörünü etkilemeliyle bu;
kez de, kentlerde kırsal^lbplîgeye..döı^ 'bı^^k eek&nj
güçleri doğmuş ye. göç eden nüfus, organze ohnayanj
hizmetler kesimine yığılmaya, haşlaınışifır. Bugşinkü d ü 
zensizliğin temelinde işte bu plansızlık yaj?dn\ ©öylece;
ortaya çıkan düzensiz büyük kentlerj, kentleşme haçe- !
kelini daha da hızllandırarak bölgeleraraşj djüz^s^ej^k i
artmıştır. Bu durum planlı dönemde görülmüş ye tfjn-:
lemîcr aranmaya başlamışsa, da,...cMdijb^ r .i|^^aın^t-i
ya girişilemedjğinden bugünkü âdeta caıesjz. duruma,
gelinmiştir*
,
c
Yarın, bugünden de k<ötü gözükmektedir. #ira» dün i
kentin uzağında zannedilen gecekondularla* yatanda
sın sağlığına ve geçim kaynağı olan toprağına baca
larından ö-üm kusan fabrikalar bugün ke^ntl^rin için
de kalmış, ve âdeta ekonomsaî ve toplumsal, yaşamla
büiimîeşmiştir. Girişilen düzeltici önlemce, jnsaııîan
yerlerinden etmekte ve topluca ekonomiyi de sars
r
maktadır. Tedbir de alamıyoruz.'
Durumun 'böylece sürdlürühneşi, ise, toplumu, hat
ta ekonomiyi içinden kemirmektedir, İste kalkmmarmzın asıl darboğazlarından biri, bu kısır döngüdür.
Plansız dönem belki daha fazlasını yapamazdı. Ama,
planlı dediğimiz ve üç kez de plan uyguladığımız dö
nemin bu başıboşluğu asla affedilemez.
Değerli arkadaşlarım;

-
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Koiîuya yakından 'baktığımızda durum açığa çık
maktadır. ö n c e ortaya, gelecekteki mekân organizas
yonuna ışık tutacak olan bir, yerleşim dlüzenıi. şeması
konmamıştır. 1977 programında yer alan bu çalışma
nın Dördüncü Plana da yetiştirilemeyeceği kesindir.
Eğer bu çalışma İmar ye İskân Bakanhğından bekle
niyor ve kendisine Devlet Planlamanın eşgüdümlüsün
de gerekli hizmetler de sağlanamıyorsa,Jböyjç 'bir ça
lışmanın hiç sonuçlanmayacağını da açıkça soiyleyebiliriz. Aksini düşünmek hizmetin tabiatına aykırıdır.
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^onomiik..Sefctp^^
ulusal kalkınma planlarının sektör;, jmastır. planlarıy
la djpğrjuflani'p gözetim altında, totulmşsının yararı açık
tır. Bu evreyi tamamlayacak olan bölgesel planlama
çalışması ise, /ulusal .kalkınma planlarındaki yatırım
ve politikaların yurt yüzeyine dengeli bir .biçimde dağıtıhnasryla ekonomik ve toplumsal dengeyi sağlaya
caktır. Ayrıca kaynaklar; daryaratıîdbi{ecek|tiçr Arazi
nin en iyi bir Ib^in^e kupa^ıhna^ ye Cengeli yerleşim
olgusu da ancak böyle sağlanacaktır.
Bölge plânlamaM, buraca ihfcfaf ^âk&foni^'plaıilam a aefizlksel iiânlWh«iarJsHlfd#%ir1geçit görevi yap
makta, hem de k e l l e ş m e olgnstma;: aik^atierinSze bir
daha arz ediyorum,- kentleşme olgusuna doğru yönü
îSöstere'bilmektedir. TiirkiyeMe 'bir^fm bu planlama
yokter. I^tev İjaVAladığııiH-/ keınlîe^me ofeıısiHîiın asıl
boşluğu buuada,- yitöi bo%e plancılığına gereken öne
min verilmentosmdedfr. Bn ?*>şhrk/ ruhrrtı Mir kentleşome Stratejisiımti sapfoiHp^ u ^
da7 engelle
mektedir. 1fi%te j * * f * ^ a t e ^ ^ ^
da yoktur^ progjafaria «iffîyoltttn^--'^ ''-''* ----•••'
--• .<;.b'!:.4İT.»jnY. r,v.vi~} *,..nınmq(iht,:.-v~H İ/L.V^:" ••'•:•
. Bugün köylerinden kimseyi, çıkartmamaktan ; tutun, galenleri de ger^ göndermek |^opu|p Jipnuşuluy<>r.
Kei|t|^neiîîn hız ye^(bîdn^ni, ;arat;;vıç% ia|çn, yasalarına
göre düşünüp, yığınlaşan kentleşmeyi bjl^e «Şağhk işa
reti» dîyenîerden, tutun, çekici sanayi kentleriyle; köy
- kent,_uyd[u - kcnlferle jsjiren, vçden^ç sağlamaya ka
dar seççnekli önlenık^in. en az 15 - 2 0 j yıldan fcsri
oıie ^cihnesine r a ^ ^ ı ^ ^ | u a ^ ^ ^ p uygulamaya ge
çiliri sağlayacak Olan bir kentleşm^, straf^ejis'i maale
sef saptanamadı. ,
„
. ; y|u|şal f ej^nomi^ziaitjen^el.çıkmazlarından <biri ye
toplumsal gelişmemizin ç^ğdaş^-değerîer yönünden
saptınfntasınm aşıl nedeni ^ o ^ bu düzeiîsiz J&entleşu?çyi; yeni bir Stratei^yie: oljırtaraik düzenlemek, bizce
Bakanhğm en iyedi r en önjemli görevi haline gelmiş„ tir kanaatimizce. Bu ,göre^ n ikı^«sıiZi Hükümet düzeymde.- ye ulusal kaHtınma »lamaı^ndan başlayarak ele
ahnacak bir^
İsk^jş Bakanlığmın yapacağı bir göre\ değtldir.
:r-^::*.; '?;;;.•:•'.-;;
LrD^e^^.,a^(ds§lşç^
„. f!Şİ?^n; kentleşme^ strateji»»! konusundaki önerimiz,
çzendj^çi ve caydmcı, ö^nJ^ml^ri e» kesin «biçimde uygulayajaik dio^al Jçaynaklafin ^çatejlk löaşHn bölgele
rinin ve geri kalmışhk g ^ ç e ^ n i n - Bu da çok^ önem
li - ortaya çıkaracağı ve böfee planJamasmın Ibelirîeyeçeği o^tlınaller^; g ^ ; a ^ ^ : ^ Q e ğ i n t i b ; ı d e n g e E bir
göçjin ye yerîe^îmm sağlanmasıdu*. Bu stratejiyi öneri
yoruz planlara girmesi için. Bu konudaki genel eği-
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lim zaten böyledir, yeni bir şey de söyleniliyoruz. Göç
leri gözetinı altına almak ve yönlendirmek hepimizin
f Sofi olduğuna göre, Dördüncü Plana Ibunu açıkça koy
durman ve 'bölge planlamasına kesin 'bir işlerlik ka
zandırmalıyız k5, İçlerinde dünya çapında uzmanları
bulunan şu topluluk, yaptığından da biraz zevk alsan
ve onun da ülküsüne varsın.
Arkadaşlarım;
istanbul derken, Ankara, İzmir ve ardından Ada
na, Bursa metrtypolleri karşımıza çıkıverdi; görüyor
sunuz. Elazığ, Samsun, Erzurum gündeme gelmiştir.
Bu kadar hızlı bir şehirleşme var. İzmit ve Dörtyol İskenderun Yeşil Paket projesine, eğer çok 'İvedi ola
rak kesin birer politikalar demetiyle ortaya çıkamaz
feek; önemle dikkatlerinize arz ediyorum, gerek İmar
uygulaması bakımından, gerek metropol İdare bakımmdan, ödünsüz metropol idare bakımından bir ça
re bulamazsak, inanın fci Dörtyol i İskenderun (böl
gesi ve îzmst bölgesi artık, aynen Haliç gibi gelecek
kuşaklara ancak utançla detvredeceğinıiz bir yer ola
caktır. Gözümüzün önünde, hepimizin görevi...
Bu durum, geri kalmış dünyanın tiple bir savaşı
mıdır değerli arkadaşlarım... Güney Amerika'da ve
Akdeniz'den Uzak Doğu'ya kadar iki kuşak üzerinde
milyonları Çok aşmış nice kentler aynı biçimde men
sup oldukları toplumların uçurumiu sınıf ayrılıklarına
ve bunun toplum yaşamına yansıyan her çeşit görü
cümü tehlikeli boyutlardaki çelişkilerle 8ç yapılarında
temsil etmektedîr. İşte kentlerimiz de böyledir. Bu ka
fileye şimdi de, esasen tarihsel gelişiminde buna yat
kınlık buihınan İstanbul başta olmak üzere, Türk kent
leri de katılmıştır.
Geri kalmış dünyanın bu kentleri, Batının ve Ku
zey Amerika şehirlerinin yüzyıllık bir tam sanayileş
me gelişmesiyle ulaştıkları milyonluk nüfus sayıları
nı çok daha kısa sürelerde, hem de sanayileşme sü
recini tamamlamadan aşmaktadırlar. Felaket burada
karşımıza çıkmaktadır. Hu kentlerin tümü, bağımlı
oldukları dış ekonomilerin bozulmuş kopyalarının
damgasını sert çizgileriyle sırtlarında taşımaktadır. Öy
le ki, milyonları barındıran gecekondularla sarılmış
o'an bu kentlerde çağdaş dünyadaki gelişmiş kentle
rin en görkemli ticaret merkezlerinin benzerlerini, âde
ta sefalete terkedihnüş bir ortamın içindeki adacıklar
halinde görebilmemizin işte nedeni budur. Çağdaş uy
garlık, bu çirkin tablonun ortadan kaldırılması de
mektir. Bunu böyle anlıyoruz,
Değerli arkadaşlarım;
Türk ekonomisini yöneten bazı uluslararası kurım&mn güvenilir be%eîeri, 2000 yıunda da bu duru
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mun böyle sürüp gideceğini hesaplarla ortaya koy
maktadır. Yeri gelmişken söyleyelim ki, işi ciddi tuta
cak 'iktidarların elinde Türk ulusunun hatırı sayılır
kaynaklarına ve tarihsel deneyleriyle açıkça bilinen
yetenekler'ine dayanarak bu yazgıyı kırıp parçalamak
olanağı ve şartsı tüm geri kalmışlardan daha çok biz
de vardır. 'Henüz daha tam kaybedilmemiştir durum;
işe girlşilebîlir. Bunun ilk koşulu, ciddi bir üslup 3e
konunun ele alınmasıdır. Plana karşın, ekonomisini
plan disiplini içerisine tam olarak sokamayan toplum
ların kentleşmeyi planlı yürütmeleri hayaldir; öyle bir
şey olamaz. Gerek merkezli yönetim, gerek belediyeler
olup - bittileri yasalaştırmaktan başka bir çare bula
mamaktadırlar, bulamayacaklardır; hiçbir belediye
başkanım da mahkûm edemeyiz bunun 'karşısında. İyi
kötü iş yapanlar var, haklarım yemeyelim.
Zaman zaman çıkarılan gecekondu afları; bakın
takdirlerinize arz ediyorum, çok tehlikeli bir girişim
oîarak ortaya atılan imar afları ve yine tehlikeli bir
alışkanlık olarak hukukun «Edinilmiş haklar» üveyi
nin arkasına sığınarak yürütülen imar düzensizlikleri
bu çaresizliğin belirgin örnekleri olmaktadır. Yapa
cak başka bir şeyimiz kalmadı. Üzülerek de olsa çı
kartıyoruz; ama içimizden de kolay kolay İstemiyo
ruz. Istırap hepimizin.
Sayın Bakanın gerek yurt iman, gerek gelecek ku
şaklara devredilecek ağır yükler bakımından çok sa
kıncalı olan bu davranışları göğüsleyeceğini umuyor
ve daha çok oy kaygısına dayalı bu tür istismarlara
hiç değilse bu Hükümetçe son verilmesini diliyoruz.
Artık hepimiz için alışkanlık olur ondan sonra.
Sayın arkadaşlar;

i
ı
i
|
|

İşin başındaki yaklaşımda, bir başka deyimle de,
stratejik yığınakta yapılan hatanın işi nerelere götür
düğünün en çarpıcı ve kahredici örneğini İstanbul
vermektedir, izninizle, biraz dokundum İstanbul'a,
ama vazgeçemiyorum. îşte Haliç, işte Boğaziçi ve ni
ce nice kaybı asla giderilemeyecek değer kayıplan.
Haliç kayboldu arkadaşlarım; uzmanlarımız üçüncü
bölüme kanal açmak suretiyle devam ettirmeyi bir
çare olarak görüyor. Dolmuş artık; yarın ikinci böKim de dolacak ve Halıiç ortadan kalkacak. Bu bir
kayıptır. Bu konuda Meclis komisyonlarında sürünen
bir öneriye Sayın Bakandan ilgi gösterileceğ'ni umarım.
Planlamadaki görevindeyken olumlu biçimde konuyu ele alan Sayın Devlet Bakanı Hikmet Çetin'in
de büyük ölçüde yardımcı olması oiağan kabul edili
yor, inşallah olur ve öyleydi o zaman.

C. Senatosu

B : 27

ADİTPUĞ (Aitmboymızu Diriltme İmar Proje ve
Uygulama Gnıpu) olarak adlandırılan bu yasa konu
su, Boğaz sularından Kâğıthane vadisine akıntı sağ
lanmasından, Halic'in rehabilitasyonuna ve efsanevi
batıklara kadar sorunları bir bütünlük içinde uygu
lamaya dönüştürecek olan yasal yetkiye ve güce da
yalı bir yönetici ve yaptırıcı organın yaratılması ko
nusudur; sürünüyor oralarda. Üç sene evvel 14 mil
yardı, otofinansmanı vardı; bugün 20 miyardır, yarın
milyarla ölçülemez. Dünyanın bu saydı değerini; ya
ni İstanbul'u başka tür girişimlerle kurtaranlayız. Bu
gün elinde biraz geniş toprak olan kişi, ya da gruplar
kendilerine göre bir plan yapıp kentsel hizmetler için
gereken payı da bıraktılar mı, belli formaliteden son
ra yasal olarak yeni bir yerleşim yeri kurabiliyorlar.
Türkiye bu... Son duruma göre, yanılmıyorsam li>
hektarlık yer aklınız mı, bir yerleşim yeri kuruyorsu
nuz. 74 bin zaten yerleşim birim» var; mahalle kom,
mezra, divan, iskele adı ile... Devlet bunlardan naşı.
başa çıksın?.. Bir taraftan da «azaltalım» diyoruz.
Oysa ki, yasalarımız, çoğaltma yönünde mütemadiyen.
Böyle bir çelişki olamaz.
Yerleşim alanları mutlaka önceden bir plan bü
tünlüğü içinde seçilmiş olmalıdır; mücavir alanları
yurt yüzeyinde genişleten çok olumlu adımların ba
şarıya ulaşması, ancak böyle tedbirlerle oîur. Bu ko
nuda düzeltici ilk adım olarak, imar sorunlarımızın
çok gerisinde
kalmış olan Temel İmar Yasasımn
mümkünse bu dönem içerisinde değiştirilmesidir. Bu
nun için de kısa sürede bir İmar Şurasının toplanma
sını öneriyoruz. Bu değişmelidir artık, çok geride kal
dı. İmar planlarının 20 - 30 yıllık bir perspektifle ele
alınması, İmar Uygulama Planı ile birlikte, dikkatle
rinize arz ediyorum; imar programlarının ve imar yö
netmeliklerinin de düzenlenip birlikte onaylanması is
tikrar getirecek, yoksa istikrar gelmiyor bir türlü. Ye
terli bir altyapıya dayanmayan imar uygulamasına en
ufak bir ödün verilmemeli, bundan sonra Merkezden
ısıtma da gözöniinde tutulmalıdır. İşin içinden çıka
mayız yoksa... Hava kirlenmesi diyoruz, hergün yeni
bir kazanı ateşleme devresine sokuyoruz. Çelişki bu.
Olmaz bu.
İl ölçeğinde ve mastır plan niteliğinde alt bölge
planlaması, bir tür politikalar demeti niteliğinde or
taya konmadan; çok önemle duruyorum üzerinde, da
ha alt düzeyde gfe'şllecek imar uygulama çabalar? bi
linçsiz olmakta ve boşa gitmektedir. Görüyoruz...
Plancılığımız içerisinde oklukça ileri götürülmüş bu
lunan çevre düzenleme planlan öncelik verilerek bi-
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tirilmeM, Mç değilse doğal sitler, sahillerin kullanımı,
tarihsel turizm alanları gibi, hem üst düzeyde, hem de
alt düzeydeki planlamaları etkileyecek olan esaslar kı
sa sürede ortaya çıkarılmalıdır ki, işlerin doğru git
mesi yanında, halk da ne yapacağını bilsin. Onların
parası da çarçur oluyor.
Değerli arkadaşlarım;
Halic'in, İzmit Körfezinin, İzmir'in, İskenderun'
un deniz kirlenmeleri, Ankara'nın hava kirliliği der
ken, devreye şimdi de nice akarsu ve göl kirlenmeleri
ve toprak kirlenmeleri girmiştir.
Çevre sorunlarımı^ bir de ideolojik ve siyasal bo
yutu olduğu kuşkusuzdur. Bunun idraki içindeyiz.
Ama işi böylesine laçkalaştırırsak, «Turistik potansi
yelimiz» diye haklı olarak övünüp umut bağladığımız
sahillerimiz çekiciliğini kısa sürede kaybedecek, açık,
gözüküyor bu; attın yumurtlayan kafileler Türkiye'yi
teğet geçecek. Bu tehlike yakın, gözüküyor.
Çevre sorunları, kalkınmamız için iki ucu da ber
bat bir darboğaz haline gelmiştir. Bunun denizlere
açılan bölümü için esasen başlamış olan uluslararası
kural ve çabalarla çare aramalıyız. Ama hava ve top
rak ve iç sular kirlenmesi gibi bölümüyle kesin bir
savaşa biz girmeliyiz; dünyadan medet umarak değil.
Yıllardanberi sözünü edegekMğimiz bilinçli ve bütün
leşmiş bir planlama ve plan disiplini olmadığı için,
örneğin; Adana ve Bursa gibi (Çok tipik misaller arz
ediyorum arkadaşlar) yörelerdeki binlerce yuların do
ğal armağanı, altın değerindeki toprakları sanayi ve
mesken olarak (Öyle değil mâ arkadaşlar?..) beton yığınlanyla insafsızca ortadan kaldırırken, nerede koya
caksınız yerine bu toprağı bir daha?.. Yine, bağ - bah
çe ürünü verecek değerdeki topraklar içinde yükse
len çimento fabrikalarının toprağı ve ormanları ta
mamen yok etmesine artdc sık sık tanık olmaya baş
ladık. Böyle plan olur mu?.
Değerli arkadaşlarım;
Oysa ki, bu şeftali bahçeleri, (Bursa'yı misal ver
diğim için hepiniz görüyorsunuz) bağ, bahçe toprağı
üzerine oturtulan nice fabrikaların 300 -* 500 metre yer
değişikliğiyle fundakk araziye yeıleştirilebiteceğiiM
gördünüz hepiniz. Pamuk tarımı arazisi üzerindeki
fabrikaların 5 - 1 0 kilometre geriye alınabileceğim el
bette görmüş ve bunu özlemle istemişsinizdir. Ben is
tedim çok, sizler de istediniz.
Toprak Reformu Yasası bunlara bir çare getire
medi maalesef. Biz, çareyi imar planlama uygulama
larında görüyoruz. Bu Bakanlığın görevi çok önemli.
Türk kalkınmasının temelinde yatıyor bu Bakanlık.
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Ciddi bir hazırlıkla birlikte, özel mülkiyetin ye
ohuri'İâsarru^^
Üe Tsamu
bulunduğunun düşünülmesi..
hâ'kkYnui 've v yararinın
''"''
-!>- tp<^;x3, .refilo ^apf>'£3îİ.>fch> nfiHİKiiini;^:, L^abvsv^b İL
VTar; gelecek çocuklaranız ıçmt en azından var ve.saece hukuk demeti değiliz »ız^ Sosyal fîukuk devletî
dece
olduğumuzun hatırîânmdsı' ve bu inançla kolların sıvanmasıyladır ki, sorun en can* yerînden j^afcalanip,
çözümlenebilecektir. l|unu çözenz.
\
"
BALKAN — sayın Kaplan,' W samye eferfcdim.
Saytn üyeler;
F/ıi'jttm-y&rA Ses yv ımıu!*! 93/fi su
bayın Konuşmacının çok az bir
- -~- oldugunu tespit ediyorum. Suremazm * bitmesine 1

».2
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juraoîsfisfe ,'
yükseltmenin zorunluluğu yasanda, bazı bukuksa! ve
parasal Önlemler alih^ığmda, bölge, bölge hnar etmek \ le ^uygu^âifâbûır ye ûyg^aınnalıdır demek istiyorum.
t MSselaf bu" ylmîeııüe yapusa îdi, Kızılay ve Sıhhiye .
arası kim bılkr ş.nıdı ne görkemli ve hem de Türk ,
i kültürünün üslubu"içiride
iie gÖrkemİi b:r yer arz edeS,:Ji^^'4İS ^ ^''Tİı3;v IÖV;Î3">; r.;J^ j- .. ^">;.'....„ L ;..•• " —
biErdu Yazık bu ıırsâtîan kaçırdığımıza; günahtır ari -CLÂ Simûûinz-f ttmusıo i^iiiki^ =
. • Î . ^ ' - - : V.^ -(..7
kadaşlarım. Kaçırmamalıyız uc beş kışmm menfaati
•ÜS?.
için; topar

w-

I -.Şa>tatıaıŞadrişlpHrat;; J<E;;V ; ; ; ^

;•'•-/.,?"';.

I LKojHffiŞBOMM^i'bağlarkei^ konut poliMcasıyla âfet-» *
Ier;tfewşısmda k|tevuraida d e ğ ^ ^ istiyorum, tzâa
\atKı Say$nkmvmmomfr
temımimfil&ii^^
' veı&TseBilıbBaBü ? arz edeyim; 17 p l . önce Devlet yöçalışma süresinin ? ^ızptıkıutsi Jwwıjsun«, öv kırınıra »*-.
netmiad«ntâ4>ğrudBB döğ>uya sor«ıuu insanlar olarak
nusoruşaa: /K&mK ed^Bİer^Hafcpli eûBûeyenler... Jfa*i
I
biz,: îmeskdn »sönanunB tanıınlarken, «Mesken, bir tibul ediüa|ş%i tun-u qvv,mi> -Ânıvlo ıi£aA -ynh -.\:n:\yj
| carfct metaı: • -bâÜBden çdtanfap, mütevazj bir mülk
;Buyuı^H|'e^ffl|îm»h--î;ia w;t in'gühLb? jJm::::;!^'.:.
!haj&ffi^irnıetid«r^ dedik, @ günler daha henüz yapıl>manw> filan Anayasamızin özgürlükçü sosyal hukuk
ı M î b l afi .İİS-J3îy^-st >De»4etinid ö^ide bir bakıma bu cümlede kendini buvaraîa) — liegem arıcaeaşi
lu^isen,, bugün ikarşılaşılah ve aşılamayacak boyutlara
îmâp ııy^tıla fasında" ç ^ M î a M z ^ İ e ? bir ââfnolcohışaâ: konaii sorununa^ uaun bir perspektifte ışık tu^tayı dâ Mi â r ^ b e f i M l u « i ı n » v e r W u n
jtacak bir ilkeyi de orada arz ettik.^ Ticaret ıneiaı de-a
n
İDüil^^nt^p1*
% MMİuı öze*
ğil, mütevazi bir mülk, mülkü elinden almak değil, re1
i İMderv k^rki^n !!»?!^'
^ M t â y^rya^yükM^
âmâ ticaret metaıda değü. İşte
köi>ÖÜrumiası haıı^i netleliSÎeVr'çc^ fihİfî
ayoruz.
ne^la^ateM^aa!
Bii, nteİtiİelket meseleteri hakkmda ki görüşlerimibakımından da İsabetsiz
BWçizlFy^*ru2 'ftiizni meleri p^h'tikası "bolürilünde bu küçücük cümleyi
1
:
lu^ ete^oMIm üftdtâk W _;e **"'""'" ''If inlkrt?" çizme-'
îko^yln^^TİâİniJ^k # oltuem^ere karşın sorun, bîr
yinV; ^ " ^ I z ^ e f e ^ n f f vİkIyVTcaİiİul sürirken. Sonra
\ sösy^î hukuk? deVlefîmn* temeline oturtulatnadığı içifı;
l
uâiBp'^^^t^r^m
^ k^# b^mV^kMîl
jdîrJKi bugüne geifiıide. Her halde kabul edersiniz.
köymSyffi. ^ B ç ^ M ^yİ^olÜyoîP C M M I İ ^ ^ £
îû&£
. B^ JrBiküme,tieı^ topk«as^
İtüifkeftflel
dar, çagöâş"
v
yöi*. mı '"'aMhâ^Mâf^a^^İEÂzler'"ya^lt^miza
0 İlaç ye uy^ulaına Jb^kjayoruz. Bunu derken, öbür hüre; başta ö hatayı y&i0kfıti M? Mst%s$i katoiâytö' kü^^t^en,.beklemıem£k değil, bu hükümetler meselesi
sonrada.
• --—-M-»
-^-,
de d e ^ , ^^.'mi]z4n me^lesi. Hekimiz yapamadıysak
Birieltiffner'^
yapamadık IHHU^ hepimiz yapalun demek istiyoruHi.
yetimV a ^ e o ^ c e ^
çe^iİP
. Arsa 4?^isfni, konut yapımını da üzerine aîan, (bu
toz ve çamur deryaîanna nedeW%îa^€inşaat î^emiîn5li;: da önemlijj^n- t^küfinaiz) 4ev bir kurum olarak yeni,
sürüp gitmesi, halka da &dyet%'&^^B^:''Ûû^'hsU
bü| nifegays ovuşturmak etkin bir adım olacaktır ka
::
yet' çeÛBiM^'W^i^r^Mjll^
kity^pıyi'da boznaatindeyizalA r;b\i.t;fvf-< ," -*•••>••,•
. •-. .••.•.••-.;
i
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maktadir; goîîlyölM, ^r^allfe: kliş^k^^Dİyunca'df
[i Çöer Ban^suunindiye kadar sürdürüjebilîniş olan
r: n
sü^p"ğİtm^fâlır! i0 '' fs^^^h<x' ^«rlüi-ıt'î^ - K ^ : H ; ve t .takdiri edile» ciddi görev janîayışı (Aksini görme
Bîr çare?..**ÇaMyi bu^n Avrupa bulmuş. Koriıödik İHer Bankasından, herkes takdir ediyor) ve Emt
msi aunya hadi diyorum rahat bulur, plancılar ser
lâk Kredi Bankasının saptanacak yeni sosyal politika
best DteklJdıinya"dâ bülmı^flagfi ökduğuniuz düniie uyundu Kilınması ile bu konuda entegre bir ham
ya bundan•"SİJiMÜ^JtflVMi
ödün vermemiş
ile ortaya rahl^kla çMaıılâbMrV
Değerli ârfeaaâsİarmı;
Bunları yaratan biz olduğ^mıuza göre, îasa sürede
fl
Afetler k^rşisu^â disiplinli ve etkin b!r düzenle
öriîemeS olanaglına aa^laMjiz! xak^iılenmze"arz etli»îşe* çare^bûnîı^
(Bu^raıyoraz; istemiyoruz ûe-t
yorum; ÇUmcu Dana düşmez bü ntütehassısîarm karşıâiî tiunu) İffiüsun oıi konudaki ^üyarhİığım rencide
sında, değerli arkadaşlarmun karşısında. Bölge, bölge,,
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fMiiffaâ?k&^ >j(toliİ9H2>*u^n§fcBrından bazıları
Cumhuriyet Halk Cartası Grupjı adına Sayın P^aîize bu işlerin evvelce üstesinden gelemedikleri gibi»;
baiîtogiu, buyurun efendun.
e
İ«fellfâ^ e Wfeîdjw ? de ;^iÇ;bfc; gi^eııce vermemdkCHP GR^^aSMfTIlHa SÖSDB^SiiB.04 :«d|lM3? ı\6 dx«? 9«s««'ü-f>--uT &•: .-.r. -..:.'•:;:
LU <ErzunnH)>«^ıiS«yıâ B^i«Hesiıyı4ıî«*natörJ6»s^?.
J l a f l j a j m j n ^ j ^ e ^ î î b a z j t e n ı v k»vy#||, bazdarımn
^Beğİrı^feP^İR>b^?îtelİö«» m^.smü
ye hele hepHepnızı saygıyla, selamlarım. , . .
••'i.'--. ,r ' V:^V.U"<ÜKI {.«••>i^;-i S4î nslnrd ,qn'iv sır! iîiel M « t « e t B « y j Bferş^Otl j % i f c r y p ^ r ; ^ a ı n a jbfele hele
İmar v » İ s b a a
fiaiiınliğHbn,0,^78:sfiluitetçesi^i^hd
f«^ t&mi jK^lr.Midilı^|gi«îttıt!?SÎıhati» de.yoktur.
Cuın^iM^tıHaJfe.fPaJ^
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ulOflactiidanida ;JÜıW9İerdiı'*; Son zamanlarda pianlao%ak. g e r ç ^ l v k ^ ^ ^ ı i , b^lge^ei iyajrta 0%m,jfasss&Qâi
to^opiatlama
tehtke^
f^»n^tı|$!a|^i!^^s
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1973 yılından beri her yılki Bütçe Karma Komis
yonu, Meclis ve Senato konuşma ve eleştirilerini tu
tanaklardan fırsat buldukça göz atıp, söylenenleri de
ğerlendirmeniz gerekenlere ışık tutacaktır sanırım.
Bütçenizde bir sürü rakamlar var. Bu rakamlarla
borada usandırıcı şekilde meşgul etmek istemiyorum.
Ancak, harcamaları disiplin altına alarak, savurganlığı önlemek ve kaynakların daha verimli, üretime
dönük olarak etkili bir biçimde kullanılabilmesine ola
nak sağlarsanız, başarınızın °f0 30'unu kendiliğinden
sağlarsınız.
Bugün imarın baş koşulu olarak planlama geür.
Bakanlık, şehir ve kasabalarımızın <J0 30'unun imar
planlarım henüz yapmamış veya tamamlamamış du
rumdadır. Dengeli kentleşme, bölgesel çapta fiziki
planlama, kentsei planlama uygulamalarının çok ge
risinde olduğumuzu zannediyorum.
İskân konusunda, Bakanhk henüz kendisini iskân
edememiştir ki, halkımızı etsin.
Kentsei konut sorunu, afetten sonra sürekli yerle
şim ve yeterli ve ucuz ve standart, uygun evsafh yapı
malzemeleri gibi konular ise hâlâ askıda kalan konu
lardır. Planlama ve uygulamanın ve iskânda gecekon
dulaşmanın önlenmesi için, önlem ile gereksinmenin
önüne geçilerek gündüzkonulann yapılır olmasını öz
ler olduk; bunları çözümlemeyi gözler olduk.
Yukarıda bazı cümlelerle söylediğimi görevleri
nizi, Bakanlık kurulduğundan beri, bu Bakanhk ve
örgütü, kuruluşları, gelmiş geçmiş bakanlar ve örgü
tünüzde görev almış tüm görevliler bir çözüme ulaştırmanuşsa yahut tatmin edici bir sonuç alınmıyor
sa, oturup düşünmek gerekir. Acaba sistemde bir bo
zukluk mu var?... Konuların ele alınmış biçimde bir
eksikliğin var olduğunu kabul etmek zorunluğundayız.
Nüfusumuzun bugün % 38'i şehirlerde yaşamak
tadır. 1950'den sonra Türkiye'mizde hızlı bir şehir
leşme başlamıştır. Şehirleşme, bütün illerde aynı de
recede olmayıp, sanayinin yoğunlaştığı şehirlerde da
ha hızlı bir artış göstermiştir. 1950'de şehirli nüfu
sun % 44'ü 100 binin üzerinde olan şehirlerde ya
şıyordu. 1970'de Türkiye'mizde şehirli nüfusunun
% 56,8'i, nüfusu 100 binden büyük şehirlerde yaşa
maktadır. Nüfusu 20 - 50 bin arasında olan orta bü
yüklükteki şehirlerde ise, şehirlilerin % 18'i yaşa
maktadır. Demek ki, büyük şehirlerde nüfus daha hız
lı artmaktadır veya büyük şehirlere dışarıdan güç da
ha fazladır.
Büyük şehirler, zaten bir nüfus artan veya nüfus
çeken yerler olduğuna göre, nüfusu daha da çekecek
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sanayi kuruluşlarını da bu şehirler veya civarına kü*
ruyoruz. Neden?... Bu durum büyük şehirlerimizin
daha da büyümesine ve bu suretle metropolleşen
kentlerimizde büyük sorunları da birlikte getirmekte
dir. Sorunlara gerçekçi bir yaklaşımla eğilinmemiştir.
Zira, Türkiye'mizde Bakanldt kurulduğundan beri
Hükümet programlarında konan ödeneklerde, ne
konut ihtiyacım karşılamak üzere konut yapım veya
konut kredilerinde, ne inşaat malzeme fiyatlarının dü
şürülmesi için alman önlemlerde, ne çevre sağlığı ve
hava kirliliğinin giderilmesi konularında, ne belediye
lerin idari, mali ve teknik bakımdan yeterli güce ka
vuşturulmasında, ne de şehir ve kasabalar dışındaki
mevcut ve müstakbel yerleşim, sanayi ve turizm ge
lişme yerlerinin edinilmesi ve altyapı tesislerinin geUştirilmesi konularında çabaları yeterli olmamıştır.
Durum bugün de böyledir. Neden?...
Hükümet programlarında şu 15 yıldan beri, plan
lı döneme girdiğimizden beri, kamu yatırımlarının
% 72'si Türkiye'mizin İstanbul, Ankara, İzmir, Bur
sa, Adana gibi gelişmiş 27 iline yapılıp, kalkınmada
öncelikli yöreler olan diğer 40 iline her yd ancak
bütçelerle % 28'i ayrılır ve yatırım yapdırsa ve özel
kesim eliyle yapılan sanayi yatırımlarının (ki, teş
vik belgesi ve teşvik kredileriyle) % 33'ü yine bu 15
ydhk planlı dönemde İstanbul civarına, % 6'sı Bursa,
% 8'i İzmir ve % 13»5'ğu Adana üîine verilirse ve bu
oranda sanayi kuruluşlarına bu gibi yerlerde yığıl
ma sağlanırsa, Türkiye'de dengeli bir kalkınma, sa
nayileşme olmayacağı gibi, dengeli bir şehirleşme de
olmaz; hatta dengesiz bir metropolleşme olur ve bu
hızh dengesizliğin sarsıntısını göğüsleyemeyiz. Sorun
lar çoğahr; sorunları çoğaltmamak ve hatta mevcut
olduğu kadarım dahi çözebilmek için, Anayasamızın
koyduğu kuralları uygulamak zorundayız.
Sağlıksız şekilde büyümüş ve metropolleşen şehir
lerimizde metropoliten planlama, bölgesel planlama
lara hız verip, bunları tez elden bitirmekle birlikte,
bölgesel planlamalar için de ilçelerin şehirleşme plan
larına ve hatta köy - kent planlamasına derhal baş
lanmalıdır.
Bu planlamalarda öngörülen esaslar içinde turis
tik, tarihi, doğal değerlerin, bu yönden önem arz eden
çevre düzeni planlarını hazırlarken, özenle trafik ko
nusunu da gözönünde bulundurmalı ve kitle taşıma
sına geniş çapta imkân verilmesi gereklidir.
Her olaya ve olguya ekonomik pencereden bak
mak uygun olur kanısındayız. Trafiğin bile zamanla
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ekonomik taşıt aracım gerektirdiği ve ona göre yol [
Kooperatifler yoluyla mesken yaptırmak ve edin
ve kavşakların tanzimi gerektiği meydandadır.
me günden güne güçleşmektedir. Şöyle ki, örneğin;
Sosyal Sigortalar Kurumu, konut kredisi olarak bil
Hemen idari bir reform yapılmalıdır. Merkezi köy
farz 200 bin TL. veriyor; fakat yapılacak daire 300
veya köy - kent yasal olarak kurulmalıdır. «Kalkın
I bin TL. sına mal olacaksa, kooperatifle müteahhit
mayı köyden yahut köylüden başlatacağız.» deriz.
I pazarlığa girişiyor. Varsayalım ki, ünite başına 450
Bu bakımdan köylüden ve köy - kentten başlayalım
I bin lira ile anlaşıyorlar. 300 bin liraya mal olacak
artık. Köylere yol, içmesuyu, ilkokul yine yapalım ve
I daireden 50 bin lira da kâr kabul edilse (ki, hakkıfakat ekonomik tesisleri köy - kentten olsun başlata
I dır) 350 bin lira eder. Demek ki, müteahhit 100 bin
lım. Köy de, köylü de kalkınacaktır. Sonra, küçük
boy ve orta boy ve nihayet büyük boy şehirlerimi I lira daha fazladan, her üyeden para alıyor. Bu şekilI de bir sömürüye emekçiyi neden mahkûm ediyoruz?...
ze ekoaomik tesisleri kuralım.
I Kooperatifleri müteahhit eliyle konut sahibi etme
Bundan böyle, altyapı yatıranlarını, hastaneleri, I usulüne son verilmelidir ve fakat konut müteahhitsanat okullarım, enstitüleri, yüksekokulları, hep I lerine geniş kredi olanaktan sağlayıp, yapı malzemeküçük ve orta boy şehirlerde yapalım.
I si üretimine yönlendirip, malzeme artuılmahdır.
I
Emlâk Kredi Bankasının ticari kredileri bu şekSahil şehirlerinden İstanbul'u, İzmit'i ve diğer sa
I le ve yapı malzemeleri yapan firmalara yönlendirilhil şehirlerimizi fabrikalar, plaj yerlerimizi sanayi
I melidir. Kooperatif konutlanm da Sosyal Sigortalar
artıkları istila ediyor. Doğru mu oluyor?... İstanbul
I Kurumu kendisi yaptırırsa, kân ile birlikte, işçiye
Türkiye'nin değil, Ortadoğu ve Balkanları turizm,
I daha da ucuza mal olacaktır.
eğlence ve sayfiye şehri olarak kalmalıydı. Turist ge
I
Yapı Malzemeleri Genel Müdürlüğü de bölgelerlirleri "yeter de artardı bile. Ne oldu şimdi İstanbul?...
I de yerel yapı malzemeleri fabrikalan veya atelyeleri
Bir gecekondu şehri. Çarpık uygulamalım sonu bu.
kurmalıdır. Bu, yöresel sanayinin çekirdeğini oluşSanayici ucuz işgücünü temin etmek ister... Anado
I turur. Yatinmlann % 60'ını inşaat yatınmlan ve inlu'dan yorganını sırtlayıp her yurttaşa bir dilim ek
1 saat yatırımlarının % 70 - 80'i oranını da yapı malmek parası miktarında iş veren vardır; ama barına
cak yer verecek iş adamı yoktur. Hele bir süre sigor- I zemeleri meydana getirdiğine göre, yatınm tutanmıtassz, primsiz çalıştırmak da kâr sayılır. Lojman ve I zın % 40 - 50'sini yapı malzemesi ihtiyacım karşıyatakhanesi olmayan emekçi, gecekondusunu yapa I Iamak amacıyla kullandığımız ortadadır.
caktır. Bundan sonra sorunlar başlar. 775 saydı Ka I
nun, gecekondu sorununu çözememiştir.
I
I
Türkiye'mizde" her yıl nüfus 1 milyon artmakta
dır. Her yıl en az 200 bin mesken üretilmesine ih I
tiyaç vardır. Kamu, özel, ya da kredilerle bu kadar I
meskenin üretilmesi planlamasını yapmalıyız.
I
Emlâk Kredi Bankası ve Sosyal Sigortalar Kuru I

Bu nedenle, yukanki önerimi 1975 yılı Bütçe konuşmamda yapmıştım, aym önerimi yenilerim.
Deprem ve doğal afet konularına gelince:

I
I
I
I
I
I
I
I
I

ye, Çaldıran depremleri için bunu söyleyemeyiz. Hele
hele 1966 yılında vuku bulmuş olan Hınıs - Varto depremi ise, hâlâ daha hükümetlerimizin ciddi ilgisini bekİçmektedir. Aynca, afet konut tiplerinin bölge ve
yörelerin sosyo - ekonomik yapılanm da dikkate alarak saptanması ve bu tiplere göre uygulanması, kontrolü, ihalelerde yolsuzlukları azaltıcı usullerin geliştirilmesi ulusal servetin heba olmaması bakımından
zorunludur.

Jeolojik teşekkül itibarıyla, memleketimizin büyük bir kısmı sarsıntı kuşağı üzerindedir ve yurdumuz her yıl yer sarsıntısı veya başka doğal afetlere
maruz kalmaktadır. Deprem felâketi geçiren yöre
lerimizde hükümetlerin önceden bir hazırlığı olmadımunun kredilerinin, gerek bir ünite için, gerekse top
lam değeri bakımından yeterli olduğu söylenemez. I ğı gibi, deprem vukuundan sonra yapılan bütün çabaEmekli Sandığı ve kurulacağım sandığımız MEYAK, I lar da yetersiz kalmaktadır.
İYAK ve var olan OYAK, Bağ - Kur gibi kuruluş
Belki, Gediz depreminin yaralan sarılmıştır; ama
lar da mesken yapımına bizzat başlamalıdırlar.
Bingöl, Lice, Hani, Hınıs, Varto, Muş, Van, MuradiEmlâk Kredi Bankasının Ankara ve İstanbul Li
mited Şirketleri, diğer bölge şehirlerimizde de devam
lılık alacak şekilde kurulmalı, buralarda, ya banka
nın vereceği mesken inşaa işlerim yahut kapasitesi
dahilinde yukarki kunıluşlarm toplum meskenlerini
alıp yapmalıdır. Bu işler yapüabilir; yeter ki, muka
veleli personel istihdamı olanağı ve bu kunıluşlarm
devredilen işleri için avans olarak tediyelerine olanak
sağlansın.
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zamlardan elde
Geçenlerde tek vizyonda verijgıı >
r Vi^j'öjçesi ,«0- I , tejke^ maddeleri fiyatlarına yapılan
rüntülcri Afet J^leri GeııtJ, JVîüdürlüğü^üij beceriksiz-; j edilen gelir, sadece afet. işlerinde kullanılmalıdır. Bu
liklerin fiziki tespitleri idi* Bjı .inşaatların usubüjdük- •] ; noktada, 1960'tan beri afet fonunda toplanmış olan
leri iser .ihale yüzde, tenzilatları ile müteahhit fctih- : pazarın, eoindfğîm bilgilere göre, 15 050 799 443
kaklarınm fiziki yatırım tutarları «Je olan farklarında^. TL. olduğunu kaydedersem, bu fonun, gerek şimdiye
ki y\ wujLSuzliiklHrdar< ^i^piAaabiJir, İıı^^.flialıaueriue ! kadar afete' liğrdmiş yörelerimizdeki afet evlerinin
bu hak edişleri. koltuklar^ta vererek yarından ,<ezi, yapılması veya'eğer artarsa, mesken yapımında kul
yok, başka teknik sle^mmjara tetkik?, için gönderiniz, , lanmak suretiyle mesken açığını ne ölçüde kapataca
ğını hesaplamak gereklidir.
Belki tsiz <ie, biz do bazı kuşkulardan kurtulu
ruz. Temennimi? budur.. r .•
, r . >r IÇerçtlenİe, alt ve orta gelirli gelir grupunda olan
Türkiye'mizde birçok kamu. kuruluşumuzun per "aileler de"kredi olanaklarıyla desteklenmedikçe, gece
soneline ucuz kiralarla tahsis ettjği lojmanları vardır. kondu bölgelerinin genişlemesi kaçınılmazdır. Bunlar
Öyle ki, . aynı • büyüklükte L>ve< evsaftaki loj
dan başka, köylerde halen konut sayılmayacak barı
manın a^rı, ayrı, .kurulup.. olduğu - gibi, ayjnj . naklarda yaşayan vatandaşlarımızın konuta kavuştu
kuruluşun ayrı yerlerindeki lojman, kiralan da fark
rulması ve gecekondularda oturan vatandaşlarımızın
lıdır. Bu lojman kiralarının - günün.koşullarına göre da sağlıklı konutlara kavuşturulmaları gerekmektedir.
ayarlanması suretiyle ,elde edilecek, gelirleri, yeni loj
Türkiye'mizde 1972'de 30 917 adet, 1973'te 18 282
man yapımında kullanmak ,mümkfindü£, Aşma, tyeyv
adefc
1974'te 70 158 adet, 1975'te 56 800, 1976'da da
let lojman konutlarının. tek jsta^i. altına toplanarak.
:46
M0
adet fcotftıt açığı okluğuna göre, bu durumun
eşit vasıfta olanlara eşit kira uygulamak, adi^ ievaü,
ileriki
yjHarda
bizi Berelerde bannmaya zorlayacağı
sağlamak \e keyfi tasarrufları önlemek gerekmekte
dir. Bu bakımdan, bir Devlçt lojman, ve .mesken ofi- J mı düjijümncniz gerekmektedir: Mağaralarda mı yaşayacago?.*
si kurulmalıdır.
.^
J - _ • ,..„.
Öyle ki, arsa .fiyatlannm ve konut maliyet fiyat
Arsa Ofj&i, bugünkü,, y^şasmın yetersizliği, ye jfp- A
larının idd günden üüne artmakta olduğu gerçeği de
rica sermayesinin azlığı nedeniyle^ g^^vuJr,,y:a/nam^-: I ;
maktadır. Arsalaçm maliyetten > işe çok yüksektir. I bizi dü^ÜRdiknıtlİdİr. .Anayasamızın 4i ve 129 ncu
Nazını plan büroları .ise, ,arsa „ şpekiUşlörlerjne arsa, I maddeleri* yateudJarın toplum yararmın gerektirdiüretmek için kurulmuşlardır, sanki. »Aeaba,, imardı yeni, .ğt önceliklere .yöneltilmesin* 1 e harcamalarm plan hedefferine aygtte olarak yaiulmasıra emreder. Şimdiye
açılacak alanları daha önceden Arsa Ofisi veya bele
kadatkİ!çarpık yatırım uygulamalarını yapanlan,
diyeler alıp, soma buralar'meskun saha olarak pfan^Anayasamızın
53 m» JUPddesi belki kurtarır, ama
lanamaz mı?...
" "'
'"" ' '
"
işte
bizi,
yukarıda
çizdiğini akıbetten bu uygulama
Belediyelerimiz de İdari; maÜ T/akımdan güçlendi
lar "kurtarmamışür. Herhalde halkımızın vicdam da
rilmelidir. §ehirlçşen? büyüyen , kentlerimizde .gece
iartık
affetmeyecektir. Ben:m asgari sağlık koşulların
kondular belediyeler için büyük sorun , olmaktadır. .
dan
yoksun
izbelerde yaşayan yüzbinlerce vatanda
Belediye hudutları içerisindeki şahıslanır k^sseti ^par
şım,
yine
köy
izbelerinde yasayan vatandaşlarım bir
sele dayah satış ve bu arsalarda kaçak konut veya
tarafta
dururken,
İstanbul'un Ataköy'ünde dairesi
gecekondu yapım işi için ejddi, teknik.ve yasa) çö- ,
2 - 3 milyona sarılan \e ancak mutlu azınlığın alabi
zümlemeye eğiünmelidir. „
.,,.,«
leceği
meskenleri yapmak günahtır; günahtan da öte
Kuşkusuz, gecekondu endişe çdüecek bir vakıa.- ,
ye
vatanseverlik,
milliyetçilik de değildir.
dır. Gecekondu, Devletin Anayasa ile kendisine yük
lediği jgörevi yapmadığı için, naçar kakıp vatandaşın
Önümüzdeki tablo, şimdiye kadarki çarpık düze
asgari sağlık koşullarından da yoksun barınak yap
nin -sonucudur. Bu arada, jlier Bankasına sadece bir
ması eyleminin ürünüdür.
,
,.
1 teşekkür borçlu olduğumuzu söylemek gereksinimin
İstanbul Ümraniye olayı, Hükümetin bu vakıayı I den de vazgeçemiyorum.
kabul etmemesi, bq oJguya sırt ç^yirrneşj, Anayasanın I
Şimdi, gnrptrmuz adına Önerilerimize geçiyorum:
kendisine yüklediği görevi hiçe sayması, ririşimidir. I
Vatandaşın mülk edinme azminin »yok s edilmesidir. J
1. Devlet, toplu konut yapımı işine derhal girişDevlet ve, onun iç^a Prgam,,olan, hükümetler, Ana îmelidk,
yasa. ile yükümlü olduklau görevleri. yapmak için» \
• 1, -, Nazım plan büroları biran önce işlerim bitirip
çarelerini de bulup uygulamak zorundadır. Örneğin; I veya bırakıp, bölge planlamalanna, uydu - kente ve

C. Senatosu

_ , B :, 27 n

hatta köy - kent planlamalarına başlamalıdu*. .Nazım.,
plan büroları bence kendilerini oyalıyorlar. Çünkü,
Myük şehirlerden ayrılmak istemiyorlar.
3. Arsa Ofisi Yasası, gereksinmeleri karalayacak.
şekilde ^değiştirilmelidir.
4. Bundan sonra, Anayasamızın 41 Ye, 129 nçu
maddelerine uyarak yatırımlar planlanmalıdır.
5. .775 sayılı Yasa yeni baştan gözden geçirilme
lidir.
.
6. Gecekondu fonu usulsüz sarfedilmemejidir.
7. Merkezi köy veya - köy - kent uygulamasına
başlanmalıdır.
8., . Belediye ve belediyeler geUrleri yasası derhal
çıkarılmalıdır.
9. Yeni yerleşim yerleri ve uydu - kentler kur
makr1 için arsa stokuna olanak verecek yasa değişik
likleri yapılmalıdır.
İÖ. Afetlerde, acil kurtarma ve yardım işleri, bu
konuda uzman bir kuruluş olan Sivil Savunma İda
resi örgütüne verilmelidir.
, 1 1 . Belediyeler birliğine ve metropoliten bjrtikkr
kurulmasına, yasalarla olanak verilmelidir»
r

12. Konut yasası, konut kooperatifleri yasası ve
ueuz arsa alımı yasaları çıkarılmalıdır.
13, Afet İşleri Genel Müdürlüğünün ve Yapı
İşleri Genel Müdürlüğünün,
bölgelerde kuruluştan
kurulmalı, buralarda afet malzemesi, inşaat, araç
ve gereçleri, malzeme fabrika, atelye ve depolan ku
rulmalıdır.
14, Her şeyden önce bir teknik personel yasası
çıkanlnialıdır.
Grapumuz ve şahsım adına sizleri tekrar saygıyla
selamlar; bütçenin, gerek bakanbk camiasına, gerek
se memleketimize ve milletimize hayırlı olmasını di
ler, teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar.)
.BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Nalbantoğlu.
Sik sırası, Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeler Grupu adına Say m Şerif Tütcn'de; buyurunuz Sayın Tü
ten. ;
"' CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUPU ADİ
NA ŞERİF TÜTEN (Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye)
—;3aym Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyelerh. 4
tem:*
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înıar ve iskân Bakanlığının 1978 yıjı B^ütçesi ve
çahşınaları üzerinde Grupumuz adına görüşlerimizi
arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle
hepinize .saygjSar sunanm.
.Benden önce konuşan arkadaşımın belirttiği gibi
bsn de aynı konuya dikkatinizi çekerek sözlerime j
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başlamak istiyorum; yani İmar ve İskân Bakanlığı,
7116 sayılı Kuruluş Kanunu ile buna bağlı olarak çı
karılan çeşitli kanunlara göre, temel görev olarak şe
hirleşme olayının tümüne sahip olabilecek şekilde,
dengeli şehirleşmenin gerçekleştirilmesini, bölgesel
çapta fiziki, ekonomik ve toplumsal gelişmenin sağ
lanmasını, kentsel ve metropoliten yerleşmenin dü
zenli olmasını* gecekondulaşmanın
önlenmesini ve
kentsel konut sorununun çözüme ulaştırılmasını, ye
terli, ucuz ve standardına uygun yapı malzemesi üre
timi ve kullanılmasını ve nihayet genel afetlerden en
az zararla kurtulmayı ve afet olduktan sonra da en
kış^ zamanda yeniden yerleşme ve barınma koşulla
rının sağlanmasını üstlenmiş bulunmaktadır.
Geçen yıl da bu görevlerini hatırlatarak, Grupu
muz adına görüşlerimizi belirtmiş ve Bakanlığın ku
rulmasından sonra, yukanda sayılan görev ve amaçIarm âdeta tersine vö üzücü bir gelişmenin yurdumu
za kapladığım ifade etmiştim.
Bu yıl içinde de değişen bir şey yoktur; aksine
plansız ve dengesiz kentleşnıe daha hızlı bir duruma
gelmiş, yine daha hızlı bir şekilde gecekondulaşma
görülmüş, kentsel konut sorunlarının tam bir düzen
sizlik içinde bulunması gözlerin önünde devam etmiş,
yapı malzemesi âdeta bir keşmekeş içinde bulunmuş,
doğal afetlerden sonraki perişanlık da (Eğer tabiri
caizse) devam etmiştir.
JBty hal, yurdumuza musallat olan plansız çalışma,
Devlet ile parti işlerinin birbirinden ayrılamaması,
modern kamu yönetimi ilkelerini
uygulayamama,
Parlamentpnun, ihtilaçlara göre yeni kanunlar ya
pacak yerde, günlük iş takipleri ve gereksiz parti
kavgalarıyla vakit geçirerek, prensiplere dayalı bir
yönetimin oluşturulamamış olması ve uihayet, büt
çe} e konulan ödeneklerin gerçekçi olmayıp, i d a r e - i
maslahat düşüncesinden doğmuş olmasından (Bir ba
kıma) ileri gelmektedir.
Fazla vaktinizi almadan örneklere değinerek ça
relerini araştırmaya çalışacağım; zira çare gösterme
den tenkit yapmak kolaydır ve biz bu kürsülerde eleş
tirmenin ötesinde yurdun gerçeklerine uygun, çareler
gösterilmesinin de gerektiği kanısındayız.
Sayın senatörler;
Önce dengesiz ve planlan çiğneyen bir şehirleşme
olayına değinmek istiyorum. İmar Kanununu ele ala
lım; bildiğiniz gibi İmar Kanununa göre belediyele
rin imar planları yapdmakta ve imar parsellerinin bit
tiği yerden ötedeki inşaat tamamen kontrolsuz, bu
lunmaktadır., Yıllardır Türkiye'de bunun mücadelesi
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yapılmaktadır. 1960 yılından beri ben şahsen yapılan : lisen, bir kent, imar parselleri Yenimahalle'nin biraz
çsşitli seminer ve toplantılarda bunu dile getirmeye
Merisinde bitiyor, fakat imar planı yapmak pahalı,
çalışmışındır ve o zaman demiştik ki, belediyelerin
güç ve vakit olacaktır; o halde bi£şik köy'eri de içi
imar parsellerinin imar planlarının bittiği yerde Tür
ne alan, birkaç köyü (Yenimahallenin Çaskayanm ar
kiye'de bütün inşaat sahipsizdir, kontrolsuzdur, yani
kasında Dikmen köyü vesaire Göîbaşma kadar olan
imarm biraz dışında bir kimse bir bina, bir fabrika;
bölgeyi diyelim) içine alan sahayı mücayir saha ilan
(Affedersiniz) inek yetiştirmek için bir ahır; yapmak
edebilir ve buradaki yol ve istikamet planlarım beliristediği takdirde kimden izin alacaktır, ruhsat alacak
töbîMr; buradaki düzensiz inşaatı hiç olmazsa katlarım
tır veya kim bunun plana aykırı olduğunu söyleye
vesaireyi de tespit ederek imar planlan yapılıncaya
cektir.
kadar önleyebilir. Bu bir bakıma akla yakında-, amâ
uygulama böyle olmamıştır; plansız bir
karşıyaka
Bu bir boşluktur. Bugün Türkiye'de karşısında
doğmuştur.
bulunduğumuz haklı olarak bütün arkadaşlarımızın
tenkit ettiği boşluk bundan ileri gelmiştir. Diğer mem
Alalım Pamukkale'yi, alalım görev verdiğim Muğ
leketlerde görürsünüz şehrin meskûn bölgelerinin bit
la Valiliğim sırasında Gökova'yı. Gökova'mn Muğla'
tiği 3'erden; farzımuhal 20 km., 10 km. ötede bir va j ya olan mesafesi 25 kilometredir ve üçe olarak da,
tandaş bir mesken veya bir bina yapmak isterse, her
köy olarak da Ula İlçesi hudutları içerisindedir. Muğ
hangi bir sebeple kimden ruhsat alacağım, bu bina
la Belediyesi, Gökova'da o sahil şeridindeki gelişme
nın ne şekilde olacağını ve buna uymadığı takdirde
yi kontrol altına almayı düşlimııüş ve arada sekiz ta
buna kimin müdahale edeceğini bilmektedir ve bu
ne köy var; bakın mücavir değil, mücavir biülşik
boşluklar doldurulmuştur.
! komşu, o sekiz köy de bugün Türkiye'deki mahalli idaTürkiye'deki en büyük boşluk bu idi. Senelerce önce j re hukuku düzenine göre birer mahalli İdare otonom
eğer bu boşluk doldurulmaydı, yani teknik tabiri ile bu ! idaresidir; hükmi şahsiyeti haizdir; köy ve belediye
zooning ve Sand - use planları yani, arazi kullanma [ aynı hükmi şahsiyete sahip idarelerdir, bu sekiz köy
ve parselasyon planlan yıllarca önce yapılarak, imar S atlanmak suretiyle benim mücavir i h a m d ı r diye Muğparsellerinin bittiği bölgelerde sorumlu ve yetkili or | la Belediyesi Gökova'yı ilan etmiş, orada zorlayıcı
ganlar... Yani kim?.. Valilik mi, il idare kurulu mu,
il genel meclisi veya daimi encümen mi veya kurul
ması gerekli görülen bir metropoliten bölge idaresi
mi? Kim olduğu belirtilmiş olsaydı; bugün o zaman
ifraz ve parselasyonlarda
tapuya gerektiği şekilde
teseü edilmiş olacak; tamamen bugün sahil yağması
olsun, imar hududu dışındaki plansız gelişme olsun,
hatta gecekondulaşma olsun büyük ölçüde önlenmiş
olacaktı.
Bugün bu boşluğu doldurmak üzere iki yol denen
miştir. Birisi mücavir saha, İmar Kanununun bir
maddesine dayanarak bazı belediyeler, gelişmesi
uygun görülen veya
hızla gelişmekte olduğu
nu gördüğü, bölgeyi yine o Kanuna göre be
lediye meclisi karan ile mücavir saha ilan etmek
te. O Kanun diyor ki, mücavir saha ilan edilen yer
lerde; (tabii teferruat parselasyon planlan yapmak
çok pahalı ve güç bir iş olduğu için) sadece yol ve is
tikamet planları belirtilir ve belediye işbu kanunu,
yani İmar Kanununu bu bölgede de uygulayabilir.
Ne yapdmıştır? Mücavir sahalar yoluna gidilmiş
tir ve bazı belediyelerce mücavir sahalar ilanı yoluna
o da zorlayıcı olarak, gidilmiştir kanaatımca; «Müca
vir» in manası nedir? «Komşu», «bitişik» demektir;
yani belediye, (Mesela Ankara'yı ele alalım) hızla ge-
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kontrole kalkınıştır. Ula Belediyesi de demiştir ki,
«Hayır, benim bağlı bulunduğum kaymakamlığın huduttan içindedir, ben burayı mücavir saha ilan ediyorum, ben kontrol edeceğim,»
Sayın arkadaşlar;
Kanunlar zorlamak suretiyle boşluklar kapatıîamaz. Nitekim kapahîaraanuşhr. Orada kontrol yapılamamıştır, arsa ve sah!! spekülasyonuna dayanan,
binalar arasında sadece 3 - 4 metre yol bırakan (çünkü, fazla parsel çıkarmak için) bir plaalaıımya gidilmiş, tapu memuru da kesin kanuni] müeyyide olmadı
ğı için bu parselasyonu bu ifrazı tescil etme mecburiyetinde kalmış ve bu şekilde inşaat dolmuştur.
Pamukkale'de de durum aynıdır. Denizli Belediyesü Pamukkale'yi mücavir saha ilan etim'ş aradaki
8 i 10 köyü atlamak suretiyle «Burayı kontrol edeceğim» demiş fakat hiç bir zaman mahhalü partizan,
seçim, menfaat vesaire baskılardan, birçok yerlerde
olduğu gibi kurtulamamıştır. Pamukkale gibi (tarihi
siit ve büyük değerleri içine alan bîr yerde o güzelim
pamuk görüşünü de önleyecek, ta suyun çıktığı kaynaklarda doğanın görünüşü ile hiç ilgisi olmayan gayet biçimsiz otel ve moteller yapılmış tarihi abidenin
içinde oteller oluşturulmuş. Bunların bir kısmına da
belediye ve özel idare sahip olmuştur.
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İkincisi, birçok heyecanlı arkadaşımızın ve bu ara
da bizim de tavsiyelerimiz sonu çıktığını tahmin et
tiğim bir iki maddelik kanunla imar sahaları dışında
ki bu şekilde inşaatı, kanunun çıktığı tarihten itibaren
il idare kurullarının ifraz ve parselasyon bakımdan
kontroluna bırakmakiır. Bugün bu maddeyi dayanıl
makta ve gerçeklen söyleyeyim ki, bu madde de ol
dukça zor işlemektedir.
Bu imar hududu dışındaki sahaları kontrol altına
almanın bir çaîışmr.sı da, değerü Bakanlık mensuptan
hürler, metropoliten alanlardaki nazım planı çalışma
larıdır. Ankara, İstanbul ve İzmir'de bu çalışma de
vam ediyor, Bilindiği gibi Ankara'daki ba nazım
plan bürosu çalışması bitmiştir ve sorumluluk taşıdı
ğım şurada, baştaki Haluk Alatan arkadaşımızın ger
çekten değerli, dürüst ve heyecanlı çalışmalarım bildi
ğim nazım planca bitişikliğini ve hiç olmazsa gerekli
kanun'ar acele çıkarıldığı takdirde; Ankara çevresini
kontroîa alacak bu nazım planın biran evvel tasdik
formalitesin in daha fazla geciktirilmeden ve çeşitli et
kilere maruz bırakılmadan bitirilmesi gerektiği kanı
sındayım.
Şahsen çaî?-şma!am üzerine yapmış olduğum bir
kamun teklifi vardı, bu kanun 105 maddeyi içine alı
yordu, metropoliten ahırlardaki belediyelerin birlik
kanunuydu bu. Bakankğin da sadece İstanbul iç'in
yaptığı bir kanun teklifi vardır, kanımca bu eksiktir.
Kanun çıkarma tekniğinin hangi alanda Olursa olsun,
bugün Türkiye'de ne kadar zor olduğu kabul edilir
se sadece İstan]);.!! için değil Türkiye'de metropoli
ten alanlarda ve ylnz Türkiye'nin gerçekleri gözönüne
alınarak, tarafımdan hazırlanmış olan bu kanun ma
alesef geçen dönemde kaclük olmuş idi. Bu defa ben
yeniledim, Bakanlık da bu konuda dikkatli çalışması
suretiyle metropoliten alanları hiç olmazsa kontrol al
tıma alabilecektir. Böylece buradaki maili idarelere,
belediyelere ve metropoliten idarelere kudret getire
bilecek bu kanunun çıkarılmasını temenni ediyorum.
Sayın senatörler;
İmar planları içi de ayrı perişanhk taşımaktadır.
Belki başta arz ettiğim gibi denilebilir ki, siz dediniz
ki, imar parseli dışında ki yerler tamamen sahipsizdi
ve kontrolsuzdu. Demek id, imar planları binada ya
pılmış olsaydı her şey düzenli gidecekti. Maalesef imar
planları içindeki çalışmalar da ve uygulamalar da Tür
kiye'de düzenli gelişememiştir,
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Gözünüzün önünde cereyan edan, birkaç yılda bîr
memleketteki, özellikle şehirlerin ortasına rastlayan
bölgelerdeki bina kat adetleri çeşitli ieskierüe, bun
ların neîer olduğunu huzurunuzda bolirtaıeyi lüzum
suz görüyorum, menfaat tesirleri olabilir, başka etki
ler olabilir, bu tesirlerle maalesef belediye meclisle
rinde değiştirilmekte vç İmar İskan Bakanlığının yet
kili mercileri bir bakıma dirense de, veya direnemese de bir süre sonra maalesef bun'arda ban'arı, bu de
ğişildik kararlarını onaylamakta ve îis'Ij'oniarca hatta
milyarlarca lira 5 - 1 0 sene sonra boşa gidip, buralar
yıkılıp tekrar iki katlı yerlerde beş kat, boş katlı yer
lerde de 1Q - 15 kath binalar yükselntckieılir.
Dünyanın birçok bölgelerini değerli avbrlaşlarîîfi
ve sorumlu personelin ziyaret etmiş olduğuna, incele
miş okluğunu tahmin ediyorum. Hemen îtemen dünya
nın hiç bir başkentinde, hiç bir memleketinde bina
ların çok kısa zamanda bu kadar çabuk yıkılıp yeri
ne yenilerinin yapıldığı görülmemiştir. Ea korkunç
israfın, iktisaden az gelişmiş veya gelişmekte oîan bir
memleketin kaldıramayacağı bir israfın belirtisi olma
sının ötesinde, yaşayan insanları da tedirgin etmekte
ve Devlet ve plan fikrine olan güvenci sarsmaktadır.
Yani, çok mu zenginiz ki, biz bu kadar kısa za
manda yıkıp yenilerini yapmayı kendimize hak görür
duruma geldik? Bunun yanında (eğer tabiri caizse)
milleti de çamur içinde yaşamaya alıştırmakta hak
kımız olmamak lazımdır.
Çünkü, imar parselleri içindeki
değişiklikleri
bu kadar kısa zamanda yaptığımız zaman, esasen
çok yetersiz olan altyapının da kısa zamanda değiş
mesi gerekiyor, her taraf kazılıyor, deşiliyor ve bu
radaki vatandaş hiç olmazsa bir nesil çamur içinde
yaşama mecburiyetinde kalıyor o şehirde, bu da
ayrı bir perişanlık olarak ortaya çıkmaktadır.
O halde, burada yapılacak şey iki yönlüdür. Bi
risi; mahalli idarelerin bu konuda bilinçli hale gelme
sini sağlamak. Kanunları kesin hale getirmek.
İmar ve İskân Bakanlığında da artık bir defa imar
planı tasdik edilip bir beldede, ister ilçe, ister bü
yük vilayet olsun, uygulandıktan sonra artık kat
artırılması mevzuunda hiç bir müracaatın kabul edil
meyeceğini kesin olarak bildirmek, işi kesin prensip
lere bağlamaktır.
Ne olurdu sanki eğer Ankara'da büyük ve yük
sek binalar yapılmak lazım geliyor idiyse, birçok
memleketlerde, örnek Paris'te olduğu gibi, mev„
cut yeri, yani Sıhhiye ve Kızılay tarafım Atatürk'ün
zamanında okluğu gibi muhafaza edip başka yerler-
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de 20, 40, 50 kata kadar hatta istenirse 100 kata ]
kadar binaları hnkân dahiline sokan bir gelişme böl- j
gesi yapılsaydı, ne olurdu?
İşte imar sahaları içindeki başı bozukluğun da
bu şekilde düzeltmenin gerektiğine'inanıyorum*
Gecekondu karşımızda ayrı bir gerçektir, Vakti- !
nizi fazla almadan bazı örnekler vermek isterim, \
Bunun için vatandaşın milyonları değil, milyarları
âdeta boşa
harcanmıştır. Bugün Türkiye'de bîr
milyona yakın gecekondu olduğu ifade edilmekte- '
dir. Bazı rakamlara göre 800 bin, 900 bin veya bir '
milyon civarında. Kaba bir hesapla bîr gecekondu <
için bugünkü para tutarıyla 20 veya 30 bin lira har
candığını kabul etsek, 20 bin Ura harcandığım, ka
bul etsek, bu 20 bini bir milyonla çarptığımız zu
rnan karşımıza 20 milyar ura gibi hır j>ara çıkmak
tadır.
O halde, şimdiye kadar Türkiye'de 20 milyar
lık bir fonu içeren bir imkân oluşturulsaydı ve va
tandaşlara bu 20 milyarlık fondan diğer memleket
lerde okluğu gibi çok uygun başlangıç ve idame
kredileriyle kendi evini yapana .yardım şeklinde bir '
çahşmaya gidilseydi, bu paralar boşa gitmemiş .ve :
mesken politikası da bir yönüyle, {tanımıyla ohna- \
sabite) bir yönüyle halledilmiş olurdu»
Gecekondu, affı..»^ eğer yine tabiri_caizsc^«y
uğruna işi tam çığırından çıkaran başka bm dav
ranış olmaktadır. Genellikle birkaç seçim dönemin
den sonra gecekondu affı çıkarılarak buna çare' bul
maya çalışılmakladır. Bilirsiniz, gecekondu fek- .ol
gudur. Memleketin sosyal ve istikadi durumunu \se ,
temas etmeye çahşhğım plansız gelişmenin. sonucu
ortaya çıkan bir olgudur. Burada vatandaşın suçu
yoktur. Söylediğim fonları kurcaydık ve planları
baştan beri iyi uygulasaydık» Devletin gücünü gös
teren kanunları vatandaşın ekonomik ve sosyal ge
lişmesi yönünde iyi uygulasaydık, bugün bu para
lar boşa girmez ve vatandaş bu konuda da kendi
halinde bırakılmış olmazdı.
Afetlerden sonra başta söylediğim amaçlar için
de hemen vatandaşın en kısa zamanda afetten kur
tarılması ve inşâata kavuşturulması da maalesef
Bakanlığın Kuruluş Kanununda Öngörülen ölçüde
yürütülememiştir.
Ben görev gördüğüm yerlerden örnek vermek is
terim: MÛğla"mn afete maruz bîr *J" Elskhıîsar köyü
vardı ve bu köy su baskınına maruzdu ' başka bîr
yere taşındı. O zaman çok ısrar etfik İmâr ve İs
kân Bakanhğma, yapflan binalar gayet şîrîndi, lükstü
ve hatta buranın turistik bir bölge obuası dolayısıyla
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Vatandaşların tnirayı ziyarete gelenlere pansiyon ola
rak vereceği dahi düşünülerek hazırlanmıştı; ama
_o zanıan, köylü vatandaşlarımızuı bu binada* bö ra, hatlığa, ' v £ güzelliğe rağmen ahu ye depo buîunma.dığı için duramayacaklarım ısrarla söyledik. Ye ;ni
tekim vatandaşların İniyük bir kısmı oturmadılar,
belki bugün aradan 20 sene geçtikten sonra bir kıs
mı oraya taşmmış bulunmaktadır.
-. •>'
Sayın arkadaşlar,
Soruyorum sizlere; acaba bu kadar masraf ettik
ten .sonra bu binalara bir ahu: eklemek bu kadar
zor Jmu? Bu kadar masraflı mı? Neden yapılmıyor?
Yan depreminden sonra Senato Heyeti olarak oraya
^gittik, ben de dahildim, aynı şeyi orada da gör
dük» Hayvana bölge burası. Belki sağlam, bsJki
değil, belki jsuistimal edilmiş inşaatta, bu, konuyu
şu, anda konuşmada bir bakıma ilgilendirmiyor bari
diyelim...

•;•._•/.

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — İlgilendirsin.
CUMHURBAŞKANINCA S.Ü. GRUPU ADİ
NA M. ŞERİF TÜTEN (Devamla) — Efendim,
mesele o değil, binalar yapılmış, uygun değil; fa
kat oradaki Vatandaş hayvancı vatandaş o binanın
arkasına sundurma ile diyelim, ki 15 - 20 biii n¥a
daha eklemek suretiyle birer ahır yapmazsanız bu
vatandaşı orada oturtmak mümkün değil* .h^ya^ı
buna bağlı. Senelerce bu kürsülerde, çeşitli yerlerde,
çeşitli toplantılarda, ben Muğla'dan size örnek; ver
diğim zaman .196.1 yılı, 1965 yılma kadar valifik
yaptım, efendim 15 sene geçti, 15 seneden beri
bu söyleniyor, çok mu zor afet gören bolgşkröe
vatandaşa ufak bir kiler, ufak bir ahır eklemek? ,
Çok istirham ediyorum, bunu her halde, bun
dan sonra görev alan ve çalışacaklarına inancığı
mız Bakanlardan beklemek istiyoruz.
Konut tipleri ve yapı malzemesi de maalesef
âdeta, Türkiye'deki inşaatlarda memleketin fassîa
para harcamasını ister ve bunu sabote eder durum
da gelişmektedir. Özür dilerim, belki kelimeler bi
raz sert oluyor; ama dikkatinizi çekmek için /ifade
ediyorum.
Hepimiz yakınırız, alalım Ankara'yı
«Havası
kirli» diyoruz, «Kış çok sert* diyoruz; ama hemen
hemen apartmanların çoğunda duvarîarm yansı
camdır.' Isınmak için fazîa yakıt ve fazla duman.
"Oturduğunuz salonların dört duvarının iki duvarı
tamamen camdır. Dünyanın hangi memleketin
de bu inşaat tipine ve bu cins çerçeve kuşanılma
sına müsaade edilir?.. Bunun yolu yok mudur?..
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Vardır. Kainini jdftafc f a r , v çıkarırsınız kahunîan, ; j ^ I n ^ F^Ia* t i ş k Ö ' e d ^ e Ü vey^'lönüluyorsa dog^üretiyîe bunâr çare
tüzükleri, yönetmelikleri; ima^yön^tmelıkleriiiİ "üy-! W l > ö m i ^
gularsınız; inşaat tiplerini b e l n ^ s n ^ ; İnşaat MSül-j
zemesim beh'rtirsmiz; îabb^trvarîaiMz" "OlÜ^'İ&I-j
iıedefiiyle başka konu
gelere göre; Van, ÂğnJ "DoğuS><İîgesmdfe hangi tip? ° }kSâ^£l^ı^utö&1$
lara ^ ğ l n m ^ o T & n a ^
btilarnıyönım. Kıçerçeve koymak lazımdır, v ^
konstrüksiyon mu, ahşap oîiâcaksa Himgî cîtis ah- I "sk^a D o n l a i a ^ e İ m m e ^
rU yi
şap, çerçevelerin cam genî|îilâeri hangi Öfç^^ oİa-^ ' " Tm¥ Ülusmwmv tffcîrîigf i # ^ ı r s a ; k ı W çeUîi
il
cak; bu zor mu arkadaşlar; bunu tespit etmek. Bü-f klşMfc/detf ü z a ^ k ^ ı ı n ^ b ^ sortmlarV çözecek
tün dünya yapmış, hangi rejimde" dnırsa olsun' I güçte 'Ölo^ğ^a^aftryoÜizV ffî i n a n c a Sayın Ba
kana başarılar diliyoruz.
yapmış, tespit etmiş bunu. Şu bölgede bu cins
*« «ö«ç«nirf>yiirduftiue«! Ve» Bâfeımlık mensuplarına
çerçeve kullanılır, bu bölgede bu cins cam kulla
nılır, şu genişlikte olur, bundan geniş pencere ola-,' havıriı ofcttasım drliyort Orupımı ve şahsım adına
ıriaz veya dar pencere olamaz; inşaat tipten budur, I hepiniz* soygrtfcr slmüyiörilittPtÂIkişfeBf)
en ekonomik, bölgenin şartlarına eri uyguna mal-; - ÖA$KAN ^ T 4 â ş e k k ü i ^ ederiz Sayııi Tüten;
zeme bakımından en uygun.
I • HSayuı üyeleİV 'Suplar adMa iğörüşmeler bitmiş
tir. Şiriıdİ* kişisel Iförüşmelefe geÇîyötuz.
Bakanlığın Teşkilât Kanununda cİa bunu göste
1
ftbfSÖ^Sayıri^^femait İlhan'ın;^^^kfvî^nüz Sayın
riyor. Neden
yapamıyoruz?, E, bunu beklemek' I
..•>b-i.:ri i&.bhiuu) uiVAf.-.'ir.^ ;.'.••.: A\r.-r-•
* I İmim.
I
İ S M A İ M l i M A N ' { M ü $ - ^ Sayın »âşkan, sayın
Sayın arkadaşlar;
senatorier; İmar ve İskân Bnkanhğmın değerli menArsalara geniş ölçüde hâkim olamayan bir ma- I
suplart hepinizi•jgtty&yMsefamlarim.
*'
• ,;
halli idare ve genellikle belediye arsa yağmasını, ko- I
J
Grup *mc&m
4 m a F r e fskâri BafcarihğY Bütnut inşaatı sorununu çözemez. Bildiğiniz gibi, Arsa I
çesi ü/erjiKleki siirL^Iexini d
Aynı ko
Ofisi Kanunu maalesef ölü doğmuş bir kanundur. I
nu
hakkında
b
i
r
,
Jba^ımsız
-ü^e
olarakgörüşlerimi
Diğer konuşmacı arkadaşlarımızın belirttiği gibi,
belirtmek üzerş söz almış bulunuyorum. , ,
Türkiye'nin şartları içinde
(Vaktim olmadığı için
Bir süre,«vvel Cumhuriyet Senatonu Genel Ku
bunu fa/la
ao^nm orum), Türkiye'nin imkân ve
rulunda, gündem dışı soz alarak, Varto depremi
şartları icind^ bu Arsa Ofisi Kanununun işler hale
konusunu
dile getirmiştim. Şayet o konuşmama
getirilmesi; ama burada merkeziyetçilikten çok öte
İmar
\c
İskân
Bakam Sayın Ahmet Karaaslan ce
ye, merkeziyetçilik durguları içinde değil, mahal
vap
vermiş,
konu
hakkında îmar ve İskân Bakanlığı
li idarelere, b d H H elere arsalarına hâkim olacak
nın
ne
düşündüğünü,
197$ yılında nasıl bir çalış
gücü kazandıracak bir gelişmeyi mutlak vermelidir.,
ma
içine
girileceğini
bildirmiş
olsaydı, bugün soz
BAŞKAN — Sayın Tüten, soz süreniz bitti; '
lütfen bağlar misiniz efendim.
I alıp tekrar huzurunuza çıkmayacak***». -

hakkımız ve ümit ediyoruz bundan sonra.

i*

Biliyorum, aynı konuyu huzurunuzda çok sık
CUMHURBAŞKANINCA S.Ü. G R U P U ADI
diFe
getiriyorum*;1 fakal buna mecburum. Çünkü,
NA M. ŞERİF T Ü T E N
(Devamla) — Efendim,
halkln artık beklemeye tahammülü kalmamıştır.
Ankara'nın gecekondu durumundan örnekler vermek
Seçildiğimden; yani 1973 yılından beri İmar \ c
istiyordum.
Ankara'nın nüfu«u her yıl 100 bin civarında art- j İskân Bakanlığı Bütçesinde bir tek konu üzerinde
dutdutri; 19^6 Varto ve Hınıs deprem' afetzedele
makta ve bu 100 bini beşe böldüğümüz zaman, 20
rine Devletçe*'yafîfrnıasına' karar 'verilmiş Olan ko
bin etmektedir, yani her yıl 20 bin yeni konuta
nut sortınu. " Bto problem Tıatledilmeden, fmar \ e
Ankara'da ihtiyaç vardır en azından. Bu 20 bfni,
İskân Bakanlığı tflitresi ğörtf^fluVkeıf benim başka
bugünkü ucuz kat maliyeti olan 200 bin lira ile
sonıhlarm
üzerfndt durmam, lüksle uğrakmaştan
çarparsak, dört milyar lira ediyor.
başka bir âilİâVrta gelmezi Müsaadenizle, yine ay
Halbuki, bu Bakanlığın Mesken Genel Müdür
nı komıya değmeceğfm'
' f
lüğündeki bu fona, senede 300 milyon lira civarın
Sayın senatörler;'
da para konulmaktadır >e bununla mesken sorununu
Varto"
depreminden bü ykna,1 l i s e n e geçmiş ve
çözeceğim denilırekfedir.
O haîde, kanaatimizce
bugüne kadar kendilerini konut yapılmamış olma
ya bu para hiç kcnuîmamahdır, vatandaşa karşı bîr
1
şey yapıyor şekilde görünmemeîidîr; başta söyledi- I sına rağmeTrı, benim köylüm halâ sabırh, benim
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köylüm hâlâ ümitli; «Elbet bir gün Devlet elini bize
de uzatır, bir gün sıra bize de gelir.» diye bekliyor
Varto'lu, Bulanık'tı ve Muş'hı köylü kardeşlerim.
Üstelik, «Allah Devlete ve millete zeval verme
sin.» diye duasını da unutmuyor bu bekleyişinde. O
geçici olarak yerleştirilen tahta barakalarda- sabır ve
tevekkülle çilesini doldururken, daha sonra yıkı
lan Gediz, Demirci, Sakarya, Bingöl ve Lice fela
ketzedeleri yeni konutlara yerleştirilmiş; Van afet
zedeleri için iki sene evvel 10 bin konutun temeli
atılmıştır.
Aynı konu hakkında bundan evvel yapmış ol
duğum konuşmalarımda söylediğim gibi, sözünü
ettiğim afetzedetere Devletçe yapdmış olan yardım
ve konutlar bize; Varto'lu, Hınıs'tı ve Muş'hılara
büyük bir memnuniyet ve büyük bir sevinç vermiş
tir. Ancak, gerek şiddeti ve gerekse mat ve can
kaybı bakımından Gediz ve Varto depremlerini mu
kayese etmek bile mümkün olmadığı halde, Gediz'in
en kısa zamanda eskisinden çok daha mükemmel bir
şekilde inşa edilmesi ve ayrıca birçok imkânlardan
yararlanmasına karşı, Varto depremi afetzedeleri
ne karşı üvey evlat muamelesi yapılmıştır.
Bakanlığın bu tutumu vatandaşları üzmektedir.
Mağdur vatandaş «Bizi de unutmayın, biz de insa
nız ve üstelik Türk vatandaşıyız» diyorlar. Bu hakh
sözlerine verilecek cevap bulamıyorum.
Ayrıca, bir iki yıl için öngörülmüş olan bara
kalarda da yaşanmıyor; tahtalar çürümüş, soğuğa
mani olsun diye kullanılmış olan saman bir süre
sonra toz olup dökülmüş veya rüzgar ahp götür
müştür.
Sayın senatörler;
1966 depreminden sonra işbaşına gelen hükümet
ler, Varto'nun 90 köyünden 90'mda, Muş merkezi
ne bağlı 152 köyden 120'sinde ve Bulanık ilçesinin
72 köyünden 43'ünde Devletçe konut yapılmasına
karar vermiş ve bunun için de bir uygulama plan
ve programı hazırlamıştır. Hatta, Sayın Selâhattin
Babüroğlu İmar ve İskân Bakam iken, bakanlıkla
rın koordine çalışmaları ile bütün köylerin yol, içme
ve sulama suyu, okut ve elektrik gibi altyapı hiz
metlerinin konutlarla birlikte ele alınmasını istemiş
ve bunun için de ilgili bakanlıklar arası koordinas
yon çalışmalarım bile gerçekleştirmişti. Ancak, ül
kemizde hükümetler şık sık değiştiği, İmar ve İs
kân Bakanlığının da hu konuda önceden tespit edil
miş belli, tutarlı ve uzun vadeli bir politikası olma
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dığı için, her değişen bakanın veya partinin düşün
cesine göre çalışmalar yapılmış ve bu sebeple de,
aradan bu kadar uzun zaman .geçtiği halde ortaya va
tandaşı memnun edebilecek bir iş çıkmamıştır.
Bu nedenle, şu anda görev başında bulunan Üçün
cü Ecevit Hükümeti dışında, 1966'dan beri işbaşına
gelmiş bütün hükümetler, değişik ölçülerde de olsa,
bu konuda sorumludurlar.
Sayın senatörler;
Depremden 9 yıl sonra, 1975'te ilk defa Varto'da
14 köyde ihale ve 15 köyde de «Evini yapana yar
dım» suretiyle konut yapımına başlanmıştır. Ancak,
bu çalışma da devamlı ve netice verici olmamıştır.
Hükümetin konuya ciddi olarak eğilmemiş olması;
çimento ve kersete sıkıntısının had safhaya varması
sonucu, 1976 ve 1977 yularında da elle tutulur ça| hşma yapılmamıştır.
Şayet hükümetler senelerden beri büyük bir
imanla Devletin yardım elinin kendilerine de uzana
cağını düşünen bu asil ve kadirşinas vatandaşların
durumlarım takdir etseydi, mevsimlik çimento sı
kıntısını Muş, Bulanık, Varto, Hınıs halkı için bir
mazeret olarak ileri sürmezdi. Ne yapar yapar, ge
rekli çimentoyu temin ederdi.
Sayın senatörler,
Kendinizi benim yerime ve ellerinizi vicdanınıza
I koyarak söyleyin; 12 yıldan beri yazın sıcağında,
I kışın ise 20 - 30 derece soğuğunda seslerini çıkarmaI dan «Allah Devletimize ve Milletimize zeval vermeI sin» diye bekleyen ve hiç bir şikâyette bulunmayan
I bu kadirşinas halka karşı hükümetlerin tutumu bu
I mu olmalıdır?
I
Sorunlarına Devletin eğilmesini temin için mutI laka yürüyüş yapmak bağırıp çağırmak mı gereI kiyor?.. Eğer o gerekiyorsa, ondan kolay ne var?..
I Biz de yapabiliriz.
I
I
I
I
i
I
I
I
I
I
I
j
I

Düşünebiliyor musunuz; halen Varto'da 16 köyde
baraka tipi okullarda öğretim yapılmaktadır.
Sayın senatörler,
Senelerden beri askıda kalmış olan bu çok önemli
problemin çözümüne kadar, bundan evvelki hükümetleri uyardığım gibi, bundan sonra da aynı konurla canla başla çalışacağım. İnşallah şu anda gö
rev başında bulunan Ecevit Hükümeti bu kadar hakh davamıza ciddi olarak eğilir ve bu sorun da temetinden halledilir.
Bundan sonraki çatışmalara ışık tutma bakımından önemli birkaç noktaya değinmeden önce, Muş
Deprem İnşaat Amirliğinin elinde bulunan mahdut
imkânları; çimento, malzeme, araç - gereç gibi
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mahdut imkânları Muş Hava Meydanı yapımına kul
lanmış olduğunu belirtmek istiyorum. Bu, bilerek
yapılan bir suiistimaldir. Henüz sefere açılıp açıl
mayacağı belli olmayan bir alanın yapımına, ilin en
mühim ve acil YSE ve DSİ, deprem ve karayolları
faaliyetlerine bir nevi ambargo uygulayarak devam
edilmiş olması, Muş halkına götürülecek hizmetlere
büyük bir darbe olmuştur.
BAŞKAN — Sayın İlhan bir dakikalık bir süre
niz var, ona göre lütfen efendim.
İSMAİL İLHAN (Devamla) — İlgililer hakkında
kanuni işlemin yapılmasını, İmar ve İskân Bakanı
Sayın Karaaslan'dan bekliyorum.
Konut yapımı ile ilgili önerilerim:
1. Muş merkezinde heyelan sebebiyle Devletçe
kendilerine konut yapılmasına karar verilmiş olan üç
mahalle halkını en kısa sürede konuta kavuşturmak
üzere çalışmalar hızlandırılmalıdır.
2. 1966 yılından beri Zafer Mahallesinde çeşitli
barakalarda yerleşmiş olanlara konut yapılmalıdır.
3. Varto'da 1975'te temeli atılan konutlar hak
kında vatandaşlarca veya uzmanlarca yapılan tenkit
ler iyi niyetle değerlendirilmelidir.
4. Çok önemli dördüncü önerim şudur; uzman
ların açıklamalarına ve bölge halkının şikâyetlerine
göre, Bingöl, Lice ve Van'da yapılan konutlar, yöre
şartlarına ve vatandaşın ihtiyaçlarına cevap verecek
şekilde yapılmamıştır. Bu nedenle Bingöl, Lice ve
Van'da edilen tecrübe ve yapılan tenkitler konu ya
pılmadan evvel mutlaka değerlendirilmelidir.
5. İmar ve İskân Bakanlığı şimd.'den masa ba
şı çalışmalarına başlamalı, inşaat mevsimine kadar bu
konuda bütün ön çalışma ve programları bitirmelidir.
6. Varto'daki deprem inşaat şantiyesi
takviye
edilmelidir.
7. Muş, Varto ve Hınıs'ta görev yapacak olan
personele maddi imkânlar bakımından, IJce, Van gi
bi yerlerde çahşanlara tanraan hakların tanınması ge
rekmektedir.
Sayın Başkan, sayın senatörler;
İmar ve İskân Bakanlığının kıymetli mensupları,
hepinizi saygı ile selamlamadan evvel, İmar ve İskân
Bakanlığı Bütçesinin Bakanlık mensuplarına ve aziz
Türk milletine hayırlı olmasını diler, hepinize tekrar
hürmetlerimi sunarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın İlhan.
Söz sırası Sayın Mehmet Feyyat'ta. Buyurun Sa
yın Feyyaî.
M E H M E T FEYYAT (İstanbul) — Sayın Başkan,
sayın senatörler. Sayın Bakan; saygılar.
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Sayın Bakan, konuya geçmeden önce, belki zaman
darlığı nedeniyle arz edemem; üç tane özel nitelikte
ihbar vardır, onları zapta geçirmek suretiyle arz ede
ceğim, ınündere çatını açıklamayacağım. Yüce takdir
lerinize arz ediyorum.
Güven Sigorta ve Güven Sigortanın başı ile ilgili
dir. İsîanbu! Adalet Partisi Teşkilatının şikâyetleri
söz konusudur.- Malum ya, Adalet Partisinin üst ka
demesi kendi teşkilatını dahi dinlemez ve biz vatan
daşa daha çok indiğimiz için, Adalet Partisinin ve
MSP'nin bütün tabanının demokratik sol olarak tem
silcisi bulunmamız hasebiyle, bu şerefli görevi yerine
getiriyorum.
Tekrar ediyorum, bu zat hakkında İstanbul Ada
let Partisi Teşkilatının şikâyetini yeniliyorum, münderecatı zarfın içerisindedir.
İkincisi; aynı kişi ile ilgili yeni ihbarlar aldım, o
da bizim örgüttendir. Bunu da zarfın içerisinde arz
ediyorum; münderecatı doğru mudur, değil midir,
bizzat tarafınızdan tahkik edilmesini hassaten istir
ham ederim. Her devrin yaylı koltuğuna kendisini in
tibak ettiren bürokratlar için özel bir müfettiş bugün
kü şartlar içerisinde gereklidir.
Bir de iki tane fatura örneği vardır; örneklerden
ikisini de zarfın içerisine koyuyorum Sayın Bakan.
Bilgilerinize sunulur.
Sayın Bakan.
Bir diğer husus Muradiye ile ilgilidir. Van'ın Mu
radiye ilçesindeki deprem dolayısıyla Bütçe Plan Ko
misyonunda bazı gereksiz, mülkiyet
kavramındaki
yetersiz sunuşları izleyince, mülkiyet kavramının de
ğişikliğine yönelttim, o konuda konuşma yaptım; so
mut olarak Muradiye'deki yolsuzluklar
hakkında
herhangi bir öneride bulunamadım. Zaten bu konu
da Yüce Mecliste ve Yüce Senatoda araştırma söz
konusudur. Afet yardımları için, özellikle memur har
cırahları için; doğru mudur, yanlış mıdır bilmiyorum
12 - 13 milyon lira Van Valisinin o yörede tensip et
tiği kimselere verilmiştir. Yalnız Ordu mensuplarıyla,
sağlık mensupları bir kuruş almamıştır, fisebiîillah
derviş gibi çalışmışlardır.
Özellikle imamlar, P?lSP'ye bağlı bazı kimseler ay
nı şekilde; galiba kurban parası olarak 39 milyon lira
almışlar. Sayın Ferid Melen de bu konuda sual sor
du. «Rabbena hep bana» cinsinden Müslümanların
bu suiistimali doğru mudur değil midir?., özür dile
rim, Müslüman geçinenlerin... Demokratik sol Müs-
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lümanhğı daha iyi anlar; yani o bakımdan bu Müs
lüman gözükenler, zannedilenler bu 39 milyonu ne
rede ziftlenmişîerdir; bunun açıklanmasını, yani tah
kikatını hassaten istirham ederim.
Sayın Bakan, İstanbul'un Esenler Belediyesi böl
gesinde bu sonbaharda sel felâketi husule geldi. İller
Bankasının gereken ilgiyi gösterdiği kanaatindeyim.
İller Bankası bu konuda 2 milyon lira hasar tespiti
yapmış ve bunun istenmesi için Bakanlığınıza bu ya
kınlarda sunmuştur, tarih, numarasını hatırlayamıyo
rum. Bu paranın bir an evvel günlerdir burada ilgile
nen yetkililere, bilhassa genç idealist belediye reisi
nin sevindirilmesini; hassaten o yöre halkının sevindirilmesini hassaten istirham ederim.
Bu somut arzumdan sonra, kısaca biraz evvel dü
şüncelerine katıldığım değerli arkadaşlarım bazı yol
lardan doğru gidiyorlar; ama bir noktada raydan çıkı
yorlar, yani bir yere temas edemiyorlar. Zaten bütün
sıkıntı buradan gelir. Mesela «Yolsuzluk bizi ilgilen
dirmez» dedi. Olmaz ilgilendirir, o kadar. Buraya
gelmişiz hangi parti devrinde olursa olsun, bizi ilgilen
direcektir.
M. ŞERİF TÜTEN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.)
— «Yolsuzlukların konuşulması için zamanımız yok»
dedim.
MEHMET FEYYAT (Devamla) — Hayır ben o
bakımdan demiyorum. Bendtn daha çok hassas ol
duğu kanatindeyim.
M . ŞERİF TÜTEN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) —
Biz yolsuzlar hususunda her zaman hassasız, «Vakit
yok» dedim.
M E H M E T FEYYAT (Devamla) — Özür dile
rim Sayın Tüten. Bir idareci ağabeyimiz olarak ma
zur görsünler.
İkincisi, mülkiyet kavramı üzerinde bu memleket
te gerçek bir fikir birliğine varamadığımız takdirde,
ki Adalet Partisinin tabanı, çoğunluğu bunu anlamış,
bizim Halk Partililerin çoğundan daha iyi anlamış.
Bugün artık şehir içerisinde mülkiyet kavramı değiş
miştir. Ben geçen gün Bütçe Plan Komisyonunda arz
ettim. Mülkiyet Fransız İhtilalinden bu yana istihale
sini arz ettim. Bir İş Kanunu çıktı, hizmet mukave
lesinin canına okudu. Toplu Sözleşme ve Grev - Lo
kavt Kanunu çıktı, hizmet mukavelesinin canına oku
du. Bir komşuluk hukuku, arkasından bir Milli Ko
runma Kanunu, bir Kira Kanunu çıktı, Borçlar Ka
nunundaki kira mukavelesinin canına okudu. Bir Ve
raset ve İntikal Vergisi zamana göre değişiyor, veraset
mülkiyetinin canına okudu. Yani, netice itibarıyla
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Medeni Hukuk Hocası Sayın Kontenjan Senatörü ar
kadaşımıza, konunuz olan Medeni Hukuku klasik
mülkiyeti İsviçre'den getirildi; fakat Türkiye'nin ger
çekleri bunun canına okudu; fakat bizdeki aşın sağ
cılar, aşırı dinciler, katolik geleneğine neden bağlı ka
lıyorlar bunun nedenini anlayamıyorum? Çünkü Tür
kiye'nin bünyesinde sadır olan kamu kanunları Mede
ni Kanunu kadük bir hale getirmiştir. Eski İmar ve
İskân Bakanı Sayın Ali Topuz'un güzel bir önerisi
vardı. Bizim bazı örgüt mensupları Sayın Ali Topuz'u
«tutucu falan» diye vasıflandıranlar da olmuştur; ama
bu konuda Sayın Ali Topuz çok ilerici, devrimci, hat
ta üstyapının güllerine bazan devrim dersi de vere
cek bir öneride bulunmuştur, münderecatını hatırla
mıyorum, durum bu.
Şehir içerisinde mülkiyet tamamiyle değişiktir.
Bunu mazallah Dev - Genç'ten veyahut da solumuzdaki bir dernekten birisi söyleseydi, Örfi İdare Mahke
mesi, eski Örfi İdare Kumandam Türün, Orduyla il
gisi olmayan bu kimseler, kontrplakın zamkı duru
munda olan bu kimseler, bu adamı hapse atarlardı.
Sayın Ali Topuz bunu söyleyince, suç olmuyor. Had
dizatında çok güzel şehir bünyesi içersinde, şehir içer
sindeki, belde içersindeki, mülkiyetle, köydeki mülki
yetin artık zamana göre bugünkü şartlar altında bir
tutulmamasmı önermişti ve bizi çok sevindirmiştir, bu
beyanatı. Sayın Bakanımızın bu konuyu hele saksı
çiçeği durumunda olan, o Arsa Ofisi, saksı çiçeği gibi;
kimi kandırıyoruz bilmiyorum şehir içersinde ve spe
külasyonların alabildiğine ilerlediği, şehir içersinde ar
sa rantından milyonerleri kışkırtıp; yani çıkardığımız
bu dönemde, Arsa Ofisinin hikmeti ne oluyor bilmi
yorum. Sadece memur tayini mi? Fakat bu şartlar al
tında bu meselelerin üstesinden gelemeyen, bu meseleleerin bilincine varmayan hangi kuruluşta olur
sa olsun, yine kendine göre az çok onlardan daha iyi
faydalı olacağı inancı belki vardır, belki kendisini
tatmin ediyor; ama bugünkü düzen içerisinde Arsa
Ofisinin tamamiyle bir süs, kitap arasında kalacağı
izahta varestedir.
İmar ve İskân Bakanınız genç; fakat şanssız, öyle
bir şanssız ki, şanssızlığı bu.
Değerli arkadaşlarım;
Atatürk bu ilk Cumhuriyeti kurduğu zaman, («Ni
ye?» sorusuna cevap) Kendisinden daha tutucu olan,
daha sağcı olan daha düçünceli olmayan kimseler İs
tanbul Hükümetini bırakıp kuvayı Milliyeye katıldılar,
Mareşal Fevzi Çakmak gibi. Bu itibarla arkadaşların
düşüncesi ne olursa olsun, bu Hükümet 1920 ?. 1921
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Kurtuluş Hükümetidir. Yunan kadar muzır olan cep
heden kurtarmıştır bu memleketi, AP'yi tenzih ede
rim AP'yi de kurtarmıştır. AP'yi de cepheden kurtar
mıştır.
CAHlT DALOKAY (Elazığ) — Sayın Başkan, na
sıl Yunanlılarla mukayese eder?..
M E H M E T FEYYAT (Devamla) — Ederim. Çün
kü Süleyman Demire! geldikleri gibi giderler dediği
zaman mukabelei bilmisil olarak, fazla ileri giderse
niz, Süleyman DemirePin şahsına söylerim.
CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Ne demek Yunan
lılar. Yunanlılarla mukayese edemez. İstirham ediyo
rum.
M E H M E T FEYYAT (Devamla) — Fazla ileri
gitmeyin, AP'ye saygım var.
BAŞKAN — Sayın Feyyat, bir saniye beni dinler
misiniz?.. Bir saniye Sayın Kirazoğlu... Sayın Feyyat
bir saniye beni dinleyin, çok istirham ediyorum. Bü
yük bir olgunluk içerisinde, gayet yüksek bir düzey
de cereyan eden görüşmeleri, çığırından çıkarmayın.
istirham ediyorum.
M E H M E T FEYYAT (Devamla) — Bitiriyorum
Sayın Başkan.
Değerli senatörler;
Bu memlekette, şu veyahut da bu nedenle Yüce
Cumhurbaşkanımızın kararnamesiyle bir Hükümet
kurulur da, bir memleketin Hükümetinin yüce başı
kalkar da, Atatürk'ün Rumlar için söylediğini, işgal
ordusu için Rumlar için demiyorum, vatandaşımızı
saygıyla anarım. Bizim kadar Türktür. Yunanlılar için
kullandığı sözü kopye edip geçici Ecevit Hükümetine
kullanırsa, Feyyat az söylemiştir bile.
Yine Adalet Partisine saygılıyım, tabanı eninde so
nunda demokratik sol nurunda bilinçlenecektir.
BAŞKAN — Sayın Feyyat süreniz bitti efendim,
lütfen.
M E H M E T FEYYAT (Devamla) — Şimdi, bu iti
barla mülkiyet kavramının şehir bünyesinde nedir,
ne olması lâzımdır?... Genç şanssız Bakanımızın, çün
kü şanssız, dedim açıklamadım, şanssızlığının nedeni
de budur.
Sefaletin izalesi bahsedilir, tmar ve İskân Bakan
lığında; fakat Timlo'nun lüks inşaattan yapılır. Sefa
letin izalesi bahsedilir, gecekondunun önleme bölgesi
yapümaz, gecekondu alabildiğine yürür. Yani netice
itibarıyla, lükse karşı sefaletin önlenmesi ve sosyal bir
mesken politikası güdühnesi gayesi, bu Bakanlığın
politikası icabı olduğu halde, bu Bakanlık yıllardan be
ri tamamiyle bu politikaya ters bir avuç çıkarcının
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aleti durumuna getirilmiş. İşte bu nedenle, Sayın Ba
kanımız af buyurun geçmişte kalan bu kepazelikleri,
bu pislikleri temizleme bakımından şassızdır.
Saygılarımla, arz ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim.
Söz sırası Sayın Neş'et Akmandor'da. Buyurun Sa
yın Akmandor.
NEŞ'ET AKMANDOR (Bolu) — Saym Başkan,
değerli senatörler;
İmar ve İskân Bakanlığının 1978 yılı bütçesi üze
rinde kişisel görüşlerimi açıklamaya başlarken, Bakan
lığın çalışmalarının Türk toplumunun uygar ve sağ
lıklı bir yaşama kavuşturulması doğrultusunda, çok
önemli görevleri yapmakta olduğuna işaret etmek is
terim.
Bakanlığın Üçüncü Plan döneminin ilk üç yılında
1973, 1974, 1975 yıllarında; bütçesi 400 milyonla, 600
milyon arasında değişmekteyken, 1976 yılında, iki mis
line çıkarak, 1 milyar 251 milyona ve 1977 yılında da
bunun bir iki misline çıkara, 2 milyar 707 milyona
yükseldiğini büyük bir artışın kısa sürede gerçekleşti
ğini görüyoruz.
Bunun ötesinde bu seneki bütçe tekrar geriye dö
nerek 1 milyar 700 milyona iniyor. Böyle bir gidiş,
planlama ile bağdaşamayacağı gibi, organizasyon yö
nünden de kullanılması, uygulanması güç bir görünüş
göstermektedir.
Bütçedeki bu ani artışa karşılık, Üçüncü Plan dö
neminin sonunda elde edilen sonuçlarda da bu oranda
bir artma da müşahade etmek mümkün olamamıştır.
Bu konu, bütçelerin dengesini zaman içinde ve bütçe
nin içerisinde mutlaka sağlamak zorlunluluğunda ol
duğumuzu gösteren bir işarettir.
Sayın Senatörler;
Türkiye'nin nüfusu yılda 800 bin artıyor. Bu artış
la, ilk sayım yapıldığı 1927 yılında 13,6 milyondan,
bugün 1977 yılında; yani 50 yıl sonra 42 milyona ulaş
mıştır. Bu artışın, gittikçe hızlanan ölçüde geometrik
bir dizi halinde çoğalacağı elbetteki aşikârdır.
Bu görünüm altında bir de şehirleşme üzerinde iç
göçler nedeniyle ağır bir nüfus baskısını düşünürsek,
Bakanlığın imar işlerindeki sorununun son derece güç
olduğunu anlamak güç olmaz.
Bu hızlı artış Marmara Bölgesinde % 46,1 ve İs-tanbuî metropoliten alanında % 36,6 oranında bir s
şehirleşme, bir yoğunlaşma göstermektedir. As
lında, Avrupa ülkelerini gözden geçirdiğimiz zaman,
birçok ülkede bu oranda ve bunun üzerinde şehirleşme
olduğunu görüyoruz. Ancak, bizim onlarla önemli
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bir farkımız var. O da, bizde şehirler civarındaki
nüfus yığılması bir şehirleşmeden çok, bir nüfus yo
ğunlaşması halinde olmaktadır. Halbuki bu nüfusun
iyi bir planlamayla, iyi bir şehirleşme çahşmasıyle yer
leştirilmesi halinde; ancak problemler çözülebilir. İş
te, biz bu konuda oldukça gerideyiz.
İkinci bir önemli nokta, Üçüncü Beş Yıllık Planın
başlangıcı olan 1973 yılının başında Türkiye'de şehir
lerin meskenlerinde, konutlarda bir odaya iki kişi dü
şüyor. Bu problemi, konut üretimini sağlıklı bir bi
çimde artırarak çözmek mecburiyeti, medeni bir yaşa
ma kavuşmak için elbette lâzım olduğunda şüphe yok
tur.
Aslında Bakanlığın amaçlarından olan, nüfusun
tümünü kapsayan biçimde dengeli bir kentleşme henüz
büyük şehirlerimizde sağlanamamıştır. Bunu sağlamak
için metropoliten planlamalar üzerinde Bakanlık yo
ğun bir çalışma göstermektedir. Halen İstanbul, An
kara, İzmir, Samsun, Bursa, Elazığ, Adana, Erzurum,
gibi 8 büyük kentle bu çalışmalar sürdürülmektedir,
uzun zamandan beri; ama sonucuna yaklaşılmış ol
masına rağmen henüz uygulama safhasına geçileme
miştir.
Bu Öyle gecikmemesi, bu planların uygulamaya
uzun zamandan beri konulamaması önemli iki soran
ortaya çıkartmaktadır :

BAŞKAN — Sayın Akmandor, söz süreniz bitti,
iütfen bağlayın efendim.
NEŞ'ET AKMANDOR (Devamla) — İkinci konu,
asıl üzerinde duracağım konut meselesidir. Konutla
rın sağlıklı biçimde planlanması ve uygulanması la
zımdır. Her yıl 1,5 milyara yakın bir tahsisat veril
mektedir. Bu tahsisatla Üçüncü Planın sonuna gelin
diği zaman 18 bin konut ünitesinin yapıldığı görül
mektedir. Bu, Türkiye'nin ihtiyacı karşısında gayet
küçük bir rakam olmaktadır.

Birinci sorun, bu planlar en yeni teknoloji ve sağ
lıklı donelere dayalı olarak mükemmel bir şekilde
tamamlanmış olsalar bile, bu planları uygulamaya geç
tiğiniz zaman, bu planlar tarihini eskitmiş, zamanını
geçirmiş olma niteliğini göstereceklerdir. Bu nedenle,
metropoliten planların, kent planlarının olağanüstü
süratle, hızia tamamlanması ve uygulamaya konul
ması zorunlu olmaktadır.

Zamanın bitmiş olması nedeniyle afet işlerine de
kısaca bir - iki noktada değinmek istiyorum :
Lice, Varto, Van depremlerinin 1975'ten beri hâlâ
bitmemiş olması, bu ıstırabı çekenler eğer burada bu
lanan sayın üyelerin kendileri olsa, eğer Bakanlığın
uzmanları olsa bunları daha iyi içlerinde hissedebilir
ler. Bunu, tekrar özür dileyerek Bakanlıktan rica edi
yorum, uzmanlardan rica ediyorum; bu felakete uğ
ram i ş yerleri kurtarmak için girişilen çabaları içiniz
de bu acıyı hissederek yerine getirtelim.
Bakanhğın diğer konularına zaman nedeniyle de
ğinemiyorum. Saygılar sunarım. Saym Başkan, Ba
kanlık mensuplarına ve - bütün Millete bu Bakanhğm
Bütçesinin hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akmandor.
Söz sırası Sayın Hikmet Aslanoğlunda.
Buyuran Sayın Asîanoğhı,
HİKMET ASLANOĞ-LU
(Balıkesir) — Saym
Başkan, Yüce Senatonun muhterem üyeleri;
İmar ve İskân Bakanhğı Bütçesi dolayısıyla afet
ler konusunda bir noktaya değinmek istiyorum. Her
değişen bakan zamanında bu konuya değindiğim için
bu konuşmalarımdan bıkanlar varsa özür dilerim.

Sayın üyeler;
İkinci konu üzerinde dikkatlerinizi çekmek, top
lamak isterim. Bu ikinci konu, bu planların uygula
madan evvel arsa spekülasyonlarımla ve yoğunlaşan
nüfusla uygulama niteliğini kaybetmesidir. Binaena
leyh, arsa ofisi çalışmalarıyla bu plan çalışmalar! mn
çok sıkı bir koordinasyon içerisinde yapılması zorun
lu bir durum arz etmektedir.
Bakanlık bütçesinde 1978 yılında ayrılan tahsisat
bu konu için ve kasabalardaki bölge planlamaları için
132 milyon liradır. Tasvip edeceksiniz, vereceksiniz.
Aslında bunlar -belki de küçük rakamlar olabilir.
Ama, Bakanlığın ası! görevi, kısa sürede bu pJaaian
çıkarabilmek için mutlaka yeterince tahsisatı bizler
den almalarıdır.

Bunun ötesinde, konutların sağlıklı ve bugün m o 
dern konseptlere uygun bir biçimde hazırlanması icap
eder. Bu da, konutların ısı izolasyonuyla donatılmsş
olması önemli bir noktadır. İkinci nokta da, bun
dan sonra enerji sakıntısının sürüp gideceğini gözönünde tutarak konutların güneşle ısıtılır, soğutulur ha
le getirilmesidir.
Türkiye'nin topografyası ve iklim şartları güney
den kuzeye, batıdan doğuya tümüyle çok değjşik bir
manzara arz eder. Bu halde Türk mimar ve mühen
dislerine, Bakanlık içinde çalışan uzmanlara büyük
bir görev düşüyor; bu değişik şartlar altmda değişik
bina standartları ortaya getirmek ve bunları yerince
kullanmayı sağlamaktır. Ankara'da pencereleri geniş
manzaralı binalar yerine, iyi korunabilir muhafazalı
binalara gitmek elbetteki çok önemli bir konudur.
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Deprem kuşağı, bir bastan bir başa içinden ge
çen ve yarısından fazlası deprem kuşağı içine giren
ülkemizde, son 50 yıl içinde 32 depremde 50 binden
fazla ölü ve 125 binden fazla yaralının meydana gel
diği gözönünde tutulursa, afetler konusunun azmışanacak bir konu olmadığı şüphe götürmez. Bilindiği
üzere afetlere karşı alınacak tedbirlerle yapılacak yar
dımlar 7269 sayılı Kanun ve onu değiştiren 1051 sayı
lı Afetler Kanunu ve buna dayanan yönetmeliklerle
düzenlenmiş, bu hizmetin merkezi görev ve sorum
luluğu İmar ve İskân Bakanlığı üzerinde topîamraş
bulunmaktadır.
Afetlere karşı alınacak tedbirlerle yapılacak yar
dım üç safhalıdır:
Birinci safha; afet bölgelerinin tespiti ve bura
larda afetlere karşı dayanıklı yapı sisteminin uygu
lanması gibi afet öncesi koruyucu tedbirlerdir. Eğer
afetler bölgesi su istilası, gibi konulara maruz ise bu
cihetten - tedbirler alınması gerekir.
İkinci safha; afetin vukuunu müteakip - felakete
uğrayanların kurtarılması, ilk yardım ve tedavileri,
geçici yedirilmeleri ve barındu-ılmaları gibi acil kur
tarma ye yardım hizmetleriyle yangınların söndürül
mesi, gibi işlerdir.
Üçüncü safha; afetten sonra - bu bölgelerdeki ha
sarların tespiti ile buralarda gereken tamir, inşa, imar
iskân gibi afet sonrası yapılacak işlerdir.
Sayın senatörler;
Arz ettiğim bu üç safhadaki işler; yani hem afet
öncesi koruyucu tedbirler, hem afet vukuundaki ilk
hamlede yapılacak acil kurtarma ve yardım işleri
bundan sonraki safhada yapılacak inşa, imar ve is
kân işlerinin görev ve sorumluluğu İmar ve İskân Ba
kanlığında toplanmaktadır. Bu işlerin ne derece ba
san ile yürütülebildiği veya yürütülemediği konusu
üzerinde burada duracak değilim. Benim üzerinde dur
mak istediğim nokta bunlardan İmar ve İskân Ba
kanlığının hizmet konusu olmaması gereken acil yar
dım ve kurtarma hizmetlerinin bu Bakanhğm sorum
luluğuna verilmiş olmasının, kendi esas ve önemli hiz
meti olan afetlerdeki ve afetler sonundaki inşa, imar
ve iskân işlerinin geciktirmek ve aksatmaktan başka
bir yaran olamayacağı hususundadır.
Nitekim; uygulamada da, İmar ye İskân Bakan
lığının bu konuda yapabildiği görev, vilayetlere dü
zenleyici bazı emir ve talimatlar vermek ve afet vu
kuunda emrindeki afetler fonundan ilgili mülki ida
re amirleri emrine bîr miktar para göndermekten iba
ret kalmaktadır. Esasen hizmet fiili olarak mülki ida
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re amirleri, askeri birlikler, mahalli kamu kuruluşla
rı tarafından yürütülmektedir,
Afet vukuundaki
afetzedelerin kurtarılması ya
ralıların ilk yardımları, evsiz, barksız giyeeeksiz, yiyeceksız kalanların iîk ve acil bakımları sivil savunma
hizmeti olarak İçişleri Bakanlığına ve bu konuda uz
man bir kuruluş olan Sivil Savunma İdaresi Teşkila
tına ait olmalıdır.
Gerçi Sivil Savunma Teşkilatının da bugün için
bu hizmeti yapabilecek düzeyde olduğu söylenemez;
ancak geçen devrelerde de İçişleri Bakanlığı Bütçesin
de arz etmiştim, artık bu teşkilatın da savaşlarda ve
afetlerde bu hizmetleri yapabilecek düzeye çEkanlması lazımdır. Bu suretle bir afet vukuunda felaketzede
lerin ilk ve acil yardımlarına Sivil Savunma İdaresi
koşacak, İmar ve İskân Bakanhğı Afet İşleri Genel
Müdürlüğü de hasar tespitinden başlayarak bütün gü
cünü ve çalışmalarını afet bölgelerinin yeniden inşa,
imar ve iskân işleri üzerinde toplarsa, her iki hizmet
de daha verimli ve daha başarılı olacaktır kanısında
yım,
Bu konu üzerinde geçen senelerdeki bütçe görüş
melerinde maruzatta bulunmuştum. O zamanki Sa
yın İmar ve İskân bakanları bu konunun Birleşmiş
Milletlerden davet olunan bir uzman tarafından da in
celenmekte olduğunu, bu inceleme sonucu da alındık
tan sonra gereken çözüme bağlanacağım söylemişler
dir. Bu uzmanın da incelemelerini bitirerek raporunu
vermiş okluğunu görmekteyiz. Şimdi, 150 sayfalık
bu rapordan bazı pasajları sayın yeni Bakana arz
edelim,
«Kurtarma ve yardım çalışmalarına ilişkin so
rumlulukların İçişleri ve İmar ve İskân Bakanlıklan
arasındaki dağılımı Türkiye'nin bugünkü Acil Kur
tarma ve Yardım Teşkilatının en büyük noksanlığı ve
kusuru olarak göze çarpmaktadır. (Sayfa : 100)
Acil kurtarma ve yard:m afet ya da kazaya uğrayanîan kurtarma ve bunlara gerekli acil yardımlan
yapmak Sivil Savunma İdaresi Başkanlığının en baş
ta gelen görevi olacaktır. Bu amaçla gereken planla
ma çahşmalannm önceden yapılmasını sağlamak afet
vukuunda sahip olunan imkân ve kaynakların tama
mını seferber etmek, Kurtarma ve Acil Yardım Ör
gütüne alarm vermek, tehlikeye maruz bulunanları
kurtarmak, yaralılara doktor tarafından gerekli teda
vi ya da ameliyat yapılıncaya kadar yaşayabilmeleri
için gerekli oîan ilk yardımın yapılmasını sağlamak
ihtiyaçlara cevap verecek nitelikte ve miktarda perso
nel, araç, gereç temin etmek ve saire gibi görevler
tamamen Sivil Savunma tarafından ifa edilecektir.»
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BAŞKAN — Sayın Aslanoğlu, süreniz bitti efen
dim. Lütfen bağlayınız*
HİKMET ASLANOĞLU (Devamla) — Bağlıyo
rum^
Sayın Bakan, bunları müteaddit defalar gelen bü
tün bakanlara arz etmiştim. Size tekrar hatırlatmakla
bu görevlerin daha başarılı, daha verimli hale getirile
ceğini ümit ediyor, saygılarımı sunuyorum.
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Saym Aslanoğlu.
Söz sırası Sayın Kâzım Karaağaçlıoğlu'nun.
Saym Karaağaçhoğlu, buyurunuz.
KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyonkarahisar)
— Sayın Başkan, Yüce Senatonun çok muhterem üye
leri;
Üzerinde görüşmelerini sürdürdüğümüz İmar ve
İskân Bakanlığı hakkında ben de kısa zaman ölçüleri
içerisinde birkaç cümle ile görüşlerimi Yüksek Heye
tinize arz edeceğim.
Değerli arkadaşlarım;
Türk Devlet hayatı içerisinde teknik nitelikteki
hizmetleri ile cidden başarılı sonuçlar elde etmiş müs
tesna kuruluşlarımızdan birisi olan Bakanlığın maale
sef bugün birtakım sıkıntılarla malûl olduğu kendisine
mevdu bulunan, 7116 sayılı Kanunla kendisine tevdi
edilmiş bulunan hizmetleri kemali ile yerine getirebi
lecek nitelikten gittikçe uzaklaştığı ve buna esaslî, ke
sin çözümler bulunmadığı takdirde, ileride kendisin
den beklenen hizmetleri yerine getirmesinin mümkün
olamayacağını üzülerek ifade etmek isterim.
Aslında, şimdiye kadarki bütün başarılı çalışmaları
bu kadroda görev almış olan değerli arkadaşlarımızın
cidden büyük fedakârlığı ile olmuştur; 6S7 sayılı Dev
let Memurlan Kanunu ve ona ilişkin çıkan 1327 sayılı
Kanun, teknik personeli ve bunun yanı sıra da sağlık
personelini Devlet hayatında rahat bir şekilde çalışma
imkânlarından yoksun hale getirmiştir. Ondan sonra
tatbik edilmiş olan ücret politikaları da Türkiye'de bir
beyin göçüne sebebiyet vermiş ve bu göçün en büyük
tahribatını da biraz evvel arz ettiğim nedenlerle bakan
lıkların hizmet sandalyalannm teknik kadrolar tara
fından boşaltılması sureti ile hizmetlerin kemaliyle
ifa edilmesi gibi bir keyfiyetin ortadan kalkmasına
vesile olmuştur.
Bu itibarla, cidden fedakârane başarılı hizmetler
vermiş olan, tümü ile memleketin ümran hizmetlerinde
yer almış olan bu kadroları layıkı veçhile değerlendir
mek ve onlara borçlu olduğumuz teşekkürü onlann
sosyal hayatında, ekonomik hayatında huzur içerisin
de yaşamalarını temin edebilecek nitelikte bir teknik
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Personel Kanunu ile bu arkadaşlarımızı, bu hizmetli
leri görevlerinde huzura kavuşturmak sanırım ki hü
kümetlerin ve hatta eğer hükümetlerin çapım aşıyor
sa, yasal yetkileri olan Meclislerin görevleridir. Sa
yın Bakandan şunu istirham ediyorum, teknik nitelik
teki hizmetleri ile Bayındırlık Bakanlığı, Enerji ve Ta
bii Kaynaklar Bakanlığı ve Sanayi Bakanlığı ve Köy
İşleri Bakanlığı gibi bütün bu bakanlıklarla, İmar ve
İskân Bakanlığı da dahil olmak üzere, koordine bir ça
lışma ile yeni bir teknik personel statüsü getirip bura
da çalışan değerli arkadaşlarımızın çalışma şevklerini
artırıcı nitelikte kendilerine yardımcı olmak lâzımdır.
Muhterem arkadaşlarım;
Bugün Bakanlığın iki çalışma sahası vardır: Birisi,
merkezi; yani Bakanlık içerisindeki genel müdürlük
lerin çalışması;
İkincisi de, taşra çalışmalarıdır.
Bakanlığın merkez çalışma kadrolan içerisinde ha
kikaten bir miktar seviyeli ve hizmete elyak, hizmeti
becerecek arkadaşlarımız mevcut; ama taşra kadrola
rında bunu da bulmak mümkün değil. Binaenaleyh,
1 670 belediyenin imar planlan, bunlann birtakım
problemleri, meseleleri, bunlann teknik nitelikteki gö
revleri hep taşradan merkeze aktanlır ve dolayısıyle
ne taşra vazifesini kemâli ile yapabiliyor, ne de mer
kez vazifesini rahatlıkla yapabiliyor. Bunun çareleri
ni bulmak lâzım. Lüzumlu kadrolarla, malzeme ile,
gereç ile bunlan teçhiz etmek icap ediyor.
Değerli arkadaşîanm;
Ben burada konut sorununa değineceğim. Kısa za
manım var, satırbaşlan ile birkaç konuya değinmek
sureti ile meseleyi ifade etmek isteyeceğim:
Türkiye'de süratli bir kentleşme var. Doğrudur. Bi
rinci Beş Yıllık Planın hazırlanması esnasında düşü
nülmüş olanların çok daha ötesinde memlekette büyük
bir sanayileşme, büyük bir ekonomik gelişme, sosyal
yapıda köklü değişikliklere doğru giden başarılı ham
leler olmuştur? Bütün bunlar 15 yıllık plan tatbikatı
içerisinde geçmiş hükümetlerin cidden Türk Mületine
yapmış olduklan en güzel hizmetlerdir. Altyapı tesis
leriyle ve onun üzerinde yetişmiş insan gücü ile Tür
kiye, gelişme rampası üzerinde artık ileriye doğru git
me hamlesine başlamak üzeredir.
İşte bu gelişmelerin vermiş olduğu köyden kente
akım da bu gelişme gayretleri içerisinde kontrol edile
memiş, aslında dünyanın en gelişmiş memleketlerinde
dahi bu meselenin tamamiyle kemali ile kontrol edile
bildiği iddia edilemeyecek kadar zor bir konu olması
hasabiyle Türkiye'de daha frensiz bir şekilde kentleş-
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meler olmuştur. Dolayısıyle şehirler plansız gelişmiş,
önceden düşünülenin çok daha dışında büyümeler ol
muş ve birtakım problemleri de beraberinde getirmiş
tir; altyapı hizmetlerinden konutuna kadar.
Muhterem arkadaşlarım;
Üçüncü Beş Ydhk Plan içerisinde sadece Türkiye'
de bu maksatla 1 milyon 200 bin civannda konutun
yapılması öngörülmüştür; ama geliniz görünüz ki,
bunların büyük bir kısmı gerçekleşememiştir. Artan
nüfusun ve yeni sanayileşme merkezlerinde hizmet ca
zibe merkezi haline gelen bölgelerde buna inzimam
eden ihtiyaçları da nazan dikkate alırsanız, bunlar
kâfi gelmemiştir. 777 bininin şehirlerde, kentleşme
sahalarında, 443 bininin de kırsal alanlarda olmak
üzere planlandığı bir milyon 200 binlik konut maale
sef olamamış ve bugün Üçüncü Beş Yıllık Planı ka
pattığımız dönemde, Dördüncü Beş Yıllık Plana gider
ken 247 bin, 250 bin civarında konutun yapılmadığım
ve noksan olduğunu görüyoruz. Bir de Üçüncü Beş
Ydldc Plan içerisinde, sanırım ki geçmişe göre bir komperasyon yapacak olursak 1 milyon 500 bin civarında
bir konuta beş senede de ihtiyacımız olduğuna göre,
1978 yılında Türkiye'de afetlere maruz kalmış olan
bölgelerde yapacaklarımızın dışında en azından 400
ilâ 500 bin civannda konut yapmak mecburiyetinde
yiz. Üçüncü Beş Yıllık Plan döneminde beş yılda ko
nuta tahsis edilecek ödeneğin, sarf edilecek paranın 44
milyar lira olduğu ifade ediliyor. Bunun 2 milyar 200
milyonunu kamu sektörü tarafından ve geri kalanı da
özel sektör tarafından yapılacağı iddia ve ifade edil
mişti.
O halde, konut sektörü daha uzun yıllar Türkiye'
nin halledemeyeceği sorunlardan birisi olarak ortada
duruyor. Bu gidişle, bu mali imkânlarla bunu hallet
mek mümkün değil, buna pratik bir çözüm getirmek
lâzımdır. O pratik çözüm de Arsa Ofisi ile birlikte,
imar planlarının tatbikatı ile birlikte Bakanlığın bün
yesinde, Emlâk ve Kredi Bankasında olduğu gibi, İmar
Limitet Şirketi, Timlo Şirketinde olduğu gibi, güçlü
bir şirket halinde bir ünitenin kurulmasına ve bu üni
tenin süratle altyapı tesisleri de dahil olmak üzere bü
yük şehirleşmeler civannda gecekondu önleme bölge
lerinden başlamak suretiyle buralarda konut yapımı
na gitmesinde yarar vardır. Ama bu tahsisatlarla, bu
görüşle değil, daha esnek bir model içerisinde hizmet
kanunlanm, o teşkilatlara salâhiyet verebilecek, onlan n çahşmalanna yön verebilecek kanunları çıkarmak
ve mali kaynaklarını da bulmak suretiyle bu istika
mette çalışmalar lâzımdır.
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Hatta bir nokta daha vardır ki, o da, Türkiye'nin
bir milyona yakın işçisi Avrupa'da çalışıyor. Bu işçile
rin büyük bir kısmı enflâsyonun ve hayat pahalılığının
getirmiş olduğu şartlar içerisinde toprağa ve gayrimenkule yatırımlar yapmaktadırlar. Her Almanya'dan
gelen doğrudan doğruya emlâk komisyoncusunun ka
pısını açmakta, ya bir apartman dairesi katı, veyahut
da bir parça arsa alabilmenin gayreti içerisinde ol
maktadırlar.
O halde, burada yapdacak şey, onlann da iştira
kini sağlayacak bir anonim şirket veya holding haline
getirilecek; ama imar ve îskân Bakanlığının kuracağı
bir çekirdek şirketin kontrolü altında bu meselelere
bir yerinden girmek lâzımdır.
Muhterem arkadaşlanm;
Bir konuya daha değinmek istiyorum. Belediyeler
le ilgili olan borçların tahkimi Bütçe Kanununun
69 ncu maddesinde yapılıyor. Bununla belediyelerin
borçlan tasfiye edilmiş bulunuyor. O halde, belediye
lere yeni dönemlerinde yine borçlandırmayacak şekil
de Belediye Gelirleri Kanununun süratle çıkartdmasında büyük faydalar vardır.
İkinci olarak, Türkiye'de, arkadaşlanm benden ev
vel söyledi, birtakım imar suçları işlenmiştir; ama
geçmiş zamanda çok suçlan affettik. Hatta komünist
leri dahi affedecek kadar bu Meclislerden kanunlar çı
karttık. O halde sadece sıcak bir yuva yapmanın arzu
su içerisinde olan insanları imar affından faydalan
mak suretiyle bir kez bunların dengeye getirilmesi ve
bu imar suçlarını işlemiş olan insanların Maliyeye öde
medikleri, her sene ödeyemedikleri 3 - 5 milyarlık ver
gi, Alım, Bina vergileri ve saire gibi vergileri de Ma
liyenin kasasına getirmek sureti ile iki taraflı bir fay
danın sağlanmasında yarar vardır.
Bir konu da şudur: Türkiye âfetler kuşağına dahil
olan ülkelerden birisidir. Afete maruz kalan insanlara
büyük yardımlar yapılmıştır. Bu, yapılmış olan yar
dımların da bir kısmı geri ödenme imkânını bulama
mıştır. Evi yıkılan, düzeni bozulan, işini, aşını kaybet
miş olan insanlar, bu borçlarını muayyen zaman içe
risinde ödeme şansına sahip olamamışlardır. Bunla
rın da, âfete maruz kalmış olan insanların, bu mağdur
vatandaşlann, tabiatın mağdur ettiği, onun sillesini ye
miş olan insanlara, Devletin bir atıfet olarak bu bor
cu da affedici nitelikte bir kanun çıkarmak suretiyle,
bunlara yardımcı olmasını temenni etmekteyiz.
Muhterem arkadaşlarım;
Zamanım çok az kaldı; Sayın Başkanın müsama
hasına sığınarak İller Bankasıyle ilgili bir görüşümü
ifade edip, huzurunuzdan aynlacağun.
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Yıllardan beri, hakikaten objektif ölçüler içerisin
de İmar Bakanlığı içinde hizmet gören ünitelerden bi
risi, hepimizin, bütün parlamenterlerin, aitolduğu be
lediyelerinin işini götürdüğü İller Bankasının 1978 yılı
içerisinde çalışmaları çok güç şartlar içerisinde ola
caktır. Çünkü, kendisinin başlatmış olduğu projelerinin
devamı, kendi finansman kaynaklanyle bunları karşı
laması mümkün değildir. Bütçede verilmiş olan öde
neklerle bu işin karşılanmasını ve yeni hizmetlere baş
lamasının mümkün olabileceğine kaani değilim. Büt
çe Komisyonunda bunun münakaşasını yaptık.
Cidden, başarılı olan ve politikayla bigiina ilişiği
olmadan Türkiye'de belediyelere objektif ölçüler içe
risinde çalışan ve hepimizin asgari müştereklerde işti
raki olduğu, kendisine teşekkür ettiğimiz bu müesse
seye, mutlaka bir kaynak bulmak lâzımdır.
Maliye Bakanlığı içerisindeki fonlardan, bunun
karşılanacağı ifade edilmiştir ve bütçede böyle bir
formülâsyona gidilmiştir. Temenni ederim ki, bu for
mülün, bu kullanılmanın partizan görüşler içerisinde
değil, Türkiye'de mevcut olan 1 700 küsur belediye
nin tümüne eşit nispette, aynı ölçüler içerisinde ihti
yaçlarım karşılayabilecek bir üslup içerisinde kullanıl
mış olsun. Sayın Bakanın, bunda hassas davranacağı
nı, uzun Parlamento tecrübeleri sebebiyle, geçmiş yıl
lardaki belediyelerin sıkıntılarının neler olduğunu ga
yet rahatlıkla takdir buyuracaklarım bildiğim için, bu
konuyu; Maliye Bakanlığında değerlendirilmiş olan bu
imkânı, bu kaynağı, İller Bankasına vermek suretiyle
cidden hizmet bekleyen belediyelerimize büyük bir
yardım sağlamasını, onların elinden tutmasını temen
ni etmekteyim.
BAŞKAN — Lütfen bağlayın Sayın Karaağaçîıoğlu, çok rica ediyorum.
KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — Sa
yın arkadaşlarım;
Elbette, İmar ve İskân Bakanlığı gibi büyük bir
bakanlığın meselelerini kısa zaman içerisinde ifade et
mek mümkün değil. Ben sözlerimi burada bağlarken,
cidden Türkiye'ye büyük hizmetleri geçmiş olan Ba
kanlığa ve Bakanlık mensuplarına evvelâ şahsım adı
na teşekkür eder, bütçenin memlekete, millete, Bakan
lığa hayırlı, uğurlu olmasını diler, sabrınızı, müsama
hanızı taşırdığım için Sayın Başkandan da özür dile
rim.
Saygılar sunarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Karaağaçhoğîu.
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Sayın Aj^kan, buyurun efendim.
CEVDET AYKAN (Tokat) — Sayın Başkan, de
ğerli senatörler;
Benden önce grupları ve şahıslan adına konuşan
değerli arkadaşlarımın, bilgili ve tecrübeli görüşle
rinden yarar'andmı. Ben konuda, tamamen amatör
bir kişi olarak bazı tepkilerimi ve bazı görüşlerimi
arz etmek istiyorum.
Bikirsiniz, haîk arasında şöyle bir deyim vardır,
«Dünyada mekan, ahrette iman.» Yine Anayasamızın
sağlık, hakkı ile ilgili bölümün ikinci paragrafı, mes
ken sorunundan bahseder. Yani halk deyimiyle hem
iman hem de anayasa deyimiyle insanın en aziz var
lığı olan sağlık, meskenle doğrudan doğruya ilişkili
bir özlem.
Toplumumuzda zaman zaman moda olan tartışma
konuları vardı. Bir kaç ay öncesinin en büyük konusu
kira sorunuydu ve bunun geniş halk kitlelerinde ya
rattığı ıstıraptı. Zannederim bu sorun önümüzdeki yıl
larda büyüyerek devam edecek.
Yine, b*r diğer sorun; İmar ve İskân Bakanlığının
görevleri olan, kişinin çevresiyle ve kişinin yerleşme
birimi içindeki ilişkilerini düzenlemek, ekolojik den
geyi sağlamak, hem çağımızın en büyük sorunu, hem
de ülkemizin önümüzdeki yıllarda büyüyen sorunlar
dan birisi olacaktır.
Benden önce konuşan değerli arkadaşlarım ,anlattılar. Aşağı - yukarı bir milyon civarında gecekondu
var. Bu bir milyon gecekondunun şehir nüfusunu 18
milyon kabul edersek, takriben 4 - 5 milyon insanı
mız gecekondularda oturuyor. Onun dışında olan 24 25 milyon civarında insan da köyde oturuyorlar.
Şimdi, bunların yaşama şartlarıyla ilgili bilgileri
miz, yaşama şartlarının sağlık koşullarına ve çağın
sosyal gereklerine uymadığı yönünde.
Sayın Tüten konuşmasında, «Şehir dışındaki yer
leşmeyi düzenleyen bir mevzuatın oynayışından» bah
setmişlerdi. Köy İşleri Bakanlığının Teşkilat Kanunu
hazırlandığında, 'bununla ilgili bir madde, köy içi yerle
şimin düzenlenmesi sorumluluğunun, Köy İşleri Ba
kanlığına verilmesi, o tasarıya konmuştu; fakat halen
uygulama özellikle kırsal alanda yerleşimin tamamen
kontrolsüz ve başıboş olduğudur.
İmar ve İskân 'Bakanlığının bu görevlerini; yani
mesken sorununu ve şehirdeki fiziki dengeyi sağlama
da :d başarısını, benden önce konuşan arkadaşlarımız
dile getirdiler. İfade edilen; bunda başarılı ohınamadığıdır ve yine İmar ve İskân Bakanlığının görevleri
içerisinde kabul edilen deprem konusundadır. İşte,
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Varto misali anlatılıyor, ibir toplum 12 yılda bir tabii
âfetin yarttığı ıstırabı, o kitlenin ihtiyaçları doğrul
tusunda çözememesidir. Tabii bunda, insan sorun
larını çözmedeki güçlüğün ister bu sorun eğitim ol
sun, İster sağlık olsun, ister savunma oîsun, ondaki
güçlüklerin yanı sıra, gelişen toplumumuzun, özelik
lerinin yarattığı zorluklar da var.
Nüfus artışımız, % 10,2; % 10,4 ya da % 10,5.
Şenirleşme % 6 ya da % 7 civarında. Bu kadar hızlı ve
ibekîeyiişîerin çok arttığı bir toplumda, sorunları çö
zümlemenin doğal güçlükleri vardır.
Ayrıca, toplumumuz idaresiyle ihtiyaçları, bekleyiş
leri arasındaki dengesizliğin tutarsızlığın ıstırabını da
maalesef çekmek kaderiyle karşı karşıyadır.
Demin ifade ettim, bu sorunlar önümüzdeki yıl
larda büyüyecektir. Benîm önerilerim bunlardır. Bu
büyüdüğü zaman bunlara nasıl bir yaklaşım yapar
sak, gerçekçi bîr yaklaşım Olur?.. Talbîi bir toplumda,
toplumu yöneten kurallardır, evvela yasadır. Arkadaş
larımızın ifade ettiği, yasalarımızın eski olduğu, ye
tersiz olduğudur. Biz parlamenteriz; ama bir gerçeği
miz var; Parlamentomuz son yıllarda ciddi yasa ya
pan, yasaîar üzerine çalışan bir organ olmaktan çıkmış
tır. Mü'et Meclisi ve Senato Bütçesi münasebetiyle
yaptığım bir konuşmada bunları rakamlara dayayarak
ifade etmiştim. Dünyanın hiçbir yerinde, bir kurşun
kaîem, bir tabaka kâğıt alarak kanun tasarısı hazır
lanmaz. Kanun tasarısı, ciddi çalışmaların araştırma
larını ifade eder; «Kaynak nedir, ihtiyaç nedir, bu
kaynaklarla, bu ihtiyaçları değer ilişkileri içerisinde na
sıl çözümleriz?» sorusu, yasada cevap bulur. Bizim
ki öyle değildir; bizim toplumumuzdaki gelişmeler,
eklektik gelişme dediğimiz, olayların zoruyla birtakım
geîişmelerdir. Yasalarımızın çoğu da, ihtiyaç doğmuş
tur, o sırada iyiniyerle bir tabaka kâğıt, bir kurşun
kalem ya da bir kalem ve bir yasa tasarısı hazırla
nır ve yasa çıktığı anda eksiktir; ama altı ay sonra
sını göremeyen bir toplum olarak altı ay sonra bunun
eksikliğini yaşarız.
Birincisi, İmar ve tskân Bakanlığının, «Bu Hükü
metlin Programı içerisinde görevi nedir?..» sorusuna
cevap araması lazımdır. Hükümetin Programı şu yö
nüyle yeni : Hükümet çevre sorunlarını bir Barbakan
Yardımcısının sorumluluğuna vermiş durumda. Tabii
çok önemli bir sorun ve çağın gereklerine uyan bir
yaklaşım.
Ayrıca, Wir yeni Bakardık kurulmuştur; Yerel Yöne
tim Bakanlığı adı altında.
Benim Hükümet Programından aldığım izlenim
şu : Her ne kadar Hükümet Programında bunlar var
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sa da bununla ilgili bir çalışma Hükümet olan Parti
de mevcut değildir. Niyetin ifadesidir. Tabu Ibu ni
yete saygı duyuyorum.
Yine bildiğime göre, 'halen Türkiye'de yerleşme ile
i3giii, Ibizim yasalarımıza göre şeihirde yerleşme ile il
gili İmar ve îskân Bakanlığı var ve bir de Köy İşleri
Bakanlığına bağlı Toprak ve İskân Genel Müdürlüğü
var. Tabii Toprak ve tskân Genel Müdürlüğü çok eski
birtakım ihtiyaçların ve zaruretlerin oluşturduğu bir
Genel Müdürlüktür. Son yıllarda bu Genel Müdürlü
ğe çağın ihtiyaçlarına uyan görev vermek 'ihtiyacı içe
risinde, düşüncesiyle, köy yerleşimiyle ve köydeki sos
yal meskenlerle ilgili birtakım görevler verilmiştir.
Şimdi, evvela bu yasada çevre Sorunları ve çevre
- insan ilişkileriyle ilgili yasal bir yaklaşımın yapılma
sının gereğine inanırım.
Burada şu sorunun herhalde sorulması lazımdır :
îmar ve İskân Bakanlığının, (Bu Bakanlık ne olacak
sa?..) bunun görevi ne olacaktır?.. Bir yatırım Ba
kanlığımı olacaktır, yoksa bir planlama ve eğitim Bakaclığı mı olacaktır?.. Bu soruda açık olunması la
zımdır.
Halen, mesela yapı malzemesi (îmar ve İskân Ba
kanlığının bu dağıtılan, güzel ve bilgili yazılmış 'bro
şürümle var.) üretimi ve kontrolü; tabii Türkiye ken
di şaıtlarına r.yan yapı malzemesi üretmesi lazım;
ama bu üretmeyi bu Bakanlık mı yapacaktır, yoksa
bu üretmeyi, Bakanlık bilgisiyle destekleyecek, teşvik
mi edecektir?.. Burada açık olması lazım. Bilinen şu :
Bakanlığın îaboratuvarını biliyorum. Oradaki yerleri
ni. biliyorum. Son derece sade, ihtiyaçlara hiç bir şe
kilde cevap veremeyecek bir seviyededir. Tahmin et
mem ki, bilgi seviyesi de teknik sîandartı da bizim
gelişmişlik düzeyimizde olan, mesela Yugoslavya me
sela herhangi bîr ülkenin seviyesinde olsun. O seyiyede de olacağmı tahmin etmiyorum. Birincisi bu. Bu
nun üzerinde düşünmesi lazım. Yatırım Bakanlığı mı
yoksa eğitim bakanlığı mı?..
BAŞKAN — Sayın Aykan, söz süreniz bitti, lüt
fen efendim.
CEVDET AYKAN (Devamla) — Tamam efen
dim, iki tane cümlem var Sayın Başkanım; tamamlı
yorum.
BAŞKAN — İstirham ederim efendim, buyurun.
CEVDET AYKAN (Devamla) — İkincisi, bir de
bu uygulayıcılar var. Uygulayıcıların bir kısmı özel
likle belediye reislikleri. Belediye reisliklerine baktı
ğını zaman, tabii bir kısmı bu işin profesyonelleri ve
profesyonel kişi olarak şehir planında, imar plandaki
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değişiklikleri çok iyi biliyorlar ye dikkatlerinin bü
yük kısmım da buna yöneltiyorlar. Tabii bu çok hak
sız bulduğum bir şeydir; ama bir kısmı çok iyi niyetli
ve amatör kişiler. Yalnız bu belediye reisleri belediye
reisi olarak ne yapacaklarını bilmiyorlar. Yanılmıyor
sam Batıda belediye reisMkleriyle ilgili iki tane uygu
lama var. Bir kısmı şu: Şayet şehrin nüfusu 250 bi
nin altında ise belediye meclisi seçiliyor. Belediye
reisi o formasyon için yetiştirilmiş insan olarak şehir
meclisi tarafnidan tutuluyor. Tabii teknik bilgi bula
bilmek ufak bir belediye için son derece güç. Acaba
imar ve İskân Bakanlığının (ya da Devletin hangi Ba
kanlığı ilgiliyse) seçilen belediye reislerine eğitim sağ
laması mümkün mü? Bununla ilgili ufak tefek şeyleri
olduğunu biliyorum; ama bunlar tatminkar değil. Cid
di şekilde, iyi niyetli belediye reislerini eğitmek müm
kün olabilir mi?
Bir başka şey de; İngiltere Hükümeti beni davet
ettiği zaman bunu bana göstermişti. Belediyelerin tek
nik sorunlarım çözümlemek için bir kuruluş oluştur
muşlar. Bununla ilgili belgeleri gerekM kişilere ver
dim; ama kimsenin bunlara itibar ettiği de yok tabii.
Acaba belediyelerin sorunlarım teknik anlamda çö
zümleyecek (İngiltere'de çok güzel bir kuruluş o.) o
modelde bir kuruluşu Türkiye'de geliştirmek müm
kün müdür?
Efendim, son cümlemi ifade edeyim: Halen uy
gulamada şu oluyor : Uygulamada politik gerekler ya
da politik ihtiyaçlar ağırhk kazanıyor. Belediye reisi
seçilmiş. Gayet tabii kendini seçen gecekondu bölge
sindeki vatandaşlarımız. Onların reyine muhtaç ya da
şehirde diyeyim, birtakım baskı gruplan var. Bunlar
sosyal gerçekler. Acaba yasa şöyle bir düzenlemeyi
sağlayabilir mi? Bu politik baskıyı azaltacak, sosyal
ihtiyaçlarla teknik ihtiyaçları dengeleyecek bir bün
yeye kavuşturabilir mi?
Efendim, hepinize teşekkür ederim. İnşallah Sayın
Bakan başarılı olur.
Toplumlar güçlükler içerisinde kaldıkları zaman
iki türlü tepkileri vardır: Tepkinin bir kısmı, toplum
lar geriye yönelirler, buna «Maziye yönelme» diyoruz
ya da bir kısmı da yine toplumlar güçlükler içinde
kaldıkları zaman istikbale yönelirler, hep istikbalden
bahsederler. Şimdi halen bizde «Tek yol devrim»
«Tek yol İslâm» her halde bu özlemin ifadesidir. Bir
kısmı da yine toplumlar sıkıntıda kaldıktan zaman
konulan görmemek isterler. Başka şeyden konuşur
lar; ama şimdi şartlar bizi yakaladı. Artık bundan
kaçabilmemiz mümkün değil. Buna çözüm getirme
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miz lazımdır. Çözüm bulmaya mecburuz. İnşallah
İmar ve İskân Bakanlığının çok iyi yetişmiş kadrosu
ve Sayın Bakan iyi niyetiyle, önce yasal düzenleme
lerle ve birtakım iyi modeller koyarak bu konuda
başardı olurlar.
Hepinize saygılar sunarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Aykan.
Sayın üyeler, altı sayın üyemiz görüştü.
Söz sırası şimdi İmar ve İskân Bakam Sayın Ah
met Karaaslan'da; buyurun efendim.
Sayın Bakan, konuşma süreniz, sorulan sorulan
cevaplandırmak için ayıracak olduğunuz süre dahil
25 dakikadır.
İMAR VE İSKAN BAKANI AHMET KARAASLAN (Malatya Milletvekili) — Saym Başkan, Cum
huriyet Senatomuzun değerli üyeleri;
Bütçemizin Yüce Senatoda görüşülmesi sırasında
Bakanlığımız faaliyetini eleştiren, tenkit eden ve bu
değerli mesaileriyle bize büyük çapta ışık tutan bütün
konuşmacılara peşinen teşekkür etmekle söze başlamak
istiyorum.
Bu konuşmalar, samimiyetle ifade edeyim ki, bizi
asla rahatsız etmedi ve hemen bu konuşmalara karşı
çıkıp, bunlara cevap verme zorunluğunu da (bir tenkit
olarak) bu gereksinmeyi de şahsen duymadım. Çün
kü, çoğu bizim baktığımız açıdan konularımıza baktı
lar ve bundan sonraki çalışmalarımıza bu konuşma
lar ışık tutacağı gibi, şevkimizi, azmimizi de büyük öl
çüde artırmış olacaktır.
Yüce Senatomuzun da malumu olduğu üzere, son
çeyrek asırdan bu yana ülkemiz hızlı bir şehirleşme
süresi içerisine girmiş bulunmaktadır. 1950 yılı baş
langıç olarak alınırsa, bu tarihte Türkiye'nin nüfusu
21 milyon, şehirde yaşayan insan ise 3 milyon 800 bin
civarındadır. Şehir nüfusu tüm nüfusun % 18,4'ünü
teşkil ederken, bugün bu oran % 42'ye yükselmiş bu
lunmaktadır. Şehirleşme hızı bu ölçüde devam et
tiği takdirde, asnn sonuna doğru nüfusumuzun 75 mil
yonu bulacağı ve bunun 60 milyon kadarınım; yani
% 80'inin şehirlerde yaşayacağını tahmin etmekteyiz.
Bu yüksek şehirleşme hızı karşısında Bakanlığımı
za ve Bakanlığımızın dışında ülkenin topyekün kal
kınmasından sorumlu bütün kuruluşlara fevkalade bü
yük görevler düşmektedir. Özellikle sanayileşmeyi ve
tarımda modernleşmeyi, kalkınmasının ana ilkesi ola
rak seçmiş bulunan ülkemizde, sağlıklı bir şehirleş
menin gerçekleşmesinin ana hedef olarak tespit edil
mesi gerekir.
Şehirlerimizi iş ve sosyal imkânlardan yoksun, nü
fus yığılmalarına sahne olmaktan kurtarmak, çalışma
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ve çağdaş yaşama olanaklarına sahip topluluklar hali
ne getirmek için planlama ve uygulamada gerekli ted
birleri almak zorundayız.
Öncelikle gelişmeyi ülke sathına dengeli bir şekil
de yayarak ve nüfusu kaynağında tutarak büyük şe
hirlere gereksiz yığılmaları önlemeyi temel tedbir ola
rak saptamış bulunuyoruz.
Sayın Kadri Kaplan'ın özellikle üzerinde durduğu
ve konuşmasının bütünlüğü içerisinde ananoktayı teş
kil eden ülkenin fiziki planlaması konusu, 1978 yılın
da Bakanlığımızın başlıca uğraşısı olacaktır. Böylece
kısa sürede, elimizde mitti fiziki plan diyeceğimiz, bü
tün ülke topraklarım kapsayan bir planın mevcudi
yeti, demiryolu, karayolu, liman, havaalanı, gibi bü
yük altyapı yatırımlarının zaman ve mekân içerisinde
birbirlerini destekleyici olmaları sağlanmış olacağı
gibi, böyle bir planla, sanayi, turizm, şehir alanlarının
da yer ye miktarları belirlenmiş olacaktır.
Böyle bir planın mevcudiyeti, yatırıma ayrılan
kaynakların rasyonel olarak kullanılmasını sağlayaca
ğı gibi, gerekli ikilemeler de önlenmiş olacaktır. Makro dengenin sağlanmasından sorumlu Devlet Planlama
Teşkilatının elinde ve yatırımcı kuruluşlar arasındaki
kopukluğu da önleyen bir belge niteliğini taşıyacak
tır.
İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Samsun, Erzurum
gibi büyük şehirlerimizde yerinde büro kurarak baş
latmış bulunduğumuz nâzım plan çalışmalarım, ele
man temin edebildiğimiz takdirde diğer büyük illeri
mizde de kurmak niyetindeyiz.
İstanbul Nâzım Planım mutlaka 1978 yılında bitir
meyi temel bir prensip olarak tespit etmiş bulunu
yoruz.
Alacağımız idarî ve yasal tedbirlerle, bugün büyük
büyük yığılmalar halinde önümüzde duran imar planı
değişikliklerini süratle neticeye ulaştırmanın gayreti
ve çabası içerisinde Olacağız.
Sözü buraya getirmişken bir hususu Yüce Sena
tomuzun değerli üyelerinin bilgisine sunmayı faydalı
görüyorum. Şu anda İmar Planlama Genel Müdür
lüğünün önünde 11 bin civanında imar planı değişikli
ği bulunmaktadır. Geçmiş yılların getirdiği birikim;
ama şunu hemen ifade edeyim ki, bu imar planı de
ğişiklikleri, o belde yöneticilerinin, yerel yönetimlerin
öngördüğü değişikliklerden çok, şu veya bu şekilde
görüşünü yerel yönetimlere empoze ederek, bu deği
şikliği sağlama gayreti içerisinde bulunan birtakım
spekülatif kazançların peşinde olan insanların arzusu
dur, birçoğu.
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Takdir buyurursunuz ki, 1700 belediyenin bulun
duğu bir ülkede 11 bin imar planı değişikliğini, o ye
rel yönetimlerin arzusu şeklinde, onların belde plan
larıyla ilgili görüşü olarak kabul etmek mümkün de
ğildir. Hepsi münferit birtakım taleplerden, birtakım
isteklerden ibaret bulunmaktadır.
Kentlerimizin ve kıyılarımızın düzensiz ve yasa
dışı gelişmelerinde büyük etkenlerden birisi olan arsa
niteliğindeki taşınmazlarda hisseli satışların ve bu yol
dan yurttaşlarımızın aldatümasını da önleyici yasal
tedbirlere ihtiyaç olduğu kanaatındayız. Bunun için
gerekli yasa tasarısını en kısa sürede Yüce Meclis
lerimize sunacağız.
Arazü ve arsalarda planlama kararlarıyla getirilen
değer artışlarından spekülatörlerin değil, kamunun ya
rarlanması için ve bu değer artışlarım kamuya dönüş
türecek tedbirleri de bir temel ilke olarak saptamış bu
lunuyoruz.
Eğer ülkemizdeki şehirleşme bugünkü düzensiz
haliyle, bugünkü başıboş haliyle devam ettiği takdir
de, asrın sonunda bizden sonraki nesillere çok büyük
yükler bırakacağımız bir gerçektir. Birçok sayın üye,
bu hususu ifade ettiler, aynen katılıyorum. Bizim de
yaptığımız tespitlere göre, eğer kent planlaması, kent
leşmenin önüne geçmez, onu bugün olduğu gibi takip
etmekte devam ederse, bu asrın sonunda yalnız bu dü
zensiz kentleşmenin yarattığı altyapı sorunlarımın;
özellikle yol, su, elektrik kanalizasyon, gibi sorunla
rın halli için yalnız 367 milyar liralık bir mali külfete
ihtiyaç olduğunu tespit etmiş bulunuyoruz.
Muhterem senatörler;
Bunlar birer hayali rakam değil, hepsi birtakım he
sapların sonucudur ve bugünkü teknik personel sta
tüsü içerisinde sadece bakanlık bünyesinde vermiş ol
dukları büyük emekleri terk edemeyen fedakâr men
suplarımızın birtakım gerçeklere dayanarak tespit et
tiği hususlardır.
Bunu teyit bakımından bir somut örnek vermek
gerekirse, geçmiş yıllardan 1977 yılı sonuna kadar
İller Bankasınca programa alıınan yatırımların tutarı
(ki, bunların çoğu; yoL su, kanalizasyon, elektrik gibi
zaruri yatırımlardır) 42 milyar civarındadır. Sağlanan
kaynakla; ancak bugüne kadar bunların realize edile
bilen kısmı sadece 8 milyardır. (Bunların hepsi prog
ramda yer almış ve devam ediyor. İlgili yerel yöne
time de «Bunlar programdadır» denmiş. Bu şekilde
kendilerine duyurulmuş.) Geriye 34 milyar liralık bir
mali yükle İller Bankası karşı karşıya bulunmaktadır.
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Önümüzdeki yıkîa planlanan yatırım hacmi 5 mil
yardır. Bu 1977 yılı sabit fiyatlarına göre (Bu hesap
ların neticelerini arz ediyorum) fiyat artışlarını da he
saba kattığınız takdlirde, 1978 yılı sonunda yine 40
miyara yaklaşan bir yatıran hacmi; yani programa
alındığı halde gerçekleştirilemeyen, realize edilmeyen
bir yatırım hacmi İller Bankasının önünde duracaktır.
Sorunlar bu derece büyük. Bugün yine yapılan he
saplara göre, Türkiye'nin 1978 - 1982 yıllan arasında
ki konut ihtiyacının 1 525 000 civarında olacağı, bu
nun ancak 1 050 OOO'inin özel S3ktör tarafından kar
şılanacağı, diğer 475 bininin de kamu sektörünee üre
tilmesi gerekeceği hesap edilmiş bulunmaktadır.
Ancak, biz Bakanlık olarak ve Bakanlığa bağh ku
ruluşlar olarak 4 yıllık dönemlerde şimdiye kadar bitirebildiğimiz veya bitirebilme ihtimali dahilinde bulu
nan konut sayısı 20 biı» civarındadır ki, yılda 20 bin
konut üretiliyor. 95 bin konut açığı ile karşı karşıya
bulunuyoruz.
O halde bu açık nasıl gideriliyor? Gördüğünüz gi
bi, gecekondulaşma şeklinde, sağlıksız, düzensiz bir
kentleşme şeklinde, her gün büyüyen bir sorun halin
de karşımıza çıkmaktadır.
Bugünkü Bakanlık statüsü ve bugünkü ödenekler
le, bugünkü çalışma düzeniyle bu meselenin halledile
bileceğine inanmıyorum; ancak değerli Cumhuriyet
Senatosu üyelerimizin de konuşmalarından cesaret ala
rak, meseleye yem bir açıdan bakmak, yeni bir örgütleşme ile eğilmek niyetindeyiz.
îşi, arsadan itibaren ele alabilecek Arsa Ofisini de
bugün içinde bulunduğu çıkmazdan kurtaracak, kent
arsalarım yeni bir kamulaştırma sistemi getirip, kent
leşmenin ve imar planlarının sonucu, değişen fiyat ar
tışlarından spekülatörleri değil, kamuyu yararlandıra
cak ve böylece arsanın konuta maliyetini büyük ölçü
de azaltacak olan arsa temininden sonra da bugünkü
modern teknolojiden yararlanarak, süratli, ucuz, sos
yal standartları yeniden tespit edilmiş, özellikle dar ge
lirlilerin gereksinmelerine cevap verecek bir konut
üretimine geçmeyi sağlayacak «Arsa ve Konut Kuru
mu» diye bir kurum kurmak arzusundayız. Bakan
lığımızda kurduğumuz bir komisyon bu konu üze
rindeki çalışmalarını sürdürmektedir; taslak çok kısa
zamanda ortaya çıkacaktır. Bunu Yüce Meclislerimi
zin huzuruna getirip, oradan alacağımız bir yetki ka
nunu ile, kanun kuvvetinde bir kararname ile bu ko
nuyu tanzim etmeyi düşünüyoruz.
Bu kurumun halledeceği sorunlar, son derece bü
yük olduğu için, alışılagelmiş bir genel müdürlük an
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layışı içerisinde konunun hallolabileceği inancım ta
şımıyoruz. Merkez Bankasında olduğu gibi, bir guvarnör sistemi, ona bağh, arsa temin eden, konut inşaa
tım yürüten, kooperatiflere hitap eden, hatta hatta
organize olma imkânını bulamayan dar gelirli münfe
rit vatandaşların dahi ihtiyaçlarına cevap veren, özel
likle büyük çaptaki eğilimleriyle anayurtta birer konut
edinmek isteyen yurt dışındaki işçilerimizin de bü
yük çapta arzu ettikleri yerlerde, arzu ettikleri nite
likte konut gereksinmelerini karşılayabilecek inşaatı
yürüten bir diğer genel müdürlük ve ayrıca, ortaya
çıkacak diğer sorunların halliyle de ilgili genel mü
dürlükler kurmayı düşünüyoruz bu kurumun bünye
sinde.
Sayın senatörler;
Bugün kamu yönetiminin çektiği sıkıntıların en
büyüğü, herkesin kendi başına buyruk oluşu, koordi
nasyondan kaçması, tek başına iş yapması ve kaynak
israfına da mal olsa, mutlaka birtakım yetkilerini baş
kalarıyla paylaşma eğilimi içerisine girmeyişidir. Bu
gün Türkiye'de kamu kaynaklı olup konut üreten bir
çok kuruluş vardır; ama hepsinin çalışması yetersiz
dir, amacı sağlayıcı nitelikte değildir, planlanan he
deflere götürebilecek vasat ve yapıya sahip değildir.
Biz, konut üreten ve kamu kaynaklarından kredi
veren bütün kurumların, kuracağımız arsa ve konut
kurumu içerisinde iştirakte bulunmalarını, orada tem
sil edilmelerini, kaynak temini dışında, ihtisaslaşmış
olan bu kurumdan başka konut sektöründe kaynak is
rafına yol açacak bir eğilimin içine girmemesi için,
kanunda bazı özel hükümlerin yer almasını da tespit
etmiş bulunuyoruz,
Sayın senatörler;
Zannediyorum, sürem bir hayîi daraldı.
BAŞKAN — Efendim, 8 dakikanız
soru var Sayın Bakan, biliyorsunuz.

var; çok da

İMAR VE ÎSKÂN BAKANI AHMET KARAASLAN (Devamla) — Evet, evet efendim.
Bu 8 dakika içerisinde, özellikle biraz doğal afet
lere değinmek isterim. Bugün Türkiye topraklarının
% 92'si deprem bölgeleri içerisinde yer almakta ve
nüfusunuzun da % 95'i bu bölgelerde yaşamaktadır.
50 yıldan bu yana meydana gelen depremler sonucu,
beher yıla isabet eden milli gelir kaybı, milli geliri
mizin 130'da l'ini teşkil etmekte; beher yıla isa
bet eden vefat eden insan sayısı da 1 250 civarında
bulunmaktadır.
Halen çeşitli afetlerden zarar görmüş yörelerde
yapmak mecburiyetinde
olduğumuz konut
sayısı
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44 000 civarındadır. Bunlardan ancak 9 700'ü bitirilmistir; 15 70t0'ünün inşaatına devam etmekteyiz;
18 600'ünün hiç bir suretle inşaatına başlanmamış
tır.
Van'ı merak eden birçok sayın üye olabilir. Tab
lo şudur: Hak sahibi aile sayısı 9 619, ihale edilen
konut sayısı 8 268, halen bitirildi safhasına gelen, (Bi
tirildi diyemiyorum, çünkü birçoğunun sayısız noksa
nı vardır) 4 090 civarındadır; sadece 1 710 tanesi
bitirilmiştir, yani Van problemi, % 60'ı ile, 70'i ile
önümüzde durmaktadır. Ayrıca, ahır, samanlık gibi,
bu bölge halkının sosyal yaşantısıyla bağdaşmayacak
şekilde, ahırı, samanlığı bulunmayan konutlara mutla
ka bir ahır ve samanlık ilave edilmesini öngörüyo
ruz.
Sayın İsmail îllıan, Muş ve Varto'dan bahsettiler;
«Aradan 12 sene geçmesine rağmen halen bu mesele
çözülemedi, buradaki afetzedelerin konut sorunu hallohnadı» dediler; doğrudur. Muş ve Varto'da 20 C00
civarında konut yapılması gerekirken, bugüne kadar
yapılabilen miktar 5 000 civarındadır. Halen 15 000
ünitelik konut sorunu bu yörede, Bakanlığımızın önün
de büyük bir deprem olarak durmaktadır.
Sayın Başkan, bu konuşmamın bütünlüğü içerisin
de, öyle zannediyorum ki, birçok sayın üyenin de de
ğinmiş oldukları hususları cevaplamış oldum.
Sayın Karaosmanoğlu, otopark konusuna değin.
diler. Bu konudaki Otopark Yönetmeliğini büyük bir
titizlikle uygulamayı düşünüyoruz.
«Birinci Sayın Ecevıt Hükümeti zamanında parti
zanlık yapılmış, Halk Partili belediyelere daha fazla
para verilmiş» dendi. Benim yaptığım tespitlere göre,
diğer bakanlıklardaki durumu bilmiyorum, sadece
îmar ve tskân Bakanlığında, 1977 yılında Bakanlığımiza verilen ödenek 488 milyon; yani belediyelere
dağıtılması mümkün olan m'lktar 488 milyon 518
bin liradır. Bunun 394 milyonu, Sayın Nurettin Ok
zamanında belediyelere tevzi edilmiştir. Birinci
Sayın Ecevit Hükümeti zamanında; yani Erol Tuncer'in Bakanlığı zamanında sadece 80 milyon civa
rında bir ödenek tevzii edilmiştir.
Sayın Kadri Kaplan'ın konuşmasından Bakanlık
olarak son derece yararlandık. Aşağı - yukarı bizim
bugünkü tespitlerimizi
ifade ettiler. Bir konudaki
endişelerine katılmakla beraber, Bakanlığımızın bu
konudaki çalışmalarından kâfi miktarda haberdar olmadıkîarı kanaatindeyim. Dörtyol - Pâyas - Yeşil bü
tünü ve İskenderun planlama çalışmaları hakkındaki
faaliyetlerimiz devam etmektedir. Bu çalışmalar nihai
safhaya yaklaşmış durumdadır.
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BAŞKAN — Sorulara geçebilir miyiz Sayın Ba
kan?
İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET KARAASLAN (Devamla) — Evet Sayın Başkanım.
BAŞKAN — Efendim, evvelâ Sayın Cahit Dalokay'ın vermiş olduğu sorular var, tamamını Yüce
Genel Kurula sunuyoruz efendim.
Sayın Başkan

Aşağıdaki sorularımın sayın Bakana tevcih edil
' mesine delaletinizi arz ederim.
Elazığ
Cahit Dalokay

J

i

j
j
i
I
j
j
j

j
/

li Malumları olduğu üzere, demokrasimizin te
mel taşları mahalli idarelerimizin en mühimi olan
belediyelerin, içme suyu, kanalizasyon, elektrik, imar
planı, harita, han, hamam, mezbaha, gibi alt ve üst
yapı tesisleri için teknik ve mali yardımda bulunan
tek müessese hemen hemen iller Bankasıdır.
Bankanın 1978 yılı yatırımı Devlet Planlama ta
rafından 5 milyar olarak tespit edilmiştir. Bunun bir
milyarı bankanın özkaynaklarından, dört milyarının
da Hazine yardımından karşılanması öngörülmüşken;
bu yardım üç milyardır. Bu bakımdan banka geçen
yıllardan devreden işlerden ihale edilmiş olanlarının
yürütülmesinde dahi büyük sıkıntıya düşecektir. Ke
za bu işler iîerk'i, senelere intikal edeceğinden fiyat
arisşlan sebebiyle maliyet artışları da olacaktır. Bu
hususta ne düşünülmektedir?
2. Keban Barajı için büyük istimlaklar ve sa
nayileşme dolayısıyla Elazığ'da çok süratli bir geliş
me ve nüfus patlaması olmakta ve düzensiz bir şehir*
leşme görülmektedir. Elazığ büyük şehir bütününün
yerleşme planı 1978 yılında ikmal edilmiş ise de
1/1000 ölçekli imar uygulama planlarının olmaması
150 bin nüfuslu şehrin su ve kanalizasyon şebekeleri
inşasında müşkülât çekildiği gibi konut ve sair in
şaatlarda da gerek belediye gerekse vatandaşlar çok
sıkıntı çekmektedir. 1/1000 ölçekli uykulama plan
lan ne zaman ikmal edilecektir? Bununla ilgili olmak
üzere bugün şehrin tam ortasında kalmış ve büyük
bir sahayı işgal eden keza şehrin Güneydoğuya inki
şafını önleyen sağlığa aykın Çimento Fabrikasının
durumu için şehir iman noktai nazarından Bakanlık
ne düşünmektedir?

İMAR VE ÎSKÂN BAKANI AHMET KARA] ASLAN (Devamla) — Sayın Başkan, cevap arz ede! biiiî' miyim?
(
BAŞKAN — Estağfurullah buyurun efendim.
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İMAR VE İSKAN BAKANI AHMET KARAASLAN (Devamla) — Sayın Başkanım, Sayın Dalokay'ın birinci sorusunu zannediyorum konuşmanın
bütünlüğü içerisindede cevap arz etmiş oldum; ama
bir defa daha tekrarlayayım İller Bankasının öngö
rülen yatırımı 1978 yılı için doğrudur, beş milyardır;
fakat bizden önce bütçeyi tanzim eden Hükümet za
manında bir milyarı banka kaynağından, üç milyarı
da Maliye Bakanlığının ekonomik transferler bölü
münden bir ödenek konmuştur. Biz bütçeyi bilâhara
tetkik ederken bunun farkına vardık; Maliye Bakan
lığı ile vardığımız bir anlaşma sonucu, yıl içinde Ma
liye Bakanlığının «Yatırımları hızlandırma fonundan»
bankanın finansman ihtiyacı karşılanacaktır.
Arz
ederim.
İkinci sorusu bir tetkiki gerektirir mahiyettedir,
yazılı olarak cevabını arz edeceğim.
BAŞKAN — Sayın Çelikbaş'ın sorusu var efen
dim, arz ediyoruz.
Sayın Başkanlığa
Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü işçi
mesken kooperatifleri üyelerine 250 000, Bağ-Kur'da
mensuplarına başlangıçta 150 000 liralık konut kre
disi vermektedir. Memur yapı kooperatifleri üyelerine
başlangıçta 150 00ı lira verilerek zamanla bu mikta
rın 250 000 liraya iblâğı düşünülemez mi?
Cumhurbaşkanınca S. Ü.
Fethi Çelikbaş
İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET KARAASLAN (Devamla) — Sayın Başkanım, konuşmamın
bütünü içerisinde de yine arz ettim. Bize göre konut
bir Devlet sorunu haline gelmiştir, Türkiye'de. Artık
konut bir ticaret metaı olmaktan çıkarılmalıdır. Ko
nut politikası bu işle ilgili Bakanlığımızda ve biraz
önce kurulacağını arz ettiğim arsasıyla beraber, bü
tün yönleriyle bu kurumun bünyesinde toplanmalı
dır. Burada tek tip uygulamaya gidilmelidir. Kredi
ler de bütün kurumlarda aynı şekilde uygulanmadır.
Bu görüşü benimsiyoruz, bu konuda Bakanlık olarak
çalışmalarımız vardır, kısa sürede bir neticeye ulaşa
cağımızı tahmin ediyorum.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. Efen
dim Sayın Münir Daldal'ın bir sorusu var. Arz ediyo
rum.
Sayın Başkan
Sayın İmar ve İskân Bakanının aşağıdaki soruma
cevap vermesini müsaadelerinize arz ve rica ederim.
İzmir
Mehmet Münir Dalda!
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S o r u : İmar affı düşünülüyor mu? Bu hususta
bilgi verilmesi rica olunur.
İMAR VE İSKÂN BAKANI A H M E T KARAASLAN (Devamla) — Sayın Başkanım; imar affını
kabullenmek yahut çıkacak demek bugünkü düzensiz
kentleşmeyi kabullenmek demek olur. Bunun yarattığı
sorunları biz değil bizden sonraki nesillerin dahi or
tadan kaldırması veya altından çıkması mümkün de
ğil. Biz, bir aftan çok bu işin Bakanlık bünyesinde
yapılacak çalışmalarla hataları düzeltme yönetmeliği
içerisinde hallolabileceğine kaniyiz. Aksi halde bu af
alışkanlığı getirilirse, düzensiz ve sağlıksız kentleşme
nin önüne geçmek mümkün değildir. Bir yönetmelikle
mesele hallolabileceği kanaatındayız.
BAŞKAN — Teşekkür ederiz sayın Bakan; sayın
üyeler, İmar ve İskân Bakanlığının 1978 mali yıh
ile ilgili bütçe görüşmeleri sona ermiştir. Bütçenin
bölümlerine geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. Bölümler okunup oylanacaktır.
İmar Ve İskan Bakanlığı Bütçesi
Bölüm

Lira

101 Genel yönetim ve destek hizmet
leri
132 035 000
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
111 Bölge metropoliten alan, şehir
imar planlarının yapılması ve be
lediyelere teknik yardımın yürü
tülmesi
648 217 000
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
112 Kentsel alanlardaki konutların
düzenlenmesi ve yapı malzemesi
standartlarının tespiti
1 764 247 000
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
113 Doğal afetlerin zararlarını önleyi
ci ve giderici işler
81 221 000
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
900 Transferler
6 300 000
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
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Bu suretle İmar ve İskân Bakanlığı 1978 Mali Yı
lı Bütçe görüşmeleri bitmiştir. Hayırlı olsun.
C) MİLLÎ SAVUNMA

BAKANLIĞI

BÜTÇESİ

BAŞKAN — Sayın üyeler, program gereği Milli
Savunma Bakanlığı Bütçesinin görüşmesine başlıyo
ruz. Yetkililer yerlerini alsınlar efendim...
Sayın Komisyon ve Sayın Milli Savunma Bakam
Hasan Esat Işık yerlerini aldılar. Görüşmelere başlı
yoruz. Grupları ve şahıslan adına söz isteyen sayın
üyeleri bilgilerinize sunuyorum:
Sayın Süleyman Tuncel, Adalet Partisi Grupu adı
na.
Sayın Suphi Gürsoytrak, Milli Birlik Grupu adına.
Sayın İsmail Çataloğhı, Cumhuriyet Halk Partisi
Grupu adına.
Sayın Metin Toker, Cumhurbaşkanlığınca Seçilen
Üyeler Grupu adına.
Şahıslan adına söz isteyen sayın üyeleri sunuyo
rum : Sayın Cihat Alpan, Sayın İsmail İlhan, Sayın
Hüseyin Öztürk, Sayın Mehmet Bilgin, Sayın Mehmet
Feyyat, Sayın Ali Oğuz, Sayın Hikmet Aslanoğlu, Sa
yın Kâzım Karaağaçlıoğlu, Sayın Ahmet özmumcu.
Söz sırası Adalet Partisi Grupu adına Sayın Süley
man Tuncel'dedir. Buyurunuz Sayın Süleyman Tun
cel.
AP GRUPU ADINA SÜLEYMAN TUNCEL
(İzmir) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun
değerli üyeleri;
Milli Savunma Bakanlığı ve ona güç veren Kah
raman Silahlı Kuvvetlerimizin 1978 Mali Yılı Bütçe
si münasebetiyle Adalet Partisi Cumhuriyet Senatosu
Grupu adına görüşlerimizi açıklamak üzere huzuru
nuza gelmiş bulunuyorum.
Malum olduğu veçhile diğer bakanlıklar gibi Mil
li Savunma Bakanlığımızın da birçok kısa, orta ve
uzun vadeli problemleri vardır. Bazı problemler za
manla halledilse bile, yeni şartlarda yeni problemler
doğacaktır, bu da tabii bir olaydır. Bu problemlerin
büyük bir kısmı halledilmeye çalışılıyor, bu hususlar
da muhtelif parti ve diğer gruplar geçmiş senelerin
bütçelerinde fikirlerini belirtmişlerdir. Bu sene de ay
nı konulara değinecek değerli arkadaşlarım olacaktır.
Bu sene geçmiş senelere göre zamanımız daha
kısıtlı olduğundan, bütün problemleri izah edilebilir
bir ölçüde ele almamızı imkân dahilinde göremedi
ğimizden, bu kısa müddet içinde iki veçheli, âcil,
mühim bir konuyu ele almak suretiyle görüşlerimizi
belirtmeye çalışacağım.
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Arz etmeye çalışacağım konu, Türk Silahlı Kuv
vetlerinin maddi gücünü teşkil eden harp silâh ve
vasıtalanmn iç ve dış kaynaklardan tedariki ile ilgi
li olacaktır. Konunun ehemmiyeti bizce devamlı ve
güvenilir iç ve dış kaynaklardan tedarik edilecek harp
silâh ve vasıtalanyla Müh' Savunma gücümüzü arttır
mak ve idamesindedir.
İktidara mensup bazı parlamenterler gibi, trans
fer harcanıalan hariç, genel bütçenin % 48'ni tutan
Milli Savunma harcamalan için hayıflanmadığımız
gibi, milli haysiyet ve Devletin ana çıkarlarının mev
zubahis olduğu bir dönemde ehemmiyetli olan nok
ta, milli savunmaya ayrılan miktar değil, bu Bütçeyle
istenilen planlı tedarikin yapılıp yapılamayacağıdır.
Bütçelerimizin tamamım Milli Savunmaya tahsis
etsek dahi, Silâhlı Kuvvetlerimizin ihtiyacı olan esliha
ve araçlar temin edilemiyorsa, bütçe tahsisi bir şey
ifade etmez.
Kıymetli arkadaşlanm,
Bir memleketin milli savunma politikasını o mem
leketin jeopolitik durumundan kaynaklanan dış po
litikası ile, ekonomik yapısından ayrı ayn mütalaa et
menin imkânsızlığına ittifak içinde olduğumuza kaniyim. Bu bakımdan, bu iki konuyu izah ederken, dış
politika ve mitti sanayi politikası alanlanna girebile
cek düşüncelerim muvacehesinde beni anlayışla kar
şılayacağınızı umarım.
Sayın senatörler,
Hepimizin malumu olduğu üzere, uzun zamandan
beri Silahlı Kuvvetlerimiz Amerika Birleşik Devlet
lerinden istediği silah, araç, gereç ve yedek parçayı ne
eskiden olduğu gibi hibe yoluyla ve ne de kendi para
sıyla arzu ettiği miktar ve cinste temin edememekte
dir. Haksız, insafsız olduğu kadar, âdeta dost ve müt
tefik bir devlete yakışmayacak tarzda alman bu am
bargo karan nedir? Sebibi Kıbrıs mıdır? Dünyada,
geçmişte ve halen örnekleri var mıdır? Yakışıksız
baskıdan kurtulmanın yollan neler olabilir? Bunlan
vaktin müsaadesi nispetinde arz etmeye çalışacağım:
Kıymetli arkadaşlarım,
Tarih boyunca harp silah ve vasıtalan imal eden
devletler, silah satışlarım kendi dış politikalannın bir
aracı olarak görmüşlerdir. Şimdi de bu görüş aynen
ve daha etkili bir şekilde sürdürülmektedir. Kanaa
timizce silah satışında tek tarafh miktar kısıtlama
sından, satışların tamamen menine kadar uygulanan
politikanın adı ambargodur. Birisi nasıl tam ambar
go ise, diğeri kontrollü ve kısıtlı ambargodur.
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Kıymetli arkadaşlarını,
Türk Silâhlı Kuvvetleri üzerine konan ambargo
nun müessiriyeti ana silah sistemlerimizin Amer&an
menşeli ©hışımdadır. 1947'de başlayan Truman Dokt
rini tatbikatı, bilâhara NATO çerçevesinde ve bil
hassa Amerika'hların sembolik denecek fiyatlarla hi
be ettiği silâhlarla Türk Silahlı Kuvvetleri modemize
edilmiştir. Her türlü şüpheden uzak, samimi işbirliği
ni yaratan her iki taraf İdareci ve politikacılarını tak
dirle anmamak mümkün değildir. Bu samimi işbirliği
bizim tespitimize göre 1957 - 1958 yıllarına kadar pü
rüzsüz yürümüştür. 1958 - 1962 yılları arasında Türk
- Amerikan ilişkilerinde ve Amerikan askeri yardımın
da bir tereddüdin, bir şüphenin sürüp gittiği yıllar
olarak görülmektedir.
Bunun görünür sebebi Kıbrıs olmakla beraber,
asıl sebebi, Kıbrıs'tan dolayı iki dost ve NATO itti
fakına dahil Türkiye ve Yunanistan'ın bir harbe tu
tuşması ihtimali idi. Hiç bir dost memleket aynı pakt
üyesi olan iki devletin üçüncü bir devlet üzerindeki
menfaatleri için asıl gayeyi unutup birbirleriyle harp
etmelerini arzu etmez.
1963 senesi bize göre ambargonun başlangıç yıl
landır. Hatırlanacağı üzere 1963 senesinde Kıbrıs'ta
cereyan eden hadiseler bir Türk - Yunan harbine se
bep teşkil etmek üzereydi. 1963 - 1974 seneleri Ame
rikan askeri yardımlarının Kıbrıs'tan dolayı bir Türk
- Yunan harbine mani olmak için kısıtlama devridir.
Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri Başkam
olan Johnson'un, rahmetli İnönü ve Papandreu'ya
diplomasi kurallarını ve nezaket ölçülerini çok aşan
mektuplar ve diplomatik demarşlar devri. Kendilerini
uluslararası hak ve vecibelerin hakemi zannedenler,
lüzumsuz ve anlamsız nasihat ve tehditler savuran bu
gibi insanlar, Türk - Amerikan ilişkilerinde ilk yara
yı açanlardır.
Bu dönem, her ne yapıldıysa yapılsın Türk - Yu
nan Silâhlı Kuvvetlerinin başlangıç güçleri arasında
ki muvazeneyi bozmadan, eşit muameleye tabi tutu
lan, dostluktan doğan vecibelere daha uygun ve yakı
şır nötr kıskanç devridir.
Sayın senatörler,
Kıbrıs'ta 1974 senesinde hafızalarımızda tazeliği
ni hâlâ muhafaza eden hadiseler cereyan etmiştir.
Bunun üzerine antlaşmalardan aldığımız güç ve yet
ki ite soydaşlarımızın ve hatta Adada yaşayan Rum
ların Can ve mal güvenliğini korumak üzere garantör
Devlet olarak müdahale zorunhığunu hissettik ve bil
diğiniz gibi Silâhlı Kuvvetlerimiz Adaya çıkarak bu
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günkü fiili durumu yarattı. Zamanın Amerikan Hü
kümetine rağmen Amerikan Kongresi 1974'den beri
Türk Silâhlı Kuvvetlerine hibe yardımı tamamen dur
durmuş, kendi paramızla almak istediğimiz ana mal
zeme ve yedek parçayı ise önce reddetmiş, bilâhara
sınırlandırmıştır. Yeni Başkan Carter Hükümeti, es
kisinin alîsine Kongre ile beraber hareket etme < yo
lunu tutmuştur.
Bize bu hareket reva görülürken, Yunan Silâh
lı Kuvvetleri en geniş anlamda hibe yardımlarıyla tak
viye edilmiş ve modernleştirilmiştir. Yeni
tanklar,
uzun menzilli uçaklar, füzeli botlar gibi birçok mal
zeme ile Yunan Silâhlı Kuvvetleri âdeta dope edil
miştir.
Bu arada Federal Almanya yardımlarına tesir edil
mek istenmiştir. Pazar arayan Fransız sanayii Yunanis
tan'ı desteklemek bahanesiyle büyük fırsat elde etmiş
tir. Kıbrıs Harekâtından sonra Amerika ve Fransa'nın
tutumu nötr değil, tek taraflıdır. Hareket Yunanis
tan'ı taltif ederken, Türkiye'yi âdeta tecziye etmeye
matuftur. Böyle bir hareket, NATO ittifak manzu
mesine mensup herhangi bir devlet ve bilhassa Tür
kiye'nin jeopolitik önemini her devletten önce fark
ederek İkinci Dünya Harbini takip eden yıllarda Tru
man Doktrinini başlatıp ve tatbik eden bir Devlet
tarafından reva görülmemeliydi. Amerika, bir anlam
da Fransa'nın aynı gayeye yönelik dost ve müttefik
devletlerin değil, muhasım, tek taraflı, kasıtlı devlet
lere yakışacak bir tutum olabileceğini söylemeden ge
çemeyeceğim.
Amerikan devlet adamları derler ki, Türkiye'ye
verilen bu silâhlar, Amerikan Askeri Yardım Kanunu
gereğince verilmiştir. Bu
Kanunda, bu silâhların
NATO maksatları için kullanılma şartı vardır. Tür
kiye önceden bunu kabul etmiştir; fakat bilâhara za
manı geldiğinde milli maksatları için kullanmıştır.
Hakikaten, Amerikan idarecileri genellikle dini
bakımdan püriter, kanunların tatbikatı yönünden ta
rafsız mıdırlar?.. Aynı durumlarda başka devletlere
nasıl ve ne gibi muameleler yapmıştır?.. Hepimizin
bildiği gibi, 1951 - 1953 yıllarında Kuzey Afrika'da
Tunus, Cezayir ve Faslılar kurtuluş savaşı vermek üze
re Fransızlara karşı ayaklanmışlardır. Afrika'da bü
yük kısmı Lejyonerlerden olan Fransız sömürge or
dusu, Araplarla başa çıkamıyor, Fransızlar mağlu
biyet üzerine mağlubiyet alıyorlardı!. Bunun üzerine
tıpkı bizim gibi NATO merkezi kara kuvvetlerine bağ
lı Almanya'da üslenen üç tümentik bir kolordu ve ha
va kuvvetlerini cepheden çekerek, Afrika'ya gönder
mişlerdir.
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Rusya, bilebildiğimiz kadan ile Araplara üç kere
Bu Fransız Kuvvetleri de büyük mikyasta Ame- II
ambargo koymuştur. Araplar için güvenilir bir kay
rikan araç ve gereçleri ile teçhiz edilmişti. O zaman
nak olmayan Rusya, senelerce NATO üyesi olmuş
da aynı Amerikan Kanunu ve Amerikan - Fransız
bir Türkiye, velevki NATO'dan ayrılsa dahi güveni
Askeri Yardım Anlaşması vardı. Amerikalılar, Fran
lir bir kaynak olabilir mi?. Kanaatimizce bu husus,
sızlara Eisenhovver kanalıyla mektup gönderdiler mi?.
eşyanın tabiatına aykırıdır.
Hayır. Amerikalılar Fransızlara ambargo koydular
mı?.. Yine de hayır.
İngiltere, kendi impartorluk camiasında bulunan
devletlere halen ambargo koyarken, Kıbrıs ve Doğu
Aynı senelerde İngilizler, Amerikan silahlan ile
Akdeniz menfaatleri nazarı itibara alınırsa, cevabın
teçhiz edilmiş NATO'ya tahsisli birliklerini Malezya'
da kullanmışlardır ama İngiltereye kimse bir şey söy I menfi olacağı meydana çıkar.
lememiştir.
II
Kıymetli arkadaşlarım;
Biraz önce «Amerikan
Amborgosunun gayesi,
Portekiz, senelerce Amerikan silâhlan ile donatıl- II
mış NATO'ya tahsisli birliklerini sömürgelerinde is- || Kıbrıs davasını halletmek değil, ihtilaflarını henüz halyanlan bastırmak üzere kullanmıştır; ama hiç bir II ledememiş olan Türkiye ile Yunanistan'ı bir harbe tutuşturmanıaktır» demiştik. Bugün, Yunanistan ile ihtiAmerikan idarecisi bu hususu bir problem yapma
mıştır.
II laflarımız görünürde dört adettir.
Kıymetli arkadaşlanm;
İnsanlar gibi hükümetler de gelip geçicidir; ebedi olan milletler ve bu milletlerin vücut verdiği devletlerdir. Bir zaman gelecek karşılıklı hükümetler gibi idarecileri de değişecektir ve zaman içinde Türk Amerikan ilişkileri de düzelecektir; ama o zamanın
kuşaklan bu hadiseleri hatırlayarak veya okuyarak
nasıl birbirlerinden şüphe etmeden, aynı gaye çercevesinde müşterek hareket edebileceklerdir?.. KöprüIer bu kadar atılmışken, bu köprüleri iz bırakmadan
tamir etmek pek zor olacaktır.

I
II
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Kanaatimizce, Kıbns'ta her türlü tavizi versek
dahi Amerika'nın 1950'lerde olduğu gibi, samimi olarak Türk Silâhlı Kuvvetlerini teçhiz ve modernize edeceğine inanmak zordur. Kâğıt üzerinde ambargoyu
tam kaldırıp, tıpkı 1963 - 1974 dönemi gibi planlı ve
kısıtlı bir ambargo tatbik etmesi büyük ihtimal dahiündedir.

II

Sayın senatörler;
Halen aramızda bulunan pek çok parlamenter, ida
reci, gazeteci veya siyaset bilimcisi madem ki Amerika silâh temininde ambargo koymuştur, biz de başka kaynaklardan temin ederiz» demektedirler. Eğer,
harp silâh ve vasıtalan imâl eden devletler aynı yolu
tutmasaydı, eğer döviz olarak mali gücümüz yeterli
olsaydı, eğer bir sistemden diğerine geçmek elektrik
düğmesi açıp kapamak gibi ani olabilseydi; bu fikirlere hak vermemek elden değildi. Kendimizle ilgili
son iki hususu bir tarafa bırakarak yabancı kaynak
ların güvenilirlik derecesine bir göz atalım.
İsrail Silâhlı Kuvvetleri, 1950 - 1967 seneleri ara
sında tıpkı bizim gibi tek kaynaklı idi; kaynak Fransa idi. 1967 harekâtı başlar başlamaz, İsrail'e Fransa
tarafından ambargo kondu. Fransa, İsrail'e silâh satarken herhalde «Süs eşyası» diye satmadı. Bu silâhları Araplara karşı kullanacağını biliyordu; ama
anlayış ve netice ortadadır.
Fransa, bir dış kaynak olarak Türkiye için, güven
verici bir memleket olmadığını, Yunanistan'ı tercih
suretiyle göstermiştir.

Bunlar; Kıbns, kıta sahanlığı, Batı Trakya Türkleri ve FIR Hattı olmak üzere dört adettir.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
II
II
II
II
II
II

Sayın senatörler;
Politik kapı açılıp, dostluk için kucaklaşma, yeni
den barışçı bir döneme girme, kendi irademizle mi,
yoksa Demokles'in kılıcı gibi her zaman tehdit unsuru
olan iktisadi ve askeri ambargonun zoru ile mi
olacaktır?.. Meselenin özü budur. Ambargo, fiilen devam edefken yapılacak bir Kıbrıs anlaşması, Devletim izin şeref ve itibarını gölgeleyecek bir yüz karası
olacaktır. Tarihçiler 1878 - 1898 arasında cereyan
eden hadiselerde, bilhassa 1897 Türk - Yunan Harbinin sonunda, büyük devletlerin baskısına dayanamayan Osmanlı padişah ve idarecilerini acı bir dille
tenkit etmektedirler. Yarının tarihçilerine, «Amerikan
Ambargosuna dayanamayan zamanın Türk Devlet
adamları, Kıbrıs'ta baskı altında bir anlaşma yaparak
lüzumsuz tavizler verdiler» diye
yazdırtmayalım.
(AP sıralarından «Bravo» sesi)
Kaldı ki, böyîe bir halin milli devlet ve haysiyetli dış politika ile bağdaşmayacağı aşikârdır. Dış tedarik hakkında kısa da olsa verdiğimiz bu izahat muvacehesinde Türk Milli Savunma Politikasının başlıca
prensiplerinden biri, asla tek dış kaynağa iltifat edilmeme neticesi, kendiliğinden çıkmaktadır.
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Sayın senatörler;
Yurt içi tedarike gelince; bugün hepimiz Siîaîıh
Kuvvetlerimizin ihtiyacı olan her türlü harp, silah ve
vasıtalarının Türkiye'de yapılmasını arzu etmekteyiz.
Harp sanayii için nereden ve nasıl başlanmalı ve he
def ne olmalı sorusu, harp sanayi politikasının özü
nü teşkil eder.
Kanaatimizce, hafif esliha ve her türlü roket da
hil mühimmat sanayimden başlayarak, anaharp silaSı ve vasıtalarına, oradan topyekûn savunma ihtiyaçîarmm karşılanmasına doğru yöneüinmelidir ve dışa
bağlılık mümkün olduğu kadar azaltılmalıdır.
«Azaltılmalıdır» demekteki kastımız, bugün dün
yada dışa bağlı olmayan herhangi bir devlet göremi
yoruz da ondan. Halen her türlü harp silah ve vasıta
larını imal edebilen dünyada iki devlet mevcuttur.
Bunlardan birincisi Amerika Birleşik Devletleri ise
diğeri Rusya'dır. Halen dünyanın iktisaden ve askeri
yönden en kudretli devleti olan Amerika Birleşik Dev
letleri, bu muazzam harp potansiyelini ayakta tuta
bilmek için, dışarıdan 114 nevi maden ve diğer stra
tejik madde ithal etmek zorundadır. Bu maddelerden
dolayı Amerika bağımlıdır. Diğer devletler Amerika'
ya hammadde ambargosu koyabilir, sanayii felce uğ
ratabilirler. Durum bu olduğuna göre, harp sanayii
hedefinde bizim de dışa bağımlı olacağımız aşikâr
dır.

9 . 2 . 1978

O : 2

I düşünülmüş, biîahara Avrupa - Amerika konsorsiyuj muna dönüştürülmüştür. Leopar tankı bir Alman I Amerikan müşterek ürünüdür. Konsorsiyumların ne
deni, maliyet ve sınai kapasitedir. Halen her hava
! şartlarında vazife göremeyen bir harp vasıtası demo
dedir. Her hava kabiliyeti ise vasıtaların seyir ve ateş
kontrol sistemlerini muğlaklaştırmaktadır.
I
Sayın senatörler,
Harp silah ve vasıtalarının imalinde en müteka
mili, en muğlağı, ve en hassası hiç şüphesiz harp tayI yaresi imalatıdır. Dünyada ilk füzeleri imal edip harp
te kullanan, 1937'de ilk jet tayyaresini uçurabilen, ilk
jet harp tayyaresini İkinci Dünya Harbînde fiilen kul
lanan Almanya, bütün sanayi gelişmesine rağmen,
I uçak teknolojisi manzumesi dediğimiz muazzam iler
lemeyi kısa bir fasıladan sonra takip edemez hale
düştüğünden, bugün kendi harp tayyaresini kendi imal
I e :I emiyor. Halbuki, aynı Almanya, İkinci Dünya Sa
vaşında 16 çeşit değişik uçakla bütün dünya hava
kuvvetlerine karşı savaşmıştır.
Japonya ve İtalya aynı durumda idi. Bugün bunÎE: kendi hava kuvvetleri için dışarıdan tayyare almak
zcronda kalıyorlar.
Kendi ta3'yaresinii yapma çabasını gösteren Hindistrr:î, Yugoslavya, Çekoslovakya, Polonya, Arjantin,
İspanya bir netice alamadan çırpınıp duruyorlar.

Amerika'dan aldığı lisans ve know ^ how1arla ayHalbuki biz, harp sanayiini dışa bağımlılıktan, ba I rica kendi dizaynlarıyla harp tayyaresi yapan Kana
zı arkadaşlarımın kullandığı terimle «Tutsaklıktan»
da hava sanayii, şu anda Amerikan firmalarının yan
kurtarmak için kurmaya çalışıyoruz. Bu hale göre
sasayii durumuna gelmiştir.
tutsaklıktan kurtulmak mümkün değil. Olsa olsa bu
j
İngiliz uçak sanayii, maliyetlerinin yüksekliği, tek
nu, ancak hafifletebileceğiz.
nolojinin sanayie tatbik zorluklarından dünya pazar
Bu hususu belirttikten sonra, anaharp silan ve va
larında rekaıbet edemez duruma düşmüş, bugün Kra
sıtalarının imali hususuna geçmek istiyorum. Halen
liyet Hava Kuvvetlerinin NATO'ya tahsisle asıl güuçak gemisi, güdümlü füze kravözörleri, anamuharecünü Amerika'dan satınaldığı uçaklar temin etmektefee tankı, yüksek, orta ve aîçak hava savunma füze ve I dir.
atış sistemleri gibi muğlak, harp vasıtalarım gelişti
Sanayii, şimdiki iktidar kamulaştırarak güçlendir
ren ve müstaldîen yapabilen dünyada kaç devlet var
meye çalışıyor, iktidar ile muhalefet arasındaki çatış
dır?,. Bildiğimize göre bütün bunları tek başına ya
maların en büyüğünü bu konu teşkil etmektedir.
pabilen Amerika ve Rusya'nın yanı sıra belki bir kı
Fransa harp tayyareciliği Marcel Dassault firmasım sîlsh ve gereç yapımıyla İngiltere üçüncü gelebi î sı KI âdeta tekeline girmiş durumda. Fransa hükülir. Diğer devletler ise bir kısım ihtiyaçlarım dışarı
ır» ..-ferinin muazzam desteğine rağmen bu firma Mi
dan tedarik ederken, mütebaki ihtiyaçlarım yurt içi
ra] serîninin daha ilerisinde bir sıçrayış yapabileceği
sanayiindcn veya devletlerarası konsorsiyumlar kura
beklenmemektedir.
rak imal etme çabasındadırlar.
I
Halen Avrupa devletleri karşılıklı sanayi güçlerini
Halen dünyada beş devlet
nı imal edebilmektedir. Diğer
tınaîmaktadır. Roland alçak
başlangıçta, Alman - Fransız

kendi muharebe tankı
devletler bunlardan sahava savunma sistemi
müşterek yapısı olarak

i
[
\
[

yrn yana getirmek suretiyle Amerika ve Rusya karşısırda bir üçüncü uçak imalat potansiyeli yaratmak çabasındadırlar. Jaguar, Miraj F - 1 bir Avrupa konsorsiyumu ürünüdür. MRCA Projesi bir tür'lü gelişeme-
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Parça imalatından elde edilecek tecrübeye göre
Avrupa veya Amerika konsorsiyumlarına iştirak edil
melidir.
Sayın Senatörler;
Sözlerimi burada tamamlarken Milli Savunma Ba
kanlığı 1978 Mali Yılı Bütçesinin başta Silahlı Kuv
vetlerimiz olmak üzere Bakanlık mensuplarına hayırlı
ve uğurlu olmasını diler, hepinize saygılar sunarım.
(AP sıralarından alkışlar.)
BAŞKAN— Teşekkür ederiz Sayın Tuncel.
Söz sırası Milli Birlik Grupu adına Sayın Suphi
Gürsoytrak'da buyurun Sayın Gürsoytrak.
MB GRUPU ADINA SUPHİ GÜRSOYTRAK
(Tabii Üye) — Sayın Başkan, sayın senatörler, Sayın
Bakan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin değerli üyeleri,

iniş, performans bakımından türdeşi olan F - 16'Iar
ise Amerika'da hizmet görmektedir ve çok daha ucu
za malolmuştur.
1970 senesinden beri memleketimizde «Kendi uça
ğım kendin yap» sloganını memleket sathında yay
maya hep beraber çalışıyoruz. 1972'deıı beri kanuni
bir vecîbe haline gelen bu sözü, nasıl reaîize edece
ğimize bir türlü karar veremedik.

BAŞKAN — Sayın Tuncel, Söz süreniz bitti efen
dim, lütfen bağlayın.
AP G R U F U ADINA SÜLEYMAN T U N C E L
(Devamla) — Bağlıyorum Sayın Başkan, bir dakikanı
zı rica edeceğim.
Gayet tabii bu yüksek gayenin tahakkuku halinde
birçok hususun yanında dünya milletlerine söyleyebi
Türk Ulusu tarih boyunca bağımsızlığına ve öz
lecek sözlerimiz olacak; uçuşlarını zevkle ve gururla
gürlüğüne son derece özen göstermiş bir ulustur. Baseyredebileceğimiz öz varlığımız uçaklarımız olacak.
Fakat, şimdi hangi noktadayız?.. Bu hususu tespit ede*- I ğımsızhğın, özgürlüğün, Devletin ülkesi ve ulusuyla
bütünlüğünün her türiü tehdit ve saldırılara karşı ko
biîmek için çelik, alüminyum, bakır vesaire gibi me
runmasının
yegâne güvencesi, dün olduğu gibi bugün
tallerin her türlü bileşimlerini yapabiliyor muyuz?..
ve yarın da Türk Silahlı Kuvvetleridir.
Elektrik, elektronik ve elektromekanik sanayimiz mev
cut mu?.. Avyonik ve atış kontrol sistemlerini gelişTürk Silahlı Kuvvetleri, büyük milletimizin, milli
tirelbilecek miyiz?.. Dizayn, imalat ve prototip safha
varlığımızın en aziz bir parçasıdır.
larını güvenlik içinde yürütecek tecrübeli personelimiz
Bu inançladır ki, Türk Ulusu kendisini bir bakıma
Var mı?.. İmal edilecek uçağın dış pazarlama ve re
Ordu - Ulus diye tanımlamaktadır. Ordu - Ulus bir
kabet gücü olabilecek mi?.. Sanayinin atıl gücü nasıl
liği, her türlü tehdide karşı Türk varlığını asırlarca
değerlendirilecektir, gîbi binlerce meçhulün içindeyiz.
yaşam gücünün yegâne temelini teşkil etmiştir.
Sayın senatörler,
Bugün modern bir harp tayyaresinin gövde ve mo
tor parça adedi 150 bin civarındadır. Hepsini kendi
miz yapamayacağımıza göre, bir kısmını dışarıdan it
hal edip monte edeceğiz demektir. «Kendi uçağmı
kendin yap» Sloganının altında yatan maksat, bugün
o!duğu gTbi yarın da başka devletlerin ambargo teh
didine göğüs görebilmektir. % 60'ını, % 80'ini yerli
yaptığımız uçağın değil % 40 veya % 20'si için konu
lacak ambargo, bir veya iki parça teminindeki zor
luklar çıkarsa (Ki, bu her zaman mümkündür) o uça
ğın emniyetle vazife yapması imkansızlaşır.
Bugün ana malzeme için konan ambargo, yarın
parça temini için konabilecektir. Tehlikeyi tamamen
ortadan kaldıramıyoruz.
Bu takdirde ne yapmalıyız?.. Kanaatimizce ilk
yapılacak iş, Hava Kuvvetlerimizde daha uzun süre
hizmet edebilecek F-4 ve F-104 tipi uçakları envanter
de, standart tip uçaklar haline getirmek, standartlaştı
rman tiplerin en çok ihtiyacı olan parçaların yerli ima
latına zaman kaybetmeden, hemen teşebbüs edilerek
tayyarelerin servis müddetleri uzatılmalıdır.
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Sürk Silâhlı Kuvvetleri, Cumhuriyet Ordusu ola
rak yurtta barış, dünyada barış ilkesinin, Milli Mücadele ruhunun, millet egemenliğinin ve Atatürk Dev
rimlerine bağlılığının tam bilincine sahip olarak Ana
yasamızda tanımlanan Cumhuriyetimizin yegâne daya
nağıdır.
1978 yılı Bütçesini görüştüğümüz şu sırada Türkiye, ulusal güvenlik açısından üç yıla yakın bir süre
dir gerek NATO gerek ikili antlaşmalarla askeri itti
fak halinde bulunduğu Amerika Birleşik Devletlerin
ce Kıbrıs'ta istenilen ödün verilinceye kadar ambargo
uygulamalı, savunma harcamaları bakımından da
NATO üyesi ülkeler arasında son yıllarda en yüksek
düzeyde harcama yapan bir ülke durumundadır.
Bu durumdan sağlıklı çıkış yollarım bulabilmek
için, önce Türkiye'nin bu duruma nasıl gelmiş olduğu
nun saptanması gerekmektedir.
Bilindiği gibi İkinci Dünya Savaşı öncesi Türkiye,
Batı ve Sovyetler Birliği ile dostluk ve işbirliği halin
deydi. Hitler Almanyası Sovyetler Birliğine taarruz et
tiği zaman, Amerika ve İngiltere Sovyetler Birliğinin
yanında yer almışlardı. Ülkelerin bugünkü siyasal
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coğrafyaları ve siyasal rejimleri özellikle Roosvelt ve
Stalin Anlaşmasına göre oluştuğu bilinen bir gerçek
tir.
O tarihte Amerika savaş sonrası dünyasının siya
sal dengesini Sovyetler Birliği ile işbirliği esasına da
yatmak istediği göze çarpmaktadır. Ancak, nükleer
güce sahip bu iki gücün anlaşamamaları sonucu 1950
yıllarında bir tarafta Amerika merkezliği, diğer taraf
ta Sovyetler Birliği merkezliği olmak üzere bir çok
ülkelerden oluşan askeri ittifaklar oluşarak karşılıklı
olarak yer almış oldular. Bu aşamada, yeni siyasi
iktidar; daha önceleri Stalin yönetiminin Türkiye'den
üs ve toprak talepini de dikkate alarak, Türkiye'nin
güvenliğini, aynı zamanda ekonomik felsefelerinin ge
reğini düşünerek 18 Şubat 1952'de NATO'ya üye ol
du. Ancak, Türkiye o tarihte Avrupa ülkelerinin çoğu
gibi ne kurtarılmış bir ülke ne de savaşta mağlup ol
muş bir ülkeydi. Üstelik Kore Savaşına katılan bir
likleri de üstün savaş becerilerini göstermişlerdi. O
halde Türkiye, Amerika ile olan siyasi, askeri ve eko
nomik ilişkilerini düzenlerken ve de NATO içinde ye
rini alırken, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş felsefe
sinin temel öğelerini dikkate alması gerekirdi. Maale
sef böyle yapılmamış, ittifak içinde doğabilecek muh
temel anlaşmazlıklar hiç düşünülmemiş, sanki kurtarıl
mış bir ülkeymiş gibi büyük bir teslimiyetle hareket
edilmiştir. Ancak, bu politikamn 10 yıllık uygulaması
sonucunun bir değerlendirilmesini yaptığımızda; aske
ri alanda banş zamanına göre, ülke ekonomisinin çok
üstünde bir Silahlı Kuvvetler oluşturulduğunu, genel
likle İkinci Dünya Savaşının kadro dışı silahlan olsa
dahi, bir ölçüde Silahlı Kuvvetlerin modern silahlar
la donatıldığını, her türlü ikmal maddeleri dahil savaş
silah, araç, gereç, yedek parça tedarikiyle belirli sevi
yede stok seviyelerinin idamesinin Amerika'ya bağlan
dığını,
Cumhuriyetin kuruluşundan 1950'ye kadar gelişti
rilmiş bulunan savaş sanayiinin kapatıldığını,
Silahlı Kuvvetlerdeki, silah, cephane ve donatımın
kullanılmasının NATO amaçlı ipotek altında olduğu
nu, Türk topraklarında, Türk Hükümetinin, Türk Ge
nelkurmay Başkanının ve Kuvvet Komutanlarının emir
ve komutası dışında, bir kısmı doğrudan Amerika'ya,
bir kısmı da NATO komutanlarına bağlı birtakım üs
ve tesislerle, konvansiyonel ve nükleer silah ve depo
larının bulundurulduğu ve zaman zaman Türk Hükü
metinin bilgisi ve politikası dışında kullanıldcğmı, se
ferde Türk Silahlı Kuvvetlerinin tümü, Deniz Kuvvet
lerinin bir bölümü hariç, yabancı komutanlarının emir
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ve komutasına verildiğini, Türkiye'nin nükleer bir ta
arruza hedef olabilecek duruma getirildiğini, diğer
NATO üyesi ülkelerinin tanımadığı birtakım yargı,
gümrük, eğitim, haberleşme haklan, gibi egemenliği
kısıtlayıcı olan haklann verildiğini, keza diğer NATO
üyesi ülkelerin imzalamadığı 5 Mart 1959 tarihli, di
ğer adıyla «Dolaylı Saldın Anlaşması» gibi, Türkiye'
nin içişlerine karışma, müdahale etme ve de Silahlı
Küvetleri milli sınırlar dışında kullanma olanağı veren
Türk = Amerikan işbirliği Anlaşmasının imzalanmış
olduğunu, ekonomik alanda türlü yollarla Türk halkı
kendi gelir kaynaklan üstünde bir tüketime alıştırılmış,
dışa bağımlı montajcı ve tüketime yönelik bir sanayi
modeli geliştirilmiş, doğal kaynaklar sömürgen bir anîaşıya bağlanmış, Türkiye ödeme gücünün üstünde
borçlanmaya ve de borçlandıkça daha çok yabancı
kaynaklara bağlanma kısır döngüsüne sokulmuş, böy
lece ekonomik bakımdan da bağımsız hareket olanak
tan sınırlandırılmıştır.
Nihayet Türk ekonomisi oluşturulan bu koşullar
iç'nde 1958 yılında çöküntüye uğramış, Türk parası
ço'ı büyük değer kaybetmiş, Türk halkı büyük bir sos
yal bunalıma sürüklenmiştir.
Siyasal alanda Fransa'ya karşı bağımsızlık ve öz
gürlük savaşı veren Cezayir halkına karşı cephe alın
mış, hatta Birleşmiş Milletlerde Cezayir sorunu görü
şülürken, Fransa'nın çekimser kaldığı karar suretlerin
de bile, Cezayir aleyhinde oy kullanılmıştır.
Bugün «Üçüncü Dünya» diye adlandınlan çoğu
batılı sömürgeci ülkelere karşı bağımsızlıklannı yeni
kazanmış ülkelerin, Bandung'da ilk toplantısında, Tür
kiye onların sözcüsü veya aynı doğrultuda bir politika
benimseyeceği yerde, batılı sömürgeci ülkelerin, özel
likle Amerika'nın sözcülüğünü üstlendiğini, Ortadoğu'de devrimci ülkelerle beraber olunacağı veya hiç ta
raf tutulmaması gerekirken tutucu ülkelerle birlik
olunduğu, Kuzey komşumuz Sovyetler Birliğine karşı
her an bir saldın bekleyen, hiçbir şekilde bir işbirliği
ne yanaşmak istenmemiştir.
Görüldüğü gibi, Türkiye'de genellikle Amerika
Birleşik Devletleri doğrultusunda saptanan bir dış po
litika, ondan kaynaklanan ekonomik, askeri bir poli
tikanın uygulanmış olduğunu görüyoruz.
Bun'arı belirtmemden maksat:
Bunlardan alınacak derslerle, gelecek davranışları
mızda, mümkün olduğu kadar hata yapmamaya çalış
maktır.
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Unutmayalım ki, bugün dahi uluslararası plat
formlarda bazan yalnızlığa kadar yaran sonuçların
alınmasında geçmişte uygulanmış bu yanlış politika
ların izleri vardır.
1960'tan sonra, milli kurtuluş felsefesine tam ba
ğımsızlık ve egemenlik anlayışına, Atatürk Devrimi
ve ilkeleri bilinci içinde, başta en yakın komşulanyle
olmak üzere, tüm dünya uluslanyla yurtta barış, dün
yada barış temelinde sosyal, ekonomik, askeri ve dış
ilişkileri yeni baştan düzenlemeye girişilmiştir. 16 ay
lık iktidar süresinde mümkün olanlar gerçekleştirilmiş
tir.
Ondan sonraki yıllarda, Küba bunalımı sırasında
rahmetli Başbakan İnönü'nün «Taahhütlerimize sadıkız» beyamyla Türkiye'nin ortakhk anlayışından ne
anladığını ortaya koyarken, 1964 yılında Başkan
Johnson'un Başbakan inönü'ye gönderdiği mektupta
«Türkiye Kıbrıs'a müdahalede bulunur ve Sovyetler
de Türkiye'ye karşı harekete geçerlerse, NATO üyele
ri Türkiye'ye yardım etmemeyi düşünür» demek su
retiyle, gerek NATO Anlaşması, gerek Türk - Ameri
kan İşbirliği Anlaşmasından Amerika'nın ne anladığı
ve ne ölçüde taahhütlerine bağlı olduğu ve bu her iki
anlaşmanın Türkiye için ne derece inanılır ve güven
verici olduğunu ortaya koymuş bulunmaktaydı. Ancak
görevdeki hükümetler 1960'ta başlatılmış ve devam
ettirilmesi gereken ulusal çıkarlarımız yönündeki dü
zenlemelere ciddiyetle yeterince eğilmemişlerdir.
1967 ydında, NATO nükleer silahlarla topyekun
mukabele ilkesi yerine, «Elastiki mukabele ve kade
meli savaş» stratejisini kabul edince, topyekun nükleer
savaş ihtimalinin yarattığı caydırıcılık etkisi zayıfla
mış, bu da diğer kanat ülkeleri gibi bir kanat ülkesi
olan ülkemizi, nükleer tehlikeye daha açık bir duru
ma getirmiştir.
Bu değişiklik, aynca tekrar konvansiyonel silah
ları önem verilmesini ve bu silahlar da yeniden bir
tırmanışa yol açmıştır. Bu değişikliğin en önemli et
kisi ise, iki süper devleti barış içinde bir arada yaşa
ma ve doğacak sorunların karşılıklı yarar ilkesinden
çözümleme konusunda anlaşmış olmalarıdır. Böyle
ce dünya nüfus bölgelerine ayrılırken, bu bölgelerin
dışında doğacak olayları da karşılıklı yarar açısın
dan çözümleyecekleri anlaşılmaktadır. Nitekim, sü
per iki devletin Çekoslovakya, Vietnam, Mısır, İs
rail, Hindistan - Pakistan savaşlarında bu ilkelere
göre tavır aldıkları da görülmüştür. Aynı zamanda
bu gelişmeler blokları gevşemeye ve her iki süper
devleti kendi bloku içinde yalnızlığa da itmiştir ve
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itmektedir. Nitekim Amerika, Kore savaşında, bütün
müttefiklerini yanında bulurken, Vietnam savaşına
hiç bir batılı ortağı katılmamıştır ve zamanla Fran
sa NATO'nun askeri kanadından çekilmiş, böylece
NATO içinde eski birlik ve beraberlik bir ölçüde
gevşemiştir.
Sosyalist bloka gelince : Sovyetler Birliğinin Çe
koslovakya'ya silahla müdahalesi
Sovyetlerin, Yu
goslavya ile olan ulusal çıkar çatışmasının ve Çin
Halk Cumhuriyeti ile 1963'ten beri süregelen ulusal
çıkar anlaşmazlığının bütün boyutlarıyla ortaya çık
ması sonucunu yaratmış, böylece sosyalist blokta da
bir gevşeme görülmüştür.
Bu gelişmeler sonucu, iki merkezli kurulmuş kuv
vet dengesi, çok merkezli dengeler haline dönüşmüş,
bağlantısız ülkelerde «Üçüncü Dünya ülkeleri» diye
uluslararası platformlarda, gittikçe etkenliklerini ar
tıran ülkeler topluluğu oluşturmuşlardır.
1974 yıhnda Amerika ile Sovyetler Birliği arasın
da stratejik nükleer silahların bir düzeyde sınırlan
dırılma anlaşmasını 1975't e 35 ülkenin
imzaladığı
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Antlaşmasının imza
lanması takip etmiştir. Bunlar, doğu ile batı arasın
daki yumuşamanın temel olgularıdır.
Bu arada Yunanistan'ın NATO içinde ve dışında
Türkiye'ye karşı yürütegeldiği engelleme ve genişle
me politikasını Kıbrıs Rumları aracılığı ile yeni bir
oldu - bitti ile halletmeye çalıştığı bir aşamada Tür
kiye'nin, Kıbrıs Türklerinin meşru haklarım koru
mak ve bölgede tekrar barışı sağlayan harekâtı,
Amerika Birleşik Devletlerinin, Yunanistan'ın ya
nında Türkiye'ye karşı 5 Şubat 1975'te ambargo uy
gulamasıyla sonuçlanmıştır.
Bilindiği gibi ambargo, uluslararası ilişkilerde
dost ülkelere, hele müttefiklere karşı uygulanan bir
tedbir değildir. Türkiye'nin ambargoya karşın
26 Temmuz 1975 tarihinde Türkiye'de mevcut Ame
rikan ve NATO üs ve tesislerinin faaliyetlerini dur
durması karşısında Amerika, 3 Ekim 1975 tarihinde
ambargoyu kısmen aralamıştır. Bu arada Hükümet
bu defa, 26 Mart 1976 tarihinde Amerika ile yeni bir
ortak savunma antlaşması imzalamıştır. Ancak, Ame
rikan Kongresi, Kıbrıs'ta ödün verilmedikçe antlaş
mayı onaylamamıştır. Nitekim Amerikan Büyükel
çisi Ronald Spiers'in 26 Ocak 1978 günü basma yap
tığı açıklamada, Türk - Amerikan ilişkilerini gölge
leyen en önemli tek nedenin ambargo olduğunu, bu
sorun çözümlenmedikçe iki ülke arasındaki ilişkile
rin düzelmesinin mümkün olmayacağım, ülkesinin
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Türkiye'ye silah ambargosu uygulamasını taraf
ma anlamına gelebileceğini; ancak Türkiye'nin
TO gereklerine göre kullanması gereken silahları
ka amaçlarla kullanması karşısında Kongrenin
bargoyu kararlaştırdığını belirtmiştir.
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Büyükelçinin bu açıklamasıyla da sabit olduğu
gibi, Türkiye, ulusal çıkarları için elindeki silah, ^raç
ve gereçleri NATO gerekleri dışında kullandığı tak
dirde; ki, Ege'deki ulusal çıkarlarımızın sağlanması
ve korunması bunu gerektirebilir veya Yunanistan
bir saldırı yapabilir, o takdirde iki ülke arasındaki
antlaşmalara dayanan taahhütler ne olursa olsun,
Amerikan Kongresi yeni bir ambargo ve benzeri hasmane tedbirleri Türkiye'ye karşı uygulamakta her
hangi bir sakınca görmeyecek demektir.
Ayrıca üzerinde durulması gereken bir nokta da,
Amerika, bir taraftan VARŞOVA Paktı kuvvetleri
nin konvansiyonel silahlarda karada, havada ve de
nizde çok kuvvetlendiklerini, bazı hususlarda NATO
kuvvetlerine üstünlük sağladıklarını ileri sürerek, üye
devletlerin silahlı kuvvetlerini güçlendirmeleri, sa
vunma harcamalarını artırmalarını istiyor, diğer ta
raftan, öteden beri NATO standartları ve gereksin
meleri altında kalmış olduğunu bildiği Türkiye'ye
ambargo uygulayabiliyor ve bunu yaparken Türki
ye'nin hassas bir duruma sokulmasında, NATO'nun
bir ölçüde güçsüz kalmasında bir sakınca görme
mektedir. O halde Amerikan Kongresi, bu uygulama
yı yaparken şu veya bu nedenle bölgesel de olsa bir
savaş olasılığı görmemektedir. Nedenlerimiz başka
da olsa bu görüşe katıldığımızı açıkça belirtmek is
teriz.
Amerikan Kongresi ambargonun kaldırılmasını,
Kıbrıs'ta kabul edilebilir önerilere bağlamış bulun
maktadır. Ancak, kabul edilebilir önerilerin ne oldu
ğu, nerede başlayıp nerede bittiği bilinmiyor. Yapı
lan önerilerin yeterli olduğuna kim karar verecek?
Kongre mi, Atina mı, Amerika'daki Rum örgütleri
mi? Kabul edilebilir öneriler sadece Kıbrıs'ta mı is
tenmektedir? Bizce nedenleri çok daha derinde bu
lunmaktadır.
Biran için istenen ödün verildi ve de Kongre am
bargoyu kaMırdı kabul edelim. Bütün bu olaylardan
sonra Türk - Amerikan ilişkileri nasıl düzenlene
cektir?
Tarih boyunca görüldüğü gibi Türkiye'nin dost
luklara olan bağlılık ve saygınlığı Amerika ile olan
ilişkilerinde de karakter değişikliği göstermemiştir. An
cak, Amerika'nın, Türkiye'nin bu samimi ve açık
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dostluğuna rağmen antlaşmalardan doğan açık taah
hütlerini görmemezlikten gelerek Yunanistan yanlısı
tutumu karşısında Amerika ile olan her türlü ant
laşmalarımızın ve ilişkilerimizin
kendilerince oluş
turan bir çerçeve içinde ele alınarak yeniden düzen
lenmesi zorunluğuna kesin olarak inanmaktayız.
Türkiye'ye yapılan yardımlar ulusumuza özellik
le Amerikalıların aşırı bir dostluk nişanesi gibi gös
terilmiştir. Acaba böyle mi? Yoksa,
Amerika'nın,
çeşitli ülkelerde kendi amaçlarına göre kullandığı üs
ler ve tesisler için genellikle uyguladığı bir ölçüt mü
dür diye incelediğimizde yanıtını, sadece son zaman
larda Amerika ile îspanya ve Filipin hükümetleriyle
yapılmış iki antlaşmaya bakmakla bulacağımız ka
nısındayım.
Amerika, 24 Ocak 1976 tarihinde İspanya Hü
kümetiyle yaptığı dostluk ve işbirliği antlaşmasına
göre 3 havaalam ve bir de atış bölgesine karşılık
450 milyon dolar ekonomik amaçlı krediyle 5 yıl
için 600 milyon dolar tutarında askeri amaçlı hibe
yardımında bulunmuştur. Ayrıca 72 adet F 16 avcı
uçağı alınabilmesi için de 72 milyon dolar taahhü
dünde bulunmuştur. Keza, Amerikan Hükümeti, Fi
lipin Hükümetiyle 6 Aralık 1976 tarihinde Filipin'
lerdeki üslerine karşılık 1 milyar dolarlık yardım
yapmak hususunda anlaşma imzalamıştı.
Bu iki anlaşmadan da belli olduğu gibi, Amerika'nın ister doğrudan, ister NATO veya başka isimli
bir askeri ortaklık içinde oîsun, kullandığı üs, tesis
gibi yerler için genellikle yılda ortalama 200 - 250
milyon dolarlık bir ödemeyi çeşitli adlar altında yap
makta olduğu anlaşılmaktadır. O halde şimdiye ka
dar ülkemize yapılmış Amerikan yardımlarını bu
açıdan görmek gerekir. İlişkilerimizin yeniden dü
zenlenmesinde bu noktanın özenle gözönünde bulun
durulmasını vurgulamak isteriz.
Her iki süper devlet Salt-1 ve Viladovostok An
laşmalarında kararlaştırdıkları
dengeyi bozmamaya
büyük dikkat göstermektedirler. Bilindiği gibi stra
tejik nükleer silahlarda tavan 2 400 adet olarak sı
nırlandırılmıştır. Bu silahlar ve başlıkları hakkında
bir örnek vermek gerekirse; Amerikan Minutenan - 3
silahının menzili 8 bin mil olup, üç başlıklı üç ayrı
hedefe 200 metrelik bir dairevi hata ile 350 kilo-tonluk atom gücüyle aynı anda hücum edebilmektedir.
Keza, Sovyetler Birliğinin SS-18'leri 7 bin mil men
zilli olup, her biri 1 megaton atom güçlü, 8 atom
başlığı taşımakta, aynı anda 8 hedefe 600 metrelik
dairevi hata payı ile hücum edebilmektedir.
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İkinci Dünya Savaşında, insanlık faciası örneği
olan Japonya'ya atılan atom silahlarının 20 kilotonluk oldukları hatırlanırsa, bu silahların ne derece
tahrip gücü olduğu kolayca
anlaşılabilir zannede
rim. Bu arada, yeni geliştirilmek istenen nötron sö
mürü bombası da dahil bütün nükleer silahlara karşı
çıkılması gerektiğine inanmaktayız.
Bilindiği gibi hemen hemen güdümlü silahların
hepsi İkinci Dünya Savaşından sonra geliştirilmiş
tir. Türkiye, bu gelişimi maalesef son yıllara kadar
sadece seyretmiştir. Bu silahların bir kısmı gerek Vi
etnam Savaşında, gerek 1973 Mısır - İsrail Savaşın
da kullanılmıştır. Bu son savaşta 2 800 tank, 500
uçak, 80 helikopter ve 20 gemi zayiatı olmuştur. Za
yiatın bu derecede yüksek olmasında güdümlü silah
ların payı uçaklarda % 70, tank ve gemi zayiatında
ise % 50'nin üstündedir. Genellikle bir zırhlı tüme
nin 400 tanktan oluştuğu hatırlanacak olunursa, bu
silahların verdirdiği zayiatın yüksekliğini takdirleri
nize sunarım.
Modern silahların fiyatları da korkunç derecede
yükselmiş bulunmaktadır. Örneğin; İkinci Dünya Sa
vaşında bir Sherman tankı 1977 fiyatlarına göre 215
bin dolar iken, bugün Amerikan bir XM tankı 1 mil
yon dolar, zırhlı personel taşıtı 350 bin dolar, B-29
bombardıman uçağı 3,1 milyon dolar iken, bugün bir
B-l bombardıman uçağının fiyatı 85 milyon dolar ka
dardır.
Bütün dünyada konvansiyönel silah satışı 1952
yılında sadece 300 milyon dolar iken, bu miktar
1975'tc rayiç bedellere göre 18 milyar dolar yüksel
miştir. Dünya silah ticaretinde Amerika birinci, Sov
yetler Birliği ikinci sırada bulunmakta, onları sıra
sıyla Fransa ve İngiltere takip etmektedir. 1950'den
1975'e kadar Amerika 86 milyar dolarlık, Sovyetler
Birliği ise 39 milyar dolarlık silah satmışlardır. Ya
pılan bu açıklamalar, her iki süper gücün kendi eko
nomik çıkarları için silahlanma yansını bilinçli ola
rak sürdürdükleri anlaşılmaktadır.
Bu sayısal gerçekler ve Türkiye'nin bilinen ekono
mik gücü karşısında 4 milyona yakın işsiz mevcuduy
la süper güçlerin körüklediği silahlanma yarışma
kendisini kaptırmaması, askeri güç gereksinmesinde
en önemli etken olacak dış politikasını da ona göre
saptaması ve içtenlikle uygulaması en akılcı yol ola
cağı kanısındayız.
Türkiye'nin savunma harcamalarını, 1970 yılını
baz olarak kabul edip de NATO üyesi ülkelerin 1975
yılma kadar savunma harcamalarım inceleyecek olur
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sak, Türkiye'nin savunma harcamalarının % 160 ora
nı ile en fazla büyümüş bir ülke olduğunu görmek
teyiz. Türkiye'yi % 70 oranı ile Yunanistan izlemek
te, Federal Almanya'da % 25, Fransa'da % 14, İn
giltere'de % 12,5, Amerika'da ise % 18 olduğu gö
rülmektedir.
Türkiye'nin savunma bütçesinin Devlet bütçesi
içindeki yeri incelendiğinde; Türkiye tek başına savaş
tehdidi ile karşılaştığında bütçesinin % 32'sini ayırır
ken NATO'ya girdiğimiz 1950 - 1959 yıllarında
% 25 gibi barış zamanı için oldukça yüksek bir oran
da harcama yapmıştır. 1960 düzenlemesinden sonra
bu oran 1960 - 1970 arası % 21'e, 1970 - 1975 ara
sında da % 17,5'a düşmüşken, son iki yıldır tekrar
tırmanmaya başlamıştır. Bu tırmanışın durdurulması
gerektiği kanısındayız.
Bir milletin kaderi, var olup olmaması, başka bir
milletin veya milletlerin takdirlerine bırakılamaz. Ak
si halde o ülkenin bağımsızlığı sınırlıdır veya ipotek
altındadır denebilir. Bu nedenle o ülke savunmasının
gerektirdiği savaş, silah, araç, gereç ve malzemesini
mümkün olduğu kadar ülke içinde üretmek duru
mundadır. Bunun düzeyi, çeşidi ve hacmi, o ülkenin
ekonomik gücü, sanayi gücü ile orantılı olma duru
mundadır. Elbet Türkiye de bu genel kurallara bağ
lıdır. Silahlı Kuvvetlerin gereksinmesini, en geniş öl
çüde yurt kaynakları ve yurt sanayiinin genel düzeyi
ne orantılı olarak rasyonel, gerçekçi ve uzun vadeli bir
plan içinde karşılanması kaçınılmaz bir zorunluk ha
lindedir.
Bu aşamada uçak sanayi yerine füze sanayi, elekt
ronik sanayi ve nükleer sanayi yapımına öncelik ve
rilmesi gerektiği kanısındayız.
Türkiye NATO'ya girdiğinden bu yana geçen 26
yıl zarfında hiçbir zaman NATO standartlarına ula
şamamıştır. Bundan sonra da ulaşması çok uzak bir
ihtimaldir; ancak NATO içinde olmakla benimsediği
doktrin gereği; kadro, kuruluş, silah, teçhizat, araç
ve malzeme gereksinmesi Türk ekonomisinin gücünü
aşırı derecede zorladığı gibi insan mevcudunun da
normalin üstünde bulunması zorunluluğunu getirmek
tedir. Binaenaleyh, Silahlı Kuvvetler geliştirilecek ye
ni bir savaş konsepti ve onun gereklerine göre yeni
kadrolara, kuruluşlara gitmesi ve ona göre silah ve
teçhizatla donatılması zamanının geldiği hatta geçtiği
görüşündeyiz.
Türk ekonomisi büyük bir gereksinme duymasına
karşın, Silahlı Kuvvetlerin yurt kalkınmasına bir plan
içinde katılması maalesef bugüne kadar gerçekleşti-
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rilememiştir. Bu yıl dahil halen askerlik çağma gelen
kura eri ve yedek subay adedi ordu gereksinmesinin
çok üstünde olacağı geçen yıl bütçe müzakerelerinde
Milli Savunma Bakanı tarafmdan açıklanmıştır. Ge
rek bu fazla mevcut, gerek yapılacak tasarruflarla
sağlanacak kuvvetler yurt kalkınmasına etkin bir şe
kilde katılması düzenlenebilir, düzenlenmeli de. Hü
kümet de, programlarda bu amaçla yer alan yurt kal
kınma hizmeti temel kanun tasarısını biran evvel
Meclise sevk etmelidir.
Silahlı Kuvvetlerde uzun zamandan beri devam
eden sağlık personelinin sorunu, özellikle doktorlar
bakımından çok kritik bir duruma girmiş bulunmaktadır.
Buna düşündüğümüz çare, evvela doktorlara Devle
tin sivil kesimde tanıdığı mali olanakları aynen tanı
mak ve de Gülhane Tıp Akademisinde bir tıp ve
tıbbi teknoloji fakültesi açmak veya tıp akademileri
nin adedini çoğaltmaktır. Böylece hem yetişmiş ele
manların dışarıya kayması azalacak hem de kaynak
tan daha çok doktor yetiştirme olanağı da yaratılmış
olunacaktır.
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Yasası çıktığın
dan bu yana her yıl birkaç değişikliğe uğraması dahi
bu yasamn yeteri gibi incelenmeden Şûradan geçtiği
nin en açık kanıtıdır. Okumayı cezalandıran, komuta
heyetini yaşlandıran, kuvvet komutanlarını hemen
hemen her yıl değiştirmeyi amaçlayan, yükselmelerde
gerekli objektifliği sağlayamayan bu yasamn süratle
değiştirilmesinin yararlı olacağı görüşündeyiz.
BAŞKAN — Sayın Gürsoytrak, süreniz bitti. Bağ
layınız efendim.
MB G R U P U ADINA SUPHİ GÜRSOYTRAK
(Devamla) — Tamamlıyorum efendim. Beş dakika
kadar daha imkân tanışanız.
BAŞKAN — Hayhay, buyurunuz efendim. Müm
kün olduğu kadar.
MB G R U P U ADINA SUPHİ GÜRSOYTRAK
(Devamla) — Meclise sevk edilmiş bulunan tayın be
deli ve hizmeteri tazminatı, hemşire hastabakıcısı ve
ebelerin iaşe bedelleri, yakacak zammı gibi askeri
personele maddi haklar tanıyan yasa tasarılarında
sık sık değişiklik yapılmaması için bu yasalarda ön
görülen bedellerin belirli bir miktar olarak öneril
mesi yerine uçuş tazminatlarında olduğu gibi belirli
bir oran üzerinden saptanmasının daha gerçekçi bir
yaklaşım olacağı görüşündeyiz.
Keza Sıkıyönetim Yasası birçok yönden Anayasa
nın sözü-ve yazısı ile çelişen, sosyal hukuk devleti ile
bağdaşmayan niteliktedir. Türkiye Barolar Birliğinin
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bu konuda değerli çalışması mevcuttur, yararlanıl
masında fayda mülahaza ederiz.
Kontr - gerilla tartışmalarına Özel Harp Dairesi
nin adının karışmasından, karıştırılmasından büyük
üzüntü duymaktayız. Varsa suçlular elbet bulunup
gereken cezaları verilecektir; ancak biz Özel Harp
Dairesinin ülkemiz için son derece gerekli ve yarar
lı bir kuruluş olduğu kanısındayız.
Türkiye NATO'ya girdiğinden bu yana dünyada,
bölgemizde müttefiklerimizle olan ilişkilerimizde ve
de silahlarda konuşmanın başından beri açıklaya gel
diğim çok yönlü değişiklikler olduğu halde, ulusal
güvenlik politikamızı saptayan ve uygulayan anlayış
larda hemen hemen hiçbir değişiklik olmamıştır. Bu
nun en son kanıtı geçen yılki bütçe müzakerelerinde
görülmektedir. Bu klasik görüş sahipleri, dünyanın
birçok kesimlerinde görülen ideolojik mücadele ve
bölgesel çatışmaları, büyük tehlikenin işaretleri ola
rak görüyoruz. Böyle bir tehlikenin yoğunlaşması
halinde Türkiye'nin bunun dışında kalabileceğini san
mıyoruz. Kalsa bu bir mucize olur. «Bugün dünyâ
nın kalbi kalpgâhı mesabesinde olan Orta - Doğu
ve büyük menfaat mücadelelerinin cereyan ettiği Gü
ney denizleri zincirinde bir denge noktası görünü
münde olan Türkiye'nin bir çatışma dışında kalabi
leceğini düşünmek ve bu anlayışa uygun bir savun
ma politikasını benimsemek çok riskli bir politika
olur» demektedirler.
Bu mantık silsilesinin büyük bir kısmına katıl
mak mümkün olsa da, vardığı nihai sonuca; yani ko
şullar ne olursa olsun, Türkiye cereyen edecek bir sa
vaşa mutlaka katılacaktır görüşünü paylaşmaya im
kân görmemekteyiz.
Nükleer silahların bu derece tahrip edici boyut
lara ulaştığı, bu silahlara sahip olmayan, uzun bir sü
re de olma olasılığı bulunmayan ve de yeterli koruma
olanakları olmayan Türkiye'nin, Başkan Johnson'un
mektubu ile Amerikan Kongresinin ambargo karar
lan olmasaydı bile Türk Silahh Kuvvetlerinin mo
dern silah, araç ve gereç düzeyi, ikmal seviyeleri ge
reksinmesi ve seferde bunların ikmal ve tamamlanma
olanağı ile zamanı ve miktarı belli olmayan strate
jik ihtiyatların ve takviye kuvvetlerinin bilinen du
rumları karşısında Türkiye'de siyasi iktidarların, ba
rış zamanındaki tüm uğraşılan Türkiye için bir sa
vaşın kaçınılmazlığı yerine, NATO Andlaşmasının
5 nci maddesinin verdiği esneklikten yararlanarak,
sonuna kadar banş içinde kalmaya çalışmak, yetme
diği takdirde savaşa en son katılacak şekilde gerekli
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siyasi ve askeri koşullan yaratmaya yönelik olmak
gerektiği kanısındayız.
Bu nedenle Hükümetin Programında belirttiği bu
amaca yönelik görüşlerine tamamen katılıyoruz. Esa
sen Grupumuz 18 yıldır bu konuda uğraşı veregelmiş bulunmaktadır.
Buraya kadar yaptığımız konuşmamızın çeşitli yer
lerinde belirtmeye çalıştığımız görüşlerimizin ışığın
da oluşturulması düşünülen ulusal güvenlik konseptin ne gibi unsurları ihtiva etmesi gerektiği konusun
daki görüşlerimizi açıklamaya çalışacağım:
1. Türkiye halen ortak bulunduğu NATO ortak
savunma sistemi içinde iradesi dışında bir savaşa sü
rüklenmesi olasılığından kurtarılmalıdır.
2. Türkiye, başta en yakın komşuları olmak üze
re; karşılıklı, birbirine güven veren, barış ve dostluk
temeline dayanan, siyasi, iktisadi ve askeri ilişkileri
ni yeniden düzenlemelidir.
3. Türkiye ve Sovyetler Birliği birbirine tehlike
olmaktan çıkarılmalıdır.
4. Türkiye kara, deniz ve hava sahalarında ken
di iradeleri ile nükleer bir saldırıya hedef olmamalı
dır ve de oldu bittilere olanak vermeyecek tertipleri
almalıdır.
5. Hangi devlet veya devletler topluluğu ile olur
sa olsun, ortak savunma sistemlerin içinde, Türk
Silahlı Kuvvetleri ister barış, ister seferde olsun Türk
komutanlarının emir ve komutasında bulunmalıdır.
6. Türk Silahlı Kuvvetlerinin düzenli ve düzen
siz savaş konsepti yurt içi insan ve iktisadi kaynak
lan ve coğrafya özellikleri ile komşu ülkeler savaş
konsepti kuruluş ve silahlan dikkate alınarak oluş
turulmalı ve bu oluşacak konsepte göre de düzenli
ve düzensiz savaş kuvvetleri yeniden örgütlenmeli
dir.
7. Türk Silahlı Kuvvetleri, savaş, silah, araç, ge
reç cephane ve her türlü malzeme ikmal maddeleri
esas itibanyla yurt içi kaynaklarına dayatılmahdır;
8. Sivil savunma, banş zamanının ve sefer zama
nın en önemli hizmeti anlayışı içinde ele alınmalı,
her zaman sürekli ve etkin çalışabilecek bir düzeyde
bulundurulmalı;
9. Savaş sanayii, kamu elinde olmalı ve bu aşa
mada füze sanayii, elektronik sanayii ve nükleer sa
nayie öncelik vererek çalışmalı;
10. Milli stok kavramı, geliştirilmeli ve öngördü
ğü çeşitli kademelerdeki seviyeler mutlaka bulundu
rulmalı;
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11. Silahlı Kuvvetlerin dış yapımh savaş silah,
gereç, araç ve her türlü malzeme gereksinmesinin kar
şılanmasında standardizasyon ve tek kaynağa bağlı
olmama ilkelerinin bağdaştırılması özenle göze tümeli;
12. Silahlı Kuvvetler gereksinmesi fazlası insangücünün yurt kalkınmasına emek ve kafa gücü olarak
katılması mutlaka sağlanmalı;
13. Ordu ve millet kavramı gönül ve eylem be
raberliği her fırsat ve olanakta pekiştir ilmeli;
14. Türk Silahlı Kuvvetlerinde, Anayasada belir
tilen milli mücadele ruhu, anti - emperyalist karak
teri, Atatürk Devrim ve ilkeleri, çoğulcu özgürlükçü,
demokratik hukuk sistemi, sosyal devleti içeren Cum
huriyete bağlılık bilinci en yüksek düzeyde tutulma
lıdır.
1978 yılı Bütçesinin başarılı olarak kullanılmasını
diler, kendim ve Grupum adına saygdarımı sunarım.
(Alkışlar.)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz, Sayın Gürsoytrak.
Söz sırası, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adma
Sayın İsmail Çataloğlu'nda, buyurunuz.
CHP GRUPU ADINA İSMAÎL ÇATALOĞLU
(İçel) — Sayın Başkan, sayın senatörler, sayın Hükü
met üyeleri ve sevgili Ordumuzun mensupları;
Milli Savunma Bakanlığı Bütçesinin Cumhuriyet
Halk Partisi adına eleştirisini yapmak için huzu
runuza çıkmış bulunuyorum. Ata'mızın «Yurtta sulh,
cihanda sulh» diye, bugün dünyanın büyük bir kitle
sinin tahakkuk ettirmeye çalıştığı bir idealin temsil
cisi olan Türk Milli Savunması yurdumuzun jeopo
litik durumunu da gözönünde bulundurmak ve bu
idealin tahakkukunu sağlamak için kemiyet bakımın
dan oldukça ağırlık taşıyan bir Orduyu ayakta tut
mak zorunluluğundadır.
Türk milletinin gözbebeği gibi esirgediği bu Or
dunun keyfiyet bakımından da değerlendirilmesi ve
onun ihtiyacı olan teçhizatla donatılması da Milli
Savunma Bakanlığımızın görevleri içerisindedir. Türk
Ulusunun sulh ve sükûn içinde yaşaması, milli ka
rakterine uygun vakarlı ve gururlu ve emniyet içinde
günlük işleri ile uğraşabilmesi için Ordumuzun kuv
vetli ve zamanımızın silahlan ile donatılması şart
tır.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkam humom'st
bir düşünce ile Türk milletinin herhangi bir ülkede
gözü olmadığım, toprak isteği olmadığım, Türk Or
dusunun mütecaviz bir kuruluş olmadığını her fırsat
ta dünya kamuoyuna ilan etmektedir. Cumhuriyet
Halk Partisinin genel politikası da bu düşünceler içe
risinde toplanmaktadır, Ancak, bu cennet yurdumuza
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bir tecavüz vaki olursa milletimizle, Ordumuzun tek
bir vücut haline geleceğinden hiç kimse şüphe etmesin.
Türk Ordusu 3'lü bir kuvvet ve yardımcı birlik
lerden teşekkül eder. Bu kuvvetler :
1. Kara,
2. Hava,
3. Deniz Kuvvetleridir ve Cumhurbaşkanı adına
Genelkurmay Başkanı tarafından sevk ve idare edi
lir. Görevleri, Cumhuriyetimizin devamım sağlama
mızı, egemenliğimizi ve bütünlüğümüzü dıştan yapı
lacak her türlü saldırıya karşı korumaktadır. Bu üç
kuvvet, biri diğerinden ayrılmaz ve yekdiğerini ta
mamlayan unsurlardır.
Kara Kuvvetlerinin gerekçesinde içten yapılacak
tecavüzden bahsedilmektedir. Sanırım bu, geçmişi
mizde tatsız bazı hareketlerin tekerrür edebileceği gi
bi, bir tutkunun etkisi ile ortaya atılmıştır. Bu gibi
şeylerin Türkiye'de tekrarlanamayacağını herkes bil
melidir. Güvenlik kuvvetlerimizin yeterliliği, yurdun
her yanında zamanında tedbir alabilecek güçtedir. Üs
telik, yerel mülki amir, icap ettiği takdirde o bölge
de ve civarında bulunan birliklerimizden istifade ede
bilmektedir.
Sayın senatörler;
Bugünkü harplar ve tecavüzlerin eskiden olduğu
gibi tahaddüs etmediği, Cenevre Anlaşmasının ışığı
allımla belirlenen konvansiyonel harplerin ve silahla
rın kullanılmadığı hepimizce bilinmektedir. Genel ola
rak anortodoks bir sistem Üçüncü Dünya Devletleri
tarafından dahi uygulanmaktadır. Gerek savunma,
gerek tecavüz şakuli bir tarzda yapılmaktadır. Onun
için kuvvetlerin ayrıcalığı, ödev alması söz konusu
değildir. Üçlü kuvvetin özel surette eğitilmesi, anor
todoks bir harp için hazırlanması, Ordumuz için nor
mal ve doğaldır. Bu kuvvetlere yurt içinde teşekkül
edecek yardımcı birliklerin sulh zamanında yetişti
rilmesi ve görevlendirilmesi, tecrübeli subaylarla böl
gelere ayrılarak görevlendirilmesi şarttır. Yurdumu
zun herhangi bir tecavüz vukuunda halkın öldürücü
silahlara karşı korunması, onların iaşelerinin sağlan
ması, öldürücü silahlara karşı sığmaklar yapılması
mutlak surette Milli Savunma Bakanlığınca hazırlan
malı ve yapılmalıdır. Bugün «milli savunma uzmanı»
diye teşkilatlandırılmış kuruluşlar bu yetenekte de
ğildir ve bu yetenek içerisinde herhangi bir iş görme
leri de mümkün değildir.
Sayın senatörler;
Şakuli bir harekâtta düşmanın yurt içine atacağı
ve havadan indirme birliklerine karşı koyacak nitelik

9 . 2 . 1978

O : 2

te veya düşman gerisine hin - i hacette atılacak bir
likler yetiştirmek Türk Ordusunun asli görev
leri içerisindedir. Bu birliklere, özel birlikler adı
verilir ve Özel
Harp Dairesine bağlıdırlar. Bun
ların özel eğitime tabi tutulması, gerilla eği
tim ve kontr - gerilla savaşı öğretilmesi mecburi
yeti ile karşı karşıyayız. Bu eğitim için eğitici kitap
lar ve talimnameler mevcuttur. Ancak, bu birlikler
maksat dışında, herhangi bir general veya komutan
tarafından kullanılamazlar. Ancak, harp esnasında
bir durumla karşılaşan o bölgedeki komutan, durum
muhakemesine göre sorumluluğu da üzerine almak
suretiyle bir karara varabilir.
Sulh zamanlarında münferit bazı eylemlere girişilebiîinir ve girişilebllmiştir. Bu münferit eylemleri,
ufacık bir açıklamayla sayın senatörlere duyurayım.
Özel birlik komutanı, elindeki birlikleri tüm ola
rak kullanamaz. Ancak, itimat ettiği birkaç subaya
herhangi bir şekilde, şöyle hareket edin, şunu yapın
diye şifahi emir verebilir; yazılı emir dahi veremez.
Bu, böyle olmasına rağmen, Adalet Partisi Saym
Genel Başkanının kışkırtıcı sözleri ve Cumhuriyet
Halli Partisini de Türk Ordusunun da karşısındaymış
gibi gösterme çabalarına verilecek cevabımız var.
Bugün Türkiye'de
gayrimeşru kurulmuş örgüt
lerin mevcudiyetini bilmeyen yoktur. Bunu, kahvede
ki nargile içen arkadaşlarımız, vatandaşlarımız, sena
törlerimiz, milletvekillerimiz, halkımız, köylümüz,
Ordumuz da bilmektedir.
Bu örgütler, Sayın Süleyman Demirel'in desteği
ne de mazhar olmuşlar ve kuvvetlenmişlerdir. Sayın
Demirel'e göre bunlar milliyetçidirler.
CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Gayrimeşru ör
gütler nasıl himayeye mazhar olur Saym Başkan?
BAŞKAN — Saym Çataloğlu, bir saniye müsaade
edin efendim.
Sayın Dalokay, şimdi, bu bir görüştür.
CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Gayrimeşru ör
gütlerden bahsediyor Sayın Başkan.
BAŞKAN — Bir saniye efendim. Siz, bu konuy
la ilgili, Sayın Üyenin sözünün hitamında sataşma
olduğundan bahis ile söz isterseniz, o zaman takdir
hakkımızı kullanırız.
CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Zamanımız yok
Sayın Başkan, devam eder gider bu.
BAŞKAN — Müsaade edin efendim. Görüşleri
dir, yani sizin istediğiniz, bizim istediğimiz şekilde
sayın üyeleri, temsilcileri konuşturmak yetkimiz yok
efendim.
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Buyurun Sayın Çataloğlu.
CHP GRUPU ADINA İSMAİL ÇATALOĞLU
(Devamla) — Ben Adalet Partisini itham etmiyorum;
Sayın Demirel'e cevap veriyorum. Eylemleri ise reak
siyondan başka bir şey değildir. Bu, sözde milliyet
çilerin gözlerini kırpmadan Türk gençlerini, öğretim
üyelerini kurşunlamaları, otobüs bekleyen Türk va
tandaşlarını, okul otobüsleriyle okullarına gitmekte
olan talebeleri, makineli tüfek ateşine tutmaları bazı
müesseseleri dinamitlemeleri, Demirel'e göre milli
bir reaksiyondur.
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Çerkez Ethem
birlikleri gibi.
CHP GRUPU ADINA İSMAİL ÇATALOĞLU
(Devamla) — Türk Devletinin gücü yok mudur ki,
bu sözde milliyetçi ve reaksiyoncuları yakalasın, ka
nun pençesine teslim etsin. Bu, Adalet Partisi Grupu
adına televizyonda dahi söylenmiştir, «Bunlar milli
yetçi reaksiyonculardır» diye.
Sayın senatörler;
Sizleri samimi olarak temin ederim ki, Türk gü
venlik kuvvetlerinin en kısa zamanda bulamayacağı,
hiç bir suç yoktur. Ancak, güvenlik kuvvetlerinin içi
ne muhtelif ideolojilere mensup kimseler karıştırıl
mış olursa, bu ideolojilerin sahiplerinin de yüksek
makamlarca korunması sağlanırsa bu görünen durum
bugünkü gibi olur.
Sayın Demirel, Cumhuriyet Halk Partisinin ikti
dar hırsı ile yanıp tutuştuğunu söylüyordu. Şimdi ise,
Türkiye Cumhuriyetinin Başbakanına,
«Hükümeti
nin başı» diye acaip bir üslupla acaip bir tabir kul
lanmaktadır.
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Nesi diyelim,
başı değil de.
BAŞKAN — Efendim, bir saniye, müdahale et
meyin, rica ediyorum.
CHP GRUPU ADINA İSMAİL ÇATALOĞLU
(Devamla) — Bizim ne Anayasamızda, ne de diğer
kitaplarımızda «Hükümetin başı» diye böyle bir ta
bir yoktur. Hükümet Başkam olabilir; ama Demirel'
in dediği gibi, «Hükümet başı» olamaz. Sayın Ecevit, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Başbakanıdır.
AHMET KARA YİĞİT (Afyonkarahisar) — De
mirel de Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin Başba
kanıydı, MC Hükümetinin değil.
ABDULLAH KÖSEOĞLU (Kocaeli) — Sus be!..
AHMET KARAYİĞİT (Afyonkarahisar) — Say
gılı olun.
BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyin, çok
rica ediyorum sayın üyeler.
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Buyurun Sayın Çataloğlu.
CHP GRUPU ADINA İSMAİL ÇATALOĞLU
(Devamla) — Öyle sanıyorum ki, Demirel Başbakan
lığı kendisinden başkasına yakıştıramıyor.
Sayın senatörler;
Türkiye'de bir de MİT vardır. Bu kuruluş demok
ratik bir düzen içinde teşekkül etmiştir. Ancak, de
mokrasiyle bir devlet idaresi başka şeydir, MİT'in ça
lışması başka bir şeydir. Demokrasi düzeninde, dev
let idaresinde açıklık vardır. Halbuki, MİT'in bütün
çalışmaları kapalı ve çok gizlidir. Milli Savunmamız
la yakından ilişkisi olan bu kuruluşun, hiç bir zaman
eyleme geçtiği tarihimizde görülmemiştir; fakat ikin
ci MC Hükümetinin zamanında Sayın Başbakanı De
mirel, bu örgütü kendi maksatlarına göre kullanmak
istemiştir; bu bir vakıadır.
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan,
bu Başbakanlık Bütçesine benzedi.
CHP GRUPU ADINA İSMAİL ÇATALOĞLU
(Devamla) — Saym senatörler;
Şimdi size ambargo meselesi hakkında kısa bir
bilgi vereyim.
Kıbrıs Barış Harekatının başlamasından daha çok
evvel, Yunanlılar, Türkler aleyhinde dünya kamu
oyunu kışkırtmak çabasına girişmiş bulunuyorlardı.
Yunan Devleti, her fırsattan istifade yolunu seçmiş
ti. Kıbrıs Harekâtı başlar başlamaz da, bu kışkırtma
durumunu Yunan Hükümeti had safhaya çıkarmıştı.
Kıbrıs Harekâtından kısa bir süre sonra, Ecevit Hü
kümeti düştü, Birinci MC Hükümeti kuruldu.
AHMET KARAYİĞİT (Afyonkarahisar) — De
mirel Hükümeti de.
CHP GRUPU ADINA İSMAİL ÇATALOĞLU
(Devamla) — Bu ismi kendiniz verdiniz ben takmı
yorum; Birinci Milli Cephe Hükümeti ismini kendi
niz taktınız.
AHMET KARAYİĞİT (Afyonkarahisar) — Tür
kiye Cumhuriyetinin Hükümeti değildi, çünkü o size
göre.
CHP GRUPU ADINA İSMAİL ÇATALOĞLU
(Devamla) — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olarak
tanıyorduk biz...
BAŞKAN — Efendim, sayın üyeler lütfen sataş
mayın; Sayın Çataloğlu cevap vermeyin efendim, is
tirham ediyorum.
CHP GRUPU ADINA İSMAİL ÇATALOĞLU
(Devamla) — Ama Adalet Partililer...
AHMET KARAYİĞİT (Afyonkarahisar) — Söyleyemiyordunuz, diyemiyordunuz.
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CHP GRUPU ADINA İSMAİL ÇATALOĞLU
(Devamla) — Biz Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
olarak biliyorduk ve Sayın DemirePe Başbakanımız
diyorduk; ama Sayın Demire! kendisim Türkiye Cum
huriyeti Başbakanı değil...
AHMET KARAYİĞİT (Afyonkarahisar) — Diyemiyordunuz.
BAŞKAN — Sayın Çataloğlu, siz lütfen görüşme
nize devam edin efendim.
CHP GRUPU ADINA İSMAİL ÇATALOĞLU
(Devamla) — ... Milli Cephe Başbakanı olarak gös
teriyordu.
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Gayri milli de
yin Sayın Çataloğlu.
AHMET KARAYİĞİT (Afyonkarahisar) — Size
göre öyle.
CHP GRUPU ADİNA İSMAİL ÇATALOĞLU
(Devamla) — Birinci Milli Cephe Hükümeti kurul
duktan sonra, Dışişleri Bakanlığımız «dut yemiş bül
büle dönmüş», bütün sefirlerimizin susmasını, hatta
basın toplantısı yapmasını bile yasaklamıştır. Üçün
cü Dünya Devletleri bile aleyhimize çevrilmiş, Tür
kiye bu devletlerin çoğuna temsilci bile göndereme
miştir. Sayın Demirel ise, bu durumu halkından sak
layabilmek için «Büyük Türkiye, kalkınan Türkiye»
teranelerine başlamıştır.
Bu sırada, Yunan asıllı Amerikan Kongre ve Tem
silciler Meclisi üyeleri büyük çabalar göstererek, Tür
kiye ile Amerika'nın arasını açmaya muvaffak ol
muşlardır. Bize, askeri hibe yoluyla yardım
eden
Amerika'yı, paramızla dahi silah satmaz durumuna
sokmuşlardır. Bizim, Amerika'da sefaretimiz
var
mıdır?.. Varsa, bu sefaret ne iş yapar?.. Bunlar bizim
meçhulümüz kalmıştır.
Türk Ordusu, Amerikan askeri makamlarınca ve
NATO yüksek komutanlığınca bir ileri mevzi olarak
kullanılmak için vasıflandırdmıştır; hatta Türk Or
dusu, NATO Yüksek Komutanlığınca Arap petrol
lerinin ilk güvencesi olarak değerlendirilmiştir.
Ambargoyu bize reva gören Amerikalılara Dışiş
leri Bakanlığımız neler duyurmuşlardır, bilmiyoruz.
Ortadoğunun sulh ve sükun içinde yaşaması için Türk
Ordusunun kuvvetle ayakta tutulması lazımdır.
Biraz evvel arkadaşlarımız bilgilerinize arz etti
ler. Yunanlılara Amerika kucağım açmış, istedikleri
her silahı vermiş; ama Türkiye'ye bir ambargo uy
gulamışlardır ve bu ambargo neticesinde paramızla
dahi bize silah vermemeye başlamışlardır.
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Aklı ermeyen bazı vatandaşlarımız, «Başka yer
den silah sağlamak imkânı bizim için var mıdır, yok
mudur?..» diye düşünmüşlerdir. Gayet tabii olarak
parayı verirsek, silah satacak devletler bulunur. An
cak, bu silahların bize gelmesi, yedek parçalarının
getirilmesi, aynı zamanda Orduya intibak ettirilmesi
zaman meselesidir. Türk Ordusu, aşağı yukarı 27 se
neden beri Amerikan silahlarıyla teçhiz edilmiş ve
kendi silah yapan fabrikalarımız, zamanın hükümet
leri tarafından kapatılmıştır. Allaha çok şükür, bazı
ileri görüşlü komutanlarımız «Türk milletine, ancak
kendi silahlarıyla savunma imkânı bulunabilir» diye
bir silahlanma yarışına girmişlerdir.
Amerika'nın bize karşı bu tutumu Türk gençliği
nin içinde de büyük tepki yaratmıştır. Türk gençliği
Amerikalılara «Buyurun gelin» diye kucağım açar
ken, bugün «Go home Yankee» diye tepinmeye, tep
ki göstermeye başlamıştır.
Sayın senatörler;
Amerika'da askeri eğitim görmüş bir arkadaşınız
olarak Amerika hakkında kısa bir bilgi vereyim :
Amerika'da bir Hükümet vardır, Amerika'da
Kongre üyeleri vardır, Amerika'da Temsilciler Mec
lisi üyeleri vardır, Amerika'da iş adamları vardır,
Amerikan Ordusu vardır ve Amerika'da kamuoyu
vardır.
Kamuoyu hiç bir zaman Türklerin ve Türkiye'
nin aleyhinde olmamıştır ve en etkin bir kitledir Ame
rika'da kamuoyu. Dışişlerimiz bu kitleyle temas kur
maya yanaşmamış, hatta temas kurmanın değerini bi
le bilememiştir.
Bu teknik bilgiyi verdikten sonra Sayın Milli Sa
vunma Bakanlığımızla aramızda şifahi olarak konu
şulan ve mutabakata varılan bir hususu da burada
arz etmek isterim.
Türk Ordusunda askerlik süresi çok uzundur. Bu
gün bütün dünya devletlerinde, bilhassa demokrasi
lerde askerlik süresi en çok bir senedir. Sekiz aya in
diren, altı aya indiren NATO devletleri de vardır.
Bu bizde de bir seneye indirilebilir kanısındayım. Bir
seneye indirilebilirse, gençlerimiz kısa zamanda yurt
larına dönerler ve üretici durumuna geçerler.
İlaveten yedek subaylık durumu vardır. Yedek subayldc teraküm etmektedir. Ordu ancak bunların
muayyen bir kısmını alıp eğitmekte ve terhis etmek
tedir. İşin garip tarafı, askerliğim yapmayan bu yedeksubaylık çağındaki vatandaşlarımız ne özel sek
törde, ne de kamu sektöründe görev alamamaktadır.
Buna da bir şekil vermek mutlaka lazımdır.
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İnsanlık tarihindeki bu en uzun savaşsız yıllar bir
takım kavramları değiştirmiştir. Bunların başında sa
vunma gereği ve onun aracı savunma kuvvetleri gel
mektedir. Tıpkı insanlar gibi, ülkeler de tecavüze uğ
ramaları olasılığında ve olmazsızlığında değişik tutum
takınırlar. Birinci halde savunmaya, savunma kuvvet
lerine başlıca önemi verirler. İkinci halde
bunları
ikinci plana iterler, başka alanlarda hayaü daha iyi
leştirmeye yönelirler. Dişi ağrımayan adam dişçisini
umursamaz. Şimdi, bu ikinci halde bir dünyada yaşı
yoruz ve çok ülke, silahlı kuvvetlerine para harca
mayı bir lüks, gereksinmesiz bir masraf sayıyor.

Sayın senatörler ve Ordumuzun değerli mensup
ları;
Netice olarak, Cumhuriyet Halk Partisi, bütünnüyle gözbebeğimiz Türk Ordusuna elinden gelen her
yardımı yapmaya ve Ordumuzu milletimizin sevgilisi
olarak ayakta tutmaya ve onu asla asli görevinden
başka maksatlarla kullanmamaya kararlıdır.
Milli Savunma Bakanlığı Bütçesinin Türk Ordu
suna yararlı olmasını diler, saygılarımı sunarım. (CHP
sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Çataloğlu.
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan...
BAŞKAN — Bir saniye efendim.
Sayın üyeler; Adalet Partisi Grup Başkanı Sayın
Ömer Ucuzal, ikinci kez Grupu adına konuşma ta
lebinde bulunmuştur. Kabul edilen Danışma Kurulu
Kararının 7 nci maddesi gereğince, bakanlıklar üze
rinde ikinci kez söz alabilmek, evvela bütün grupla
rın konuşmasına, (Bu Tüzüğümüzün emridir) ondan
sonra da Genel Kurulumuzun kabulüne bağlıdır. Bu
husus sırası geldiğinde değerlendirilecektir.

Askeri paktlar da küçümsenmektedir, bilhassa Ba
tı âleminde 32 yıllık barışın başlıca sağlayıcılarından
biri olan NATO'yu kötüleme, NATO'yu değişik ni
telikte gösterme moda bir davranış halindedir. Bizde
de Türkiye'nin NATO'dan çdunası yanlısı ve bunun
propagandasını yapan çevre vardır. Milli Savunma
Sayın Bakanının, Bütçe Komisyonunda, Hükümetleri
nin bu tarz eğilimlere heves etmeyeceğini açıklaması
bizi memnun etmiştir. Çünkü, NATO bugün dünya
barışı için lazımdır, Türkiye'nin barış içinde kalma
sına katkısı vardır. Zaten Türkiye'nin o örgüt içine
girmesi de, kalması da bundandır.

Şimdi söz sırası Cumhurbaşkanlığınca
Seçilen
Üyeler Grupu adına Sayın Metin Toker'de efendim,
buyurun Sayın Toker.
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan,
ben konuşmayacağım, Sayın Kâmran İnan konuşa
caklar.
CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. G R U P U ADI
NA M E T l N TOKER (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) —
Sayın Başkan, Sayın Bakan, değerli arkadaşlarım;
Milli Savunma Bakanlığı 1978 Bütçesinin görüşül
mesi münasebetiyle Türkiye'nin Milli Savunma politi
kası hakkında Cumhurbaşkanınca Seçilmiş Üyeler
Grupumuzun görüşlerini sunacağım.
Arkadaşlarını;
Bütün insanlık tarihinde ilk defadır ki uygar dün
ya, genel anlamda savaşsız, sürekli 32 yılı geride bı
rakmış bulunuyor. Bu dönemde yer yer insanlar bir
birleriyle çarpışmışlardır; fakat bu, genel olarak sa
vaşsız bir dünyada sürekli 32 yıldır yaşadığımız ger
çeğini değiştirmemektedir.
1914 -! 1918 harbinde ölü miktarı 8 milyon 700
bindir, 4 senede. 1939 --. 1945 harbinde ölü miktarı
38 mıiryondur, 5,5 senede. Yeni bir harp olursa bu
miktar daha iliş anda bugün 259 milyonu bulacaktır.
Bugünkü silahlar öylesine öldürücü bir güce erişmiş
lerdir. 32 yıl içindeki vuruşmalarda bu öldürücü gü
cün kullanılmamış bulunması, o 32 yılı «Savaşsız bir
dönem» olarak nitelemeye yeterlidir.

Nedir NATO'nun dünya barışına lüzumu, nedir
Türkiye'nin barış içinde kalmasına katkısı?.. Bunun
değerlendirilmesi objektif yapılmalıdır. Çünkü, bura
da NATO konuşulmuştur, NATO konuşulacaktır.
Arkadaşlarım;
Bugünkü barış bir «Pax Romana», bir büyük dev
letin hegemonyası sonucu barış değildir. «Pax Roma
na», biliyorsunuz Roma İmparatorluğunun ilk iki yüz
yılında Akdeniz'de Roma ordulannın
gözetiminde
sürdürülen barıştır. Hitler bin yıllık barış önermişti;
Nazi Almanya'sı ordulannın gözetiminde. Bugünkü
barış ne «Pas Americana» dır, ne de Sovyet hege
monyasının sonucu. Bugünkü banş bir dengenin so
nucudur. İki dünya devletinin, iki süper gücün, elle
rinde eş kuvveti tutmaîannm sonucudur. Bu denge
nin nazik, çabuk bozulabilir bir denge olduğu unu
tulmamalıdır. Bir tarafın kuvvetindeki azalma, hatta
karşı tarafın böyle bir zehaba kapılması, uygar dün
yaya eski tehlikeli günleri geri getirebilir. Bundan do^
layıdır ki, aslında ne savunmanın, ne savunma araç
ve gereçlerinin önemi azalmıştır. Yani,
ordulann.
Tam aksine. Buniann önemi, barışın sürdürülebilme
si için artmıştır. Bunu iki kamptan Doğu kampının,
Sovyetler Birliği liderliğindeki kampın, Batı kampın
dan, Amerika Birleşik Devletleri liderliğindeki kamp-
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tan daha iyi anladığı bir gerçektir. Tabii, rejimlerinin
özelliği dolayısıyla da sosyalist kampm, savunma gi
derleri için ayırabildiği para oram Batıya nazaran
daima daha yüksek olabilmektedir.
Bugün Avrupa'da konvansiyonel silah açısından;
yani nükleer silahların dışındaki silahlar açısından,
Varşova Paktı kuvvetlerinin, NATO kuvvetlerine l'e
2, hatta 2,5 üstünlük taşıdığı bilinmektedir. Başkan
Carter'e, Haziran ayında tamamlanarak, Savunma Ba
kanı Harold Brown tarafından sunulan ve «Başkan
lık Savunma Memorandumu 10» adıyla bilinen rapor
da, Varşova Paktı'nın konvansiyonel kuvvetlerle Or
ta Avrupa'da bir saldırıya geçtiği takdirde, Alman
topraklarının 1/4, hatta 1/3'ünün düşman eline geç
mesi olasılığı reddedilememektedir. Bu saldırı nerede
vuku bulursa bulsun, NATO'nun kuzey kanadı Nor
veç ve güney kanadı Türkiye dahil, aynı olasılık ge
çerlidir.
O halde, sosyalist kamp Batılı kampa niçin yük
lenmiyor? Çünkü, bugün harplerin tek aracı konvan
siyonel kuvvetler değildir ve denge, nükleer savaşta
değişmektedir. Nükleer bir savaşta sosyalist kampm
Batılı kampı yenmesi henüz imkânsızdır. Aslında böy
le bir savaşın galibinin olması imkânsızdır. Geçerli
hesaplara göre, asgari, Amerika 140, Sovyetler Birli
ği 113 milyon ölü vereceklerdir ve ekonomilerinin
3/4'ü tahrip edilmiş olacaktır. Bunu kim göze alabi
lir?..
îşte burada, caydırıcılık unsuru ortaya çıkmakta
dır ve 32 yılhk sürekli barış bunun sonucudur. Caydı
rıcılık; yani bir tecavüzün nükleer savaşa dönüşebil
mesi ihtimalinin, tarafları tecavüz niyetinden caydır
ması. Caydırıcılık şemsiyesini Avrupa'nın üstünde tu
tan NATO'dur, bizim üstümüzde tutan NATO'dur.
Milli Savunma Sayın Bakanının NATO'dan çık
mak gibi bir fikri kesinlikle benimsemedikleri görüşü
nü açıklamaları, bizi işte bunun için memnun etmiş
tir. însan her an yağmurun yağabileceği bir havada
şemsiyesini eliyle kırmaz; ama şemsiye elbette ki her
şey demek değildir; ama bir şemsiye olursa, bunun
üstü daha rahat, daha emin, daha kolay sağlanabilir.
Unutmamak lazımdır ki, İtalya Komünist Parti lideri
Berlinguer kendilerinin iktidara geçmeleri halinde
NATO'nun içinde kalacaklarım belirtirken, bunun se
bebini şöyle açıklamıştır :
«— Çekoslavakya'nın başına gelenin, komünist yö
netimdeki İtalya'nın başına gelmemesi için..»
Tab'i, komünist yönetimdeki bir İtalya'nın NATO
içinde tutulup tutulamayacağı ayrı bir konudur; ama
Berlinguer NATO üyesi bir ülkeye Sovyet kuvvetle
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rinin ellerini, kollarım sallayarak
giremeyeceklerini
belirtmek istemiştir. Türkiye'nin savunma konseptinin
temelinde NATO güvencesinin muhafaza
edilmesi
doğru bir tercihtir. Bu tercihin doğruluğunun her üye
için geçerliliği şuradan bellidir ki, örgütün kuruluşu
üzerinden geçen çeyrek yüzym aşkın süre içinde bir
tek ülke örgütten ayrılmamıştır. Birçok üye, Amerika
başta, savunmalarının temeli olarak NATO'yu ilan et
mişlerdir.
Şimdi biz, bunun üstünü nasıl sağlayacağız, ona
bakalım.
Türkiye için esas, ulusal güvenliktir. NATO'da
ulusal güvenliğimize katkıda bulunduğu için kalıyo
ruz. Onun sağladığı caydırıcılıktan yararlanarak ra
hat nefes alıyoruz; fakat ittifakların, bir ülkenin tüm
ulusal güvenliğini tek başlarına sağlamaları bahis ko
nusu değildir. Eğer öyle olsaydı her şey çok kolaylasırdı. Bundan dolayı NATO'yu öyle görmemek, NA
TO bizim akhmızdaki, daha doğrusu hayalimizdeki
görüntüsüne uymuyorsa, kusuru onda aramamak la
zımdır. İttifakın gücü, rolü budur, bu kadardır.
Sanırım yeni Hükümetin, «Yeni bir ulusal savun
ma kavramının oluşturulacağı» yolundaki, bazı çevre
lerde de ters anlaşılmış sözü, böyle bir düşüncenin
sonucudur. Böylelikle NATO, savunma sistemimizin
temelinde kalmakla birlikte, kuvvetlerimizin dağılımı
sadece NATO karşısındaki Varşova Paktı güçlerinin
tehlikesi değil, Türkiye karşısındaki Varşova Paktı dı
şı, içi tehlikeler ön planda tutularak yapılacaktır;
hatta NATO içi tehlikeler gözönünde tutularak yapı
lacaktır. Eğede NATO içi bir düşman, saldırı hazır
lıkları yapsa ve Sovyetlerden bir tehlike o sıra gelme
se, «NATO'nun düşmanı Rusya'dır» diye her halde
biz varımızı yoğumuzu kuzeydoğu sınırında tutacak
değiliz. Eğer, «Yeni bir ulusal savunma kavramı»
nm yaptığımız bu yorumunda bir yanlışlık varsa Sa
yın Başkan, Sayın Bakamn bizi düzeltmesini rica ede
rim.
Türkiye'nin, ulusal güvenliğini sağlamak için, NA
TO çerçevesinde yapacakları vardır, NATO'nun dışın
da yapacakları vardır. Kurulduğundan bu yana, NA
TO bir stratejiden bir başka stratejiye geçmiştir. İlk
strateji «topyekûn mukabele» idi. NATO'ya bir teca
vüz olursa, Amerika, elindeki atom bombasını müte
cavizin kafasında patlatacaktı, her şey bitecekti. An
cak, nükleer silahların kazandığı tahrip gücü «kafaya
bomba patlatmak» uygulamasını, inandırıcılığı, dola
yısıyla caydırıcılığı bulunmayan bir şantaj haline ge
tirmiştir. O zaman onun yerini «esnek mukabele» al
mıştır.
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Esnek mukabelede, tecavüze uğrayan ülke kendi
sini, kendi topraklarında, kendi konvansiyonel im
kânlarıyla savunmaktadır. Bu arada NATO'nun «çe
vik kuvvet» denilen seyyar birlikleri, gene konvansi
yonel silahlarıyla tecavüze uğramış ülkenin yardımı
na koşmaktadırlar. Tecavüz püskürtülebilirse, ne âlâ.
Düşman kuvvetleri durdurulamazsa, o zaman önce
nükleer taktir silahlar kullanılmaktadır, onu stratejik
nükleer silahlar; yani topyekûn nükleer harp takip et
mektedir.
Esnek mukabele stratejisi Türkiye'de daima kuş
kuyla karşılanmıştır. Başından beri... Türkiye NATO'
nun bir kanat ülkesi olduğu için bu doğaldır. Çevik
kuvvetler yardımımıza gelinceye kadar, ne kadar za
man geçeceği, ne kadar Türk toprağı düşmana terk
edildikten sonra nükleer aşamaya geçileceği evvelden
bilinmemektedir. Düşman bir yerde durursa, mütte
fiklerimiz gene nükleer tırmanmaya gidecekler midir,
yoksa üzerimizde bir pazarlık mı başlatılacaktır? Üs
telik, NATO'nun merkezde bir tecavüz ile kanatlarda
bir tecavüz karşısında aynı hassasiyeti gösterip gös
termeyeceği hususunda tereddütler vardır.
Şimdi, bunların yanına hiç doğa] olmayan yeni
bir unsur eklenmiştir. Esnek mukabele stratejisine
göre, biz önce kendi silahlarımızla ve kendıi Silahlı
Kuvvetlerimizle çarpışacakken, NATO içindeki en bü
yük ve güçlü müttefikimiz bize silah ambargosu uy
gulamaktadır. Bunun, sadece dostlukla değil, akıl
ile de en ufak bir ilgisi yoktur. NATO Başkomutanı
General Haig, «Bu ambargoyla, Türk Silahlı Kuvvet
lerinin vuruşma gücünün yarı yarıya
azaldığını...»
söyleyerek feryat etmekte, ambargomun kalkmasını
istemektedir. Yeni Hükümetin bu konu üzerine önem
le eğiteceğinden hiç şüphe etmiyoruz. Temennimiz,
yeni Hükümetin konuya yaklaşımının doğru olması
dır. Yanlış yaklaşımlar bizi buraya getirmiştir. Ambar
go yalnız milli savunmamızın değil, dış ilişkilerimi
zin de bir sorunudur ve bugün milü; Savunma Bakan
lığında bir tecrübeli diplomatın bulunması, kanımız
ca talülhliliktir.
Türk Ordusunun silah 'ihtiyacının gereği gibi kar
şılanması, Varşova Paktı üyelerinden gelecek bir te
cavüz olasılığının dışında da zaruret hailinde bulun
maktadır. Komşularımız dişilerine kadar silahlanmak
tadırlar. Yunanistan'dan bahsetmiyorum bile... İran,
Amerika'nın başlıca silah alıcılarından biridir ve or
dusunu en modern araçlarla donatmaktadır. Bölge
de buna dayanarak aktif roü oynaıma hevesini gös
termekte, hatta Habeşistan'a, Somali'ye karşı dik
katli olması ihtarım yapabilmektedir.
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Suudi Arabistan Amerika'ya,
Amerikan Hava
Kuvvetlerinin en gelişmiş savaş uçağı olan F-15'lerden 60 tane sipariş etmiştir. Bunun fiyat tutan 1,5
milyar dolardır. İsrail'in ise yine Amerika'dan, baş
ka bir gelişmiş savaş uçağından, F-16'Iardan 150 tane
satın alma teşebbüsü vardır. Onan tutarı 4,5 milyar
dolardır. Bütçede Mili Savunmaya 53 milyar liranın
ayrıldığını gördüklerinde irkiienlere, sadece bu mik
tarın Türk lirasıyla bizim bütün Milli Savunmaya
verdiğimizin bir misli fazlası olduğunu hatırlatmak
isterim. Başka bir komşumuz daha, Suriye, önceliği
silahlanmaya verdiğini açıklamıştır. Sovyetler Birliği
kendisine en gelişmiş uçak, tank ve havaya karşı
savunma füzeleri sevkiyatım artırmak üzeredir ve bu
nun tutarının 1 milyar doları Libya tarafından öde
necektir.
Bizim bu ülkelerle bugün bir sorunumuz yok
tur, ama yarınların ne getireceğini kestirmek imkânı
da yoktur. Bölgemizde varlığı dikkate alman bir büyük ülke olarak kalmak işitiyorsak, Silâhlı Kuvvetle
rimizin silah gücü, yeni Hükümetin en büyük kaygı
larından biri otoaihdır.
Değerli arkadaşlarım;
Bir silahlanma yansına gözü kapalı dalmamızı
önermiyoruz. Yukarıda verdiğim birkaç rakam bu
nun nasıl dev bir finansman sorunu getirdiğini gös
termeye yeterlidir. Türk ekonomisinin bunu kaldı
ramayacağı muhakkaktır. NATO ülkelerinden
bir
kısmı, refah ekonomilerine rağmen savunma mas
raflarına ek yapmaktan çekinirlerken,
Türkiye'nin,
NATO vecibeîreini yerine getirmek için
kemerini
daha sıkması istenilemez; ama ulusal güyenliiğimıizin ihtiyaçlarının
karşılanması gereğini de, hiçbir
hükümet kulak arkası edemez. Zaten bu, Milli Sa
vunma Bakanlığının üstünde, Hükümet düzeyinde ve
uzun vade! bir planlama işidir.
Bizim Amerika'dan aîlmamn: gereken
silâhlanmız vardır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ana silah kay
nağı Amerika'dır ve bunun bugünden yanna değiş
tirilmesi olasılığı yotur. Gereği de yoktur; fakat am
bargo bir başka gereği ortaya koymuştur: Yan kaynak
iar sağlanmasını... Bu kaynaklar Batı Avrupadadır.
Pahalıdır, masraflıdır. Silah sanayii, bunun sonucu
olarak silah satışı, bilhassa son yılarda, petrol zen
gini ülkelerin peşin paralı alıcı olarak ortaya çıkma
larından bu yana belli başlı sanayi devletlerinin ge
lir bütçelerinin en kabarık fasıMannı oluşturmakta
dır. O piyasaya hangi oranda girebiliriz, bu daha zi
yade ekonomik bir sorundur.
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Kaluranamız, haıtta yaşamamızı bir belirli düzey
de sürdürebilmemiz için o kadar kıymetli dövizleri
mizi silah tacirlerine kaptırmamız, yüzeysel bir gö
rüşle belki talihsizliktir; ama ulusal güvenliğimiz
sağlanmadan ne kalkınmamız olur, ne de yaşantı
mız. Bütün mesele ve bütün marifet dengeyi iyi koy
mak, iki alanda da imkanlarımızdan azami verimi
sağlamaktır. Hükümetin bu dengeyi başarılı kura
bilmesine herkes yardımcı olmalıdır.
Burada bir noktayı önemle

belirtmek isterim.

Yaklaşık hesapla M i l i Savunmaya, bütçeden ayır
dığımız miktar 50 milyar liradır. Genel olarak bir sa
vunma bütçesinin % 40'nın ateş gücü yatırımına;
yanıi silaha, cephaneye ayrılması zarureti vardır. Bu,
20 m%ar lira; yani 1 milyar dolardır. Türkiye bu
alanda, Makine - Kimyadan ihtiyaçlarının en çok
2 milyar liralık, yani 10/0' müyon dolarlık kısmım kar
şılayabilmektedir. Demek ki, 50 milyar liradan 900
milyon dolarlık kışını, Hükümetin döviz olarak sağ
laması gerekir. Bu, döviz darboğazım aşmamızın mil
li güvenlik açısından da nasıl şart olduğunu gözler
önüne koymaktadır. Geçen yıl maalesef 20)0 milyon
dolarlık dahi transfer yapılamamıştır. 200 müyon do
lar, Türkiye'nin gübre ihtiyacını karşılayan rakam
dır.
Sayın arkadaşlarım;
Üçüncü bir kaynak, elbette ki ulusal kaynaklarımızdır. Ancak görülüyor ki, bunların gücüne, yete
neğine doğru teşhis koymak lazımdır. «Kendi uçağı
nı kendim yap» cazip bir formüldür; ama bunun dağ
da - bayırda yazılı «Kendin pişir, kendin ye» olma
dığı hatlıdan çıkarılmamalıdır. 100 bin tank, 100 bin
uçak edebiyatı da MSPli hükümetlerle birlikte bir
şaka olarak geride bırakılmalıdır.
İstisnasız bütün silahların son derece sofistike ol
duğu ve birinin yapımmı, ondan daha tesirlisinin ya
pımının hemen takip ettiği bir dünyada, topyekûn
sanayi ülkesi olmadan, güçlü bir savaş sanayiinin
ayn gerçekleştirilebileceğime inanmak
biraz fazla
saflıktır; fakat bu ölçüler unutulmazsa, abartmaîar
hayal alemine çıkarılmazsa, iyi kullanılacak ulusal
kaynaklarımız birkaç alanda dışa bağlılığımızı azal
tacak, bazı alanlarda kaldıracaktır. Bunların, şimdi
ye kadar olduğundan daha verimli kullanılabileceği
ne inanıyoruz. Hükümetten bunu bekliyoruz.
M'iîıl Savunma Bakanlığı bütçesinin Komisyonda
görüşülmesi sırasında, ordumuzun kalkınmamıza na
sıl yardım edebileceği hususu içtenlikle ve iyi niyet
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le tartışıldı. Bu, bilhassa biz sivillerin hoşlandığımız,
hatta üzerinde hayaller kurduğumuz bir konudur. İş
te, yarım milyonluk bir işgücü. Silah altında; fakat
barış dönemlerinde silahıyla yapacak fazla işi yok.
Aşağı - yukarı bedavaya çalışıyor. Statüsü itibarıyla
tam tüketici bir kitle. Bundan niçin ülke kalkınma
sında yararlanılmıyor? Neden üretici bir niteliğe ka
vuşturulmuyor?
Sanırım bu konuda askerler işi bu kadar basite
irca etmemektedirler. Biz fukaralığımızdan
dolayı
ordunun kalkınmaya katkısını istiyoruz. Fakat, fu
karalığımızdan dolayı bu, pek büyük ölçüde kabil
olmuyor. Çünkü, silah modernleştikçe adama ihti
yaç azalıyor. Bir M 48 tankını, her şeyi elektronik
bir leopar tankının istediği kadar adamla yürüte
mezsiniz. Top, güdümlü silahtan daima daha faz
la kullanacak insana muhtaçtır.
Ayrıca ülkemizin
haritası, milletimizin organizasyon gücü, halkımızın
okur - yazarlığı derecesi bizi, meselâ İsrail gibi or
dusunu kalkınmada da kullanan ülkelerin imkanla
rından yoksun bırakmaktadır. Ayrıca onlar, on tank
tan üçünü barışta kullanmakta, yedisi pırıl pırıl hal
de saklayabilmektedirler. Bu teknik de bizde yok
tur. Fakat, siviller hayallerini, askerler gereksinme
lerini makûl ölçülerde tutarlarsa, 1966'da Planlama
Teşkilatımla başlatılan savunma ve planlama uz
manlarının diyalogu, maalesef o tarihte kalmış ol
duğu noktasından tekrar başlatabilir ve güvenliği
mize zarar vermeden kalkınmamıza ne katkı gerçek
leştirilebileceği realist tarzda aranabilir.
Bütçe Komisyonunda Sayın Bakan, subay ve assubayîarın geçim sıkıntısı durumlarını dile getir
di. Haklıdır. Bütün kamu görevlileri gibi, subay ve
assubaylarımızm da geçim sıkıntısı çekmeleri üzü
cüdür. Fakat, buna çevrenin ayrıcalık yoluyla değil,
genellik düzeyinde aranması en çok Ordumuzun iyiliğinedir.
Sayın Başkan, sayın Bakan, değerli arkadaşlarım;
Bir ülkenin ulusal güvenliği için silah son dere
ce önemlidir. Ama, ondan biraz daha önemli olan;
o silah kullanandır. Türkler ordularını daima göz
lerinin bebekleri gibi görmüşlerdir ve görmekte de
vam etmektedirler. Dünyadaki 32 yıllık devamh ba
rışın, dünyada savunma güçlerine, savunma araç
ve gereçlerine bakış açısını değiştirmiş bulunması
na rağmen.. Fakat, bir bu değişiklik, bir de demok
rasilerde, son yıllarda güvenlik örgütlerinin şimdi
ye kadar eşelenmemesinde yarar görülen tarafları
nın eşeienmseinde artık yarar görülmesi bazı kav-
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ramları değiştirmiştir. Bunun sonucu olarak silahlı
kuvvetlerin dokunulmazlığı yoktur. O da, diğer her
şey gilbö, demıolkrsiîilk demeıllıme tabOd'Ir. Ancak, baş
ka bazı dokunulmazlıkların da siîahii kuvvetlere
tecavüz, onları karaiaına, onlüar üzerinde haiksız şüp
he yaratma, onları yıpratma* kampanyasına parava
na edilmesine her halde bu Parî'a'îiıeüîo ve bu Hü
kümet müsaade eimieyecektir. Silahlı Kuvvetlerimiz
bundan emin olabilirler.

Adalet Partisi Grupu adına Sayın Kâmran İnan,
ikinci defa ve 10 dakika süre ile kayıtlı olmak üzere;
buyurunuz efendim.
ADALET PARTİSİ G R U P U ADINA KÂM
R A N İNAN (Bitlis) — Teşekkür t derim Sayn Baş
kan.
Saym Başkan, değerli arkadaşlarım;
Son derece önemli bir konuyu Milli Savunma Ba
kanlığı Bütçesini görüşüyoruz. Dünyanın fevkalâde
şartlan içerisinde, dalsa önceki sayın sözcülerin işaret
ettiği dünyada son derece büyük bir silahlanma yan
sının devam etmekte bulunduğu; bölgemizin en has
sas bir noktada olduğu ve Yunanistan'ın NATO ül
keleri içerisinde milli gelirinin y0 7,1'i silahlanma
yarışma ayırmak suretiyle Türkiye'yi tehdit eder ya
rış içerisine giriştiği bir sırada, yeni kurulmuş bulu
nan Sayın Hükümetin esasını teşkil eden Cumhuriyet
Haîk Partisi ve sateîitleri (satellite) Hükümeti Sayın
Sözcüsünün buradaki yaptığı konuşma, bizi son de
rece üzmüş ve bu kürsüye getirmiştir.

Türkiye'de yeni bir Hükümetin kurulduğu, do
layısıyla üiikeye ve miGIete yeni ufukların açıldığı bir
sırada; yani hiç lüzum yokken, Devletin güvenlik
örgütleri ve siiiahh kuvvetileri üzerinde bir polemiğin
açıümış olmasını hüzünle karşılıyoruz. Buna iktidarın
Sayın Başının ve muhauefelin Ssym Başının kavgacı
tarzla kalkmalarını kaygıyla izliyoruz. İkisinin de
konuya yaklaşımlarını doğru
bujnıuyoruz. Bugün
artık silahlı kuvvetlerin tabu olmaktan çıktıklannı, demokratik deneıîkn altında bulunduklarını söyifcımiştlnı. Hier ülkenin silahlı kuvvetlerinde Anayasaya aykırı işâenıler yapılmış bulunabilir. Yapılan bir
şey varsa sorumlusu kimdir, kinı'erdılr, emir kim ta
rafından veriUmişlir Somuıt o'fey gösterildikten son
ra açıüacak tahkikat bunu belirlemeden hiç kimse
nin, hiç kimseyi suçlamak hakkı yoktur. En azından
olmamak gerekir. Koparılan, gözün gözü görmesi
ni önleyen tozkoparan fırtına üikeye iyiltk etme
miştir. silahlı kuvvetlerimizin bünye
sağ'amiığına
güveniyoruz ve bundan aynı sağlamlıkla çıkacağına
inanıyoruz..
Sayın Başkan, Saym Bakan, değerli
rım;

Eğer konuşmanın son cümlesinde, Sayın Milli
Savunma Bakanhğı ile askeri süreler konusunda ya
pılmış görüşme bahis konusu edilmeseydi, yapılan
konuşma acaba İçişleri Bakanlığı Bütçesi üzerinde
midir, Başbakanlık Bütçesi üzerinde mi konuşuluyor, Dışişleri Bakanlığı Bütçesi üzerinde mi konuşu
luyor? Anlamakta güçlük çekiyorduk ve o derece
güçlük çekiyorduk ki, büyük bir iddia ile ortaya
çıkan bir seçim sloganı şeklinde yeni bir savunma
konsepti meydana getireceğini iddia ve beyan eden,
bir sayın siyasi partinin sözcüsünün bu yeni savunma
konsepîini borada izah etmesini beklerken, 1900 yılı
konsepti ile karşımıza çıkîlnnş bulunması, bir başka
talihsizlik ve üzücü nokta olmuştur.

arkadaşla

1978 yılı MÜH Savunma Bütçesinin ülkeye, Mil
lete, Devlete, Türk Silahiı Kuvvelerine hayırlı ol
ması dileğiyle sözüerime son veriyor, sizlere grupuan
adına ve şahsını adına saygılar sunuyorum. (Alkış
lar.)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Toker.
Sayın üyeler;
Biraz evvel arz etmiş olduğum gibi, Adalet Par
tisi Grup Başkanı Sayın Ömer Ucuzal, Sayın Kâmran
İnan'm konuşacağı kaydı ile Gmpu adına ikinci defa
söz istemiş bulunmaktadır. Kabul etmiş olduğunuz
çalışma programmın başlangıç bölümünün
yedfad
maddesi gereğince; bu arzuyu, talebi oylarına sunu
yorum. Adalet Partisi Grupuna ikinci defa ve on
dakika süre ile kayıtlı olmak üzere söz verilmesini
kabul edenler... Teşekkür edenm efendim, Kah:>!
etmeyenler... Oy çoğunluğa ile kabul edilmiştir.
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Sayın yeni Savunma Bakanımızın, kendi arkasın
daki çok muhterem Cumhuriyet Halk Partisi Grup
Sözcüsünün kendi Hükümetini savunma politikasını
nasıl gördüğünü, değerlendirdiğini; Parlamento ve
millete nasıl izah edeceğini biz bekliyor ve bunu
umuyorduk. Bana mukabil neyi dinledik?
Değerli arkadaşlarım; buna mukabil Bütçe Ko
misyonunda bazı sayın parlamenterlerin başlattığı ve
I çok talihsiz bir şekilde cereyan eden münakaşanın
i

|
İ
i
j

yenilenmesi, bazı ieîslmmlmm yaratılması ve bu taEiZasiizlik maalesef, Sayın Başbakanın bu münakaşayı
üslenmesi suretiyle bunu devam ettirmesi ve yine
Saym Baçbakanm, Türkiye televizyonlarına bu miinakaşa konusunda, bu konudaki kanaati, son günlerde
basında yayınlanan raporlardan edindiği şeklindeki
ifadeleridir.
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I
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Van - Müküs'e
I gönderdiğin CIA ajanım söyle.
BAŞKAN — Sayın Unsal, efendim müdahale etI meyin.
AP G R U P U ADINA KÂMRAN İNAN (DeI vamla) — Devam edin, devam edin.
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Bana gönder
diğin CIA ajanını söyle.
BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun, Sayın
Hatip konuşmasını bitirsin.
Devam edin Saym İnan.
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — İşte söylüyo
rum, Amerika'dan davet edip de Müküs'e gönder
diğin CIA ajanını söyle.
BAŞKAN — İstirham ederim Sayın Unsal, mü
dahale etmeyin efendim, rica ediyorum.
ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Saym
AP GRUPU ADINA KÂMRAN İNAN (De
Başkan, bu adam enerji soranunu hallet! de, şimdi
vamla) — Değerli arkadaşlarım; 27 senelik muha
de Silâhlı Kuvvetlerin sorununu mu halledecek?...
lefet alışkanlığını Hükümette iken de yürütemezsi
BAŞKAN — Saym İleri, Sayın İleri...
niz.

Değerli arkadaşlarım;
Hükümetler, iddia ve itham etmez, hükümetler
ispat eder. Devletin bütün imkânları, bütün arşivleri
mevcuttur. Bu başlatılmış bulunan son derece ta
lihsiz münakaşanın bütün toplum önünde açıklığa
kavuşturulması lâzımdır. (AP sıralarından «Bravo»
sesleri ve alkışlar.)
NİYAZÎ UNSAL (Erzincan) — İspatından en
dişe etmeyin. Senin yakandan tutup teslim edece
ğim.
BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim.
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Hükümet bun
ları ispat eder, senin şüphen olmasın.
BAŞKAN — Sayın Unsal, müsaade edin efen
dim; rica ediyorum efendim, müdahale etmeyin.
Devam edin Sayın İnan.

M. ŞEBİP
KARAMULLAOĞLU
Bırak şimdi bu muhalefet ilişkimizi.

(Bursa) —

YİĞİT KÖKER (Ankara) — «Adam» ne demek
I Sayın Başkan?
BAŞKAN — Bir saniye efendim, müsaade bu
AP G R U P U ADINA KÂMRAN İNAN (De
yuran, ben konuşuyorum, duydum efendim...
vamla) — Hükümet olunduğu zaman, bunun mesu
liyeti vardır. Hükümet Başkanı olarak söylenen söz
ŞABAN DEMİRDAĞ (Samsun) — Ne biçim ko
ler rivayet şeklinde olamaz, olmaması lâzımdır.
nuşuyorlar Sayın Başkan?
Şimdi Sayın Başkanım; Hükümetin Sayın Milli
BAŞKAN — Bir saniye müsaade edin, ben mü
Savunma Bakanı...
dahale edeceğim.
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Yaptıklarınızın
NİYAZÎ UNSAL (Erzincan) — Memleket sır
bilgisi de, belgesi de elimde ortaya koyacağım.
larını satan sensin.
BAŞKAN — Saym Unsal, istirham
rica ediyorum efendim.

ediyorum,

AP GRUPU ADÎNA KÂMRAN İNAN (De
vamla) — Saym Başkan, değerli arkadaşlarım;

BAŞKAN — Saym İleri, efendim müsaade buI yuran. Saym İleri, çok istirham ediyorum, burada
saym üyelerimize hitap şekli bellidir. Burada saym
üyelerin,..
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Ermenilerin bel
gesi benim köyümde...
BAŞKAN — Efendim, istirham ederim sayın üyele:', benim her ne kadar iki kulağım varsa da, ancak
bunların bir tanesiyle duyabilirim, aynı merkezde
b'ıIe^Y, on tar-e saym üyeye birden Llîap etmek imkâmm yoktur.
j
Saym ileri dikkatli bunu,,.

Sayın Milli Savunma Bakanımız buradalar. Ma
dem ki bu talihsiz bir şekilde başlatılmış ve talihsiz
bir şekilde devam edilen münakaşanın kapanmasını
umduğumuz ve temenni ettiğimiz bir sırada, şu kür
sülere Hükümc-ti teşki! eden Aüiapartin'n Sözcüsü
tarafından gayet muğlak bir tarafhhkia
gei'rümr'ştir. Sr.ysn- MOIi Savunma Bakanı Hükümet adma
bunu açıklasınlar, nedir bu mesele? Türk Parla
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Arnerika'daki
mentosu, Türk kamuoyu bilsin. Hiç kimsenin Türk 1
Ermen-îere
belgeleri sen verdin.
Orducu üzerinde istifsara yaratmaya hakla yoktur,
CAHİT
DALGKAY (E!âzığ) — Sayın Başkan,
hiç birimizin yoktur. (AP sıralarından alkışlar)
susturan şunu.
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — O senin görüşün |
MEHMET M Ü N İ R DALDAL (İzmir) — Beltalihsizlik.
geüeı! veren sensin, memleketin sırlarım sa£an sen
BAŞKAN — Sayın Unsal, rica ederim efendim.
sin.
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NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sen de CIA aja
nısın... (AP sıralarından gürültüler.)
BAŞKAN — Saym üyeler, efendim müzakereleri
kcsmcnk zorunda kalacağım. Saym üyeler, müza
kereleri kesmek zorunda kalacağım.
Saym Ünsaî, sizden defaatle rica ediyorum efen
dim.
FİKRET
GÜNDOĞAN
(İstanbul — Saym
Başkan, Ordu sırtından politika yapmaya izin vermek
kimsenin hakkı değil.
BAŞKAN — Saym Gündoğan, müsaade buyurun
biz ona fırsat vermeyiz efendim.
Saym İleri, konuşmalarınızda istirham ediyorum
«adam» tabiri buradaki görüşmelere...
ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Müsa
ade buyurun, adamlığsna saygı doyduğum bu adamın,
hep talihsiz görevler yüklenmesine üzülüyorum.
BAŞKAN — İsürham ediyorum efendim, istir
ham ediyorum.
ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Aynı
adam enerji sorununu halletsin.
BAŞKAN — Sayın İleri, rica ediyorum efen
dim.
M E H M E T ERDEM (Bilecik) — Sen hallet.
BAŞKAN — Saym üyeler, son defa hatırlatıyoyorum; sükûneti temin etmezseniz, görüşmelerin de
vamına imkân yoktur, istirham ediyorum.
Buyurun Saym İnan.
AP G R U P U ADINA KÂMRAN İNAN (De
vamla) — Saym Başkan, bu kadar heyecanlanmaya
ve telâşa lüzum yoktur. Saym Milli Savunma Baka
nımız buradalar. Buyururlar, bu kürsüden Cumhu
riyet Halk Partisi Sayın Sözcüsünün beyanlarına iş
tirak etmediklerini veya ettiklerini beyan ederler.
Buyururlar, bu kürsüden bütün bu noktalan açıklığa
kavuştururlar. Buyururlar, bu kürsüden yeni bir
ulusal savunma konsepti geliştirmenin ne olduğunu
bize ve Türk Parlamentosuna, Milletine izah ederler.
Bizim istediğimiz...
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NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sen kendi yap
tıklarım açıklığa kavuştur, fotoğraflarını
çektirdi
ğin yerleri açıklığa kavuştur.
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Saym Başkan,
biz kendi sözcülerini sükûnetle dinledik, lütfen ken
dileri de bizim sözcümüzü dinlesinler.
BAŞKAN — Ben de aynı şeyi yerine getirmeye
çalışıyorum Saym Ucuzal.
ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Tahrike
kıymet vermeyeceğiz.
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Her şeyin ce
vabını alırsınız.
AP GRUPU ADINA KÂMRAN İNAN (De
vamla) — Devam edin efendim, devam edin, bağı
rın.
BAŞKAN — Saym İnan, devam edin efendim.
AP GRUPU ADINA KÂMRAN İNAN (De
vamla) — Saym Başkanım, bu kadar telâş acaba
bir suçluluğun ifadesi midir?
ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Herkes
arzu ettiği şekilde konuşamaz bu kürsüden.
NİYAZİ UNSAL (Erzancan) — İşte ajan kar
şınızda.
BAŞKAN — Saym İnan, sizden de rica ediyo
rum; sataşmalara, karşılıklı konuşmalara sebebiyet
vermeyecek şekilde, üyelere toplu olarak hitap edin,
rica ediyorum efendim.
Sayın İleri, rica ediyorum efendim.
MEHMET ALİ ARÎKAN
kuşkumuz ve endişemiz yok.
ABDULLAH EMRE İLERİ
telâş yok.

(Mardin) — Bizim

(Niğde) — Bizde

BAŞKAN — Saym üyeler, görüşmelere bu şartlar
içerisinde devam etmek olanağı olmadığından, saat
2ö.00'de topianmak üzere Birleşime ara veriyorum
efendim.
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ÜÇÜNCÜ OTURUM
Açılma saati : 10.00
BAŞKAN — Başkanvekili Mehmet Ünaidı.
DÎVAN ÜYELERİ : Mehmet Bilgin (Bingöl), Mehmet Erdem (Bilecik)

BAŞKAN — 27 nci Birleşimin üçüncü Oturumunu
açıyorum.
İSMAİL ÇATALOĞLU (îçel) — Saym Başkan,
şahsıma sataşma olmuştur, söz istiyorum efendim.
BAŞKAN — Bir dakika efendim.
Milli Savunma Bakanlığı 1978 mali yılı Bütçe
kanun tasarısının müzakeresine devam ediyoruz.
Buyurun Sayın Çataloğlu.
İSMAİL ÇATALOĞLU (İçel) — Sayın Başkan,
şahsıma sataşma olmuştur.
BAŞKAN — Ne şekilde olmuştur efendim?..
İSMAİL ÇATALOĞLU (İçel) — Saym Kâmran
İnan, konuşmasında bazı polemikler yaparak, şahsı
ma doğrudan doğruya hakaret etmiştir.
BAŞKAN — Zabıtlar henüz elimize geçmemiştir.
Bendeniz vazifeye yeni başlıyorum. Ne şekilde sataş
ma olduğunu bilemiyorum.
İSMAİL ÇATALOĞLU (İçel)
Arz ediyorum
Sayın Başkan.
BAŞKAN — Bir dakika efendim, lütfen.
İSMAİL ÇATALOĞLU (İçel) — Saym Başkan,
Sayın Kâmran İnan konuşmasmda doğrudan doğruya
hakaret etmiştir.
BAŞKAN — Doğrudan doğruya hakaret ne?..
İSMAİL ÇATALOĞLU (İçel) — Arz edeyim
bırakın efendim.
BAŞKAN — Neyse efendim, müsaade buyurun.
Şimdi, bu ifadeniz size sataşma olduğu kanaatini bize
vermemiştir. Bu nedenle size sataşmadan söz ver
mek durumunda değilim, lütfen rica ediyorum.
İSMAİL ÇATALOĞLU (İçe!) — Direniyorum
efendim.
BAŞKAN — Saym Kâmran İnan, konuşmanız
yarıda kalmış.,..
HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Direniyor
Sayın Başkan.
E K R E M KABAY (Burdur)— İtiraz ediyor Sa
yın Başkan, lütfen dinleyin.
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, müsa
ade buyurun.
İSMAİL ÇATALOĞLU (İçe!) — Direniyorum
Saym Başkan.

BAŞKAN — Efendim, neyi direniyorsunuz, söy
lediğiniz bir şey yok ki?...
İSMAİL ÇATALOĞLU (İçel) — Şahsıma haka
ret etti efendim, Halk Partisi Sözcüsüydüm ben.
BAŞKAN — Ne söyledi efendim, şahsınıza ne
söyledi?...
İSMAİL ÇATALOĞLU (İçel) — Saym Başkan,
zabıtlara bakın efendim, orada belli olur.
BAŞKAN — Tutanaklar elimize geçmedi henüz.
İSMAİL ÇATALOĞLU (İçel) — Sayın Başkan,
ben emekli bir subayım. Sayın Kâmran İnan İskoç
Viskisi içerken, ben muharebe ediyordum.
MEHMET M Ü N İ R DALDAL (İzmir) — Önce
izah et, sonra söz al.
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Kâmran
İnan, ömründe bira içmemiş bir adamdır, sen kendine
bak.
BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen.
Muhterem arkadaşlar; Bütçe Kanununu zamanın
da çıkarmak zorundayız. Başkanlığa bütün sayın
üyelerin yardımcı olmalarını rica ediyorum bir.
İkincisi, Cumhuriyet Senatosunun seviyesini aşa
cak hareketlerde, sözlerde bulunulmamasını hasseten
rica ediyorum.
Saym Çelikoğlu; siz bize söylediklerinizde, bir sa
taşmaya dair en ufak emare dahi vermediniz. Bu
sebepten size söz vermiyorum; yani direnmenizi de
kabul etmiyorum. Hani, siz bir şey söyleseniz de,
bendeniz de Başkan olarak sataşıldığına kani olma
dım desem, direnseniz hakkınız var; ama bir şey söy
lemiyorsunuz.
İSMAİL ÇATALOĞLU (İçel) — Saym Baş
kan...
BAŞKAN — Efend!m.
İSMAİL ÇATALOĞLU (İçel) — Sayın Başkan,
beni ûrdiüyte karşı karcıya getirmek istiyor.
BAŞKAN — Rica ederim efendim.
HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Söz istiyor
Sayın Başkan, dinlesene...
BAŞKAN — Rica ederim efendim, lütfen; arka
daşlar, Başkanlığı müşkül duruma sokmamanıza rica
edeceğim. (CHP sıralarından gürültüler.)
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Sayın İnan, beş dakikalık zamanınızı doldurmak
üzere buyurun efendim.
AP G R U P U ADINA KÂMRAN İ N A N (Bitlis)
— Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım;
Grupumuz adına kullandığımız ikinci konuşma
halikımız sırasında, bu çatının altında söylenmemesi
gereken bazı sözlerin, bazı sayın üyelerce sarfına se
bebiyet verdiğimizden dolayı üzüntü duymaktayız.
Nedir hadise Sayın Başkan?..
Görüştüğümüz konu, Milli
Savunma Bakanlığı
Bütçesidir; Devletin en önemli bütçesidir. Konuşma
cılar, Adalet Partisi Sayın Sözcüsü Tuncel, kalkıyor
münhasıran Milli Savunma Bakanlığı üzerine ve o
talihsiz konuyu en ufali bir ima dahi yoktur.
Milli Birlik Grupu Sayın Sözcüsü konuşuyorlar,
münhasıran Milli Savunmanın geçirdiği gelişmeleri,
1950'Ierden bugüne kadar olan safhaları dile getire
rek, 1978 Türkiye'sinin nasıl bir milli savunmaya sa
hip olması gerektiğini işliyorlar.
Kontenjan Grupu Adına Sayın Toker, dünya sa
vunma dengesini fevkalâde güzel bir analizden geçiri
yorlar ve böyle bir analız ışığı altında, Türk Milleti
ve Parlamentosunu kendi savunması için yaptığı fe
dakârlık yeterli midir, değil midir görüşü.
Sonra, Hükümetin asd anagrupunun Sayın Söz
cüsü kalkıp konuşuyorlar ve savunmamızda ilgili bir
tek cümle olmadığı gibi, bu memlekete, yine aynı sa
yın Partinin 1973 seçim Beyannamesine koyduğu bir
iddianın son zamanlarda alevlenip, iç huzurumuzu
bulandırdığı gibi, son derece üzücü münakaşalara yol
açmasına sebebiyet veren bir konuyu, burada kendi
cümleleri ile dile getirdiler ve biz sadece bundan duy
duğumuz üzüntüyü ifade ve var ise böyle bir iddia,
bunun açıklığa kavuşturulmasını istedik; bu bir suç
mudur?.. Açıklığa kavuşsun mu, kavuşmasın mı?..
Mesele bundan ibarettir ve bunu yaparken; inanın, şu
düşünce ile konuştum; Hükümeti teşkil eden ve Hü
kümetin savunma politikasının ve bütün programı
nın arkasında bulunan ve çok saygı duyduğumuz
muhterem Grupun böyle bir konuşma ve iddianın ar
kasında mıdır, değil midir?.. Hükümetin bunu açık
lığa kavuşturması ve memlekette bize rağmen başla
tılmış ve üzüntü ile devam eden talihsiz bir münaka
şanın; var ise açıklığa kavuşturulması, yok ise açık
bir itirafla gömülmesi ve bu meselenin unutulması.
Bir noktayı daha bilmek lazım değerli arkadaşla
rım. Hem hükümet, hem muhalefet olunamaz; yeri
tespit etmek lazım. Hükümet ise, ispat eder, icra eder,
arşivleri kullanır ve varsa bütün Devletin mekaniz

9 . 2 . 1978

O : 3

malarını kullanır harekete getirir; ama hem hükümet
olup, hem de hükümet değilmiş gibi müesseseleri it
ham etmek; bu yapılır bir iş değildir. Devlet bizim
Devletimiz, biz koruyacağız bu Devleti ve bu devle
tin korunmasında, bütün siyasi partiler ve bütün
Türk Milleti birlik ve beraberlik ve vazife şuuru içe
risindedir. Bu Devleti koruyacak olan en büyük unsur
Hükümettir. (AP sıralarından alkışlar) Devleti kim
korur?.. Devleti koruyacak en büyük unsur Hükü
mettir. Milli irade içerisinden gelmiş Parlamentonun
meydana getirdiği hükümet ve onun emrindeki Dev
let kuvvetleri, Devleti korur. E, Hükümet bizatihi
kendisi bazı parlamenterlerinin talihsiz beyanları ile
bir durumun içerisine düşer ve bu durum talihsiz sayın
parlamenterlerin şahsını aşarak bir grupa mal edile
rek bu kürsüye getirilir ve Devlet üzerine bir gölge
düşürülürse; müesseselerin bundan en çok sizlerin,
hepimizin müteessir olmamız lazımdır. Bizim açıklığa
kavuşturulmasını istediğimiz konular bunlardır de
ğerli arkadaşlarım. Bu konuların açılmasını istedi
ğimizden dolayı bu kadar tepki gösterilmesi ve bu
çatı altında tekrar edilmemesi gereken iddia ve it
hamlara gitmek ve bilhassa çok muhterem Sözcünün,
son olarak yerlerinden ifade ettikleri «İskoç Viskisi»
bilsinler ki, çocukluğumdan beri hayatımda ne sigara,
ne içki içmedim sayın konuşmacı.
Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. (AP sıra
larından alkışlar.)
BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Grupu,
ikinci kez söz talebinde bulunmuştur. Danışma Ku
rulumuzun kararına göre, ikinci kez söz verebilme
miz, ancak Yüksek Heyetin oyları ile mümkündür.
Bu itibarla, Sayın Muhsin Batur'un, Cumhuriyet Halk
Partisi Grupu adına ikinci kez söz talebini oylarınıza
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
Buyurunuz Sayın Batur. Sayın Batur, söz süre
niz 10 dakikadır efendim.
CHP G R U P U ADINA MUHSİN BATUR (Cum
hurbaşkanınca SÜ.) Sayın Başkan, sayın senatörler;
Sayın Kâmran İnan'ın, ikinci defa Adalet Partisi
Sözcüsü olarak kürsüye gelip söylediklerini üzüntü ve
hayretle izledikten sonra ve söylediklerinin Adalet
Partisine mensup arkadaşlarımız tarafından hararetle
alkışlanmasını izledikten sonra şu kanıya vardım:
Sanki Cumhuriyet Senatosunun bir kanadı; yani Ada
let Partililer, Silahlı Kuvvetlerimizin sözcü ve hamişi
dirler, ona kanat germişlerdir.
MEHMET MÜNİR
öyle bir iddiamız, yok.

DALDAL (İzmir) — Yok
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CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Bu her Türk va
tandaşının görevi.
BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen.
CHP GRUPU ADÎNA MUHSİN BATUR (De
vamla) — Saym senatörler;
Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk Ulusunun bir par
çasıdır. (AP sıralarından «Bravo» sesleri.)
CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Bravo, öyle ko
nuş.
CHP GRUPU ADÎNA MUHSİN BATUR (De
vamla) — Nasıl istersem, öyle konuşurum; sana da
sormam.
Generalleri, subayları, astsubayları ve erleri ile he
pimizin kardeşleri ve oğullarıdır bu güç. Kimse veya
bir zümre tarafından, hele bir parti tarafından ko
runmaya hiç muhtaç değillerdir. (CHP sıralarından
«Bravo» sesleri, alkışlar.)
YUSUF ÇETİN
(Adıyaman) — Hele hırsızlar
tarafından.
BAŞKAN — Lütfen efendim.
CHP GRUPU ADINA MUHSİN BATUR (De
vamla) — Zira onlar, Türk Ulusunun ve Türkiye
Cumhuriyeti Devletinin inançlı, bilinçli ve azimli ko
ruyucularıdır.
Saym senatörler;
Çağımızda kendilerini branşları dışsada da yeifştirebünr'ş insanlar .görüyoruz. Bilhassa Batı âleminde
bunu çok görmekteyiz. Bizde böyle tipler çıkmaya
baş! adı. Sayın İnan bunlardan biri. Dış ilişkiler ya
nında; savunma konularım da takip ediyor, okuyor.
dış basını izliyor, buraya çıkıp konuşuyor. Kendisini
takdir ediyoruz zaman zaman. Bu gece kendisi ilk
koüu olarak, Cumhuriyet Halk Partisinin kendi Par
ti Programına ve şimdi de Hükümet Programına
koyduğu ulusal savunma konsepti
oluşturulmasını
alaycı ve iğneleyci bir tarzda ele alarak, «Neymiş
bu konsept?.. Saym Bakan açıklasın da öğrenelim»
dediler. Elbetteki Saym Bakan açıklarlar; ama önce
ben açıklayayım görüşlerimizi Grup adına.
Arkadaşlar, 1952'de NATO'ya girdik. O zaman
dan beri de üyesiyiz, Gliişimiz faydalı, bugün hâlâ
kalkışımız faydalı; ama bu değerlendirmeyi yapar
ken, Adalet Partisiyle aramızda büyük farklar var.
Siz Adalet Partililer olarak, bütün savunma ön
lemlerimizde birinci önceliği yıllarca NATO istekle
rini karşılamaya verdiniz. Biz birinci önceliği ulusal
çıkarlarımızın savunulmasına vereceğiz bundan son
ra. (CHP sıralarından (Bravo sesleri» alkışlar)
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FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — «Ulu
sal» deyince neden alkışlamıyorsunuz?.. (AP sırala
rından gürültüler, «Sarhoş, sarhoş» sesleri)
AHMET KARAYİĞİT (Afyonkarahisar) — Sar
hoş adam, sarhoşsun.
BAŞKAN — Yakışıyor mu bu hitap, yakışıyor
muı.. Lütfen efendim. (AP sıralarından gürültüler.
«Sarhoş bu adam, sarhoş» sesleri)
MEHMET KÎLIÇ (Gaziantep) — Atatürkçü Or
duya hiç kimse sahip çıkamaz. Atatürkçüdür Ordu,
Atatürkçü.
CHP G R U P U ADINA MUHSİN BATUR (De
vamla) — Evet, değerli arkadaşlarım devam ediyo
rum.
Sizler, «NATO, Türkiye savunmasına direkt kat
kıda bulunmasa da, ambargo karşısında bize yardım
etmese de, biz NATO'nun en sadık müttefiki olmaya
devam edeceğiz.» diyorsunuz ve bu politikayı yıllar
dan beri izlediniz. Biz, «NATO'dan göreceğimiz ilgi
ve yardan kadarıyla NATO'ya katkıda bulunacağız.»
diyoruz.
M E H M E T KILIÇ (Gaziantep) — Hava Kuvvet
leri Komutam mısınız?..
CHP G R U P U ADINA MUHSİN BATUR (De
vamla) — Hayır, Cumhuriyet Halk Partisi üyesiyim.
BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen müdahale et
meyin Saym Kılıç.
NACİ CİDAL (Hakkari) — Aldınız mı cevabı
nızı?..
BAŞKAN — Lütfen efendim, karşılıklı konuş
mayın.
Buyurun devam edin efendim.
CHP G R U P U ADİNA MUHSİN BATUR (De
vamla) — Siz, Amerika ambargosunu kaldırmak için
«hürüz»
kokan
girişimlerde
bulundunuz.
Biz,
«Ambargoyu kaldırıp kaldırmamak Amerika'nın bi
leceği iştir. Yalnız Amerikalılarla ilişkilerimizi yeni
şartlara göre düzenlemek de bizim bileceğimiz iştir.»
diyoruz. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.)
Sizler, iktidarınızda Silahlı Kuvvetlerimizi statikocu bir biçimde idameye çalıştınız; ama onların is
tekleri Türkiye'nin
ekonomik
gücünü aştığından,
planladığınız dış alımların beşte birini bile ancak gerçekleştirmediniz. Biz, Türkiye'nin savunmasını tehli
keye atmadan, asgari riskle yeni bir savunma ve cay
dırıcı güç oluşturup, bu gücün gereksinmelerini Türk
ekonomisinin kaidırılabilmesini hedef almak istiyoruz.
İşte bunlardır aramızdaki farklar ve yeni bir sa
vunma konsepti oluşturmak.
Saym senatörler;
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Sayın İnan'm değindiği ikinci konu kontrgeriiîa.
Konu günlerdir politikacılar arasında ve basında tar
tışıldı, halen de tartışılmakta. Ancak, Milli Savunma
Bütçesi burada, bu Yüce Senatoda ve Silahlı Kuvvet
lerimizin erkânı önünde Senatoya yaraşacak tarzda gö
rüşülürken, nedir o sert ve demogojik ifadeîerk iletil
mek istenen mesaj, nedir o, manası nedir?..
Ben içinden geldim Silahlı Kuvvetlerin. Onun
hiç bir mensubu, biz politikacılar tarafından büyük
hatalar yapılmadıkça, tahrik edilmedikçe, Yüce Mec
lisler yüceliklerini korudukça politikaya müdahale
arzusu duymazlar.
Sayın İnan, bir evvelki celsede yaptığınız konuş
ma ile Senatonun Yüceliğine gölge düşürmediğinize
emin misiniz?..
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Kimin gölge
düşürdüğü zabıtlarda kayıtlıdır.
CHP G R U P U ADÎNA MUHSİN BATUR (De
vamla) — Şu kontrgerilla konusunu, Silahlı Kuvvetler
temsilcileri önünde dile getirmekte ve o biçim dile
getirmekte ne fayda umdunuz..
AHMET KARAYİĞİT (Afycnkarahisar) — Çok
şey kaybediyorsunuz bu konuşmanızla. Gerçekleri
görmeniz lazım.
BAŞKAN — Lütfen Sayın Karayiğiî, lütfen efen
dim.
CHP GRUPU ADINA MUHSİN BATUR (De
vamla) — Geçmişte birkaç fanatik çakmış, kanun ve
insanlık • dışı bazı eylemler yapmışlarsa, bunun Silahlı
Kuvvetlerimizle ve siyasi partilerimizle ilgisi var mı
dır?...
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Biz de bunu
söylüyoruz.
KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Biz de onu söylü
yoruz işte...
BAŞKAN — Lütfen efendim, devam buyurun
Sayın Batur.
CHP G R U P U ADÎNA MUHSİN BATUR (De
vamla) — Saysn Başkan, sayın senatörler,
Burada politika yapıyoruz. Değişik fikirlere sahi
biz, sahibsiz ki, partiler var; ama bu fikirleri sükû
netle ve Senatoya yakışır şekilde niçin karşılaştırmı
yoruz?..
Türkiye'de anarşi var diyoruz; Senatoda bizler
anarşi yaratırsak, sokaktan ne bekleyeceğiz?...
AHMET KARAYİĞİT (Afyonkarahisar) — Grupunuza söyleyin, Grupunuza.
BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etmeyin
rica ediyorum.
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CHP GRUPU ADÎNA MUHSİN BATUR (De
vamla) — Siz yaptınız, siz.
Tartışalım arkadaşlar; ama nezaketle tartışalım.
Hepimizin olan Silahlı Kuvvetlerimizin problemlerini
de konuşalım; ama ne ona sataşalım, ne ona tek ba
şına sahip çıkmaya çalışalım. Zira o hepimizindir.
Bunu da bilelim. (AP sıralarından «Doğru, doğru»
sesleri).
Saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar,
«bravo» sesleri.)
BAŞKAN — Milli Savunma Bakanlığı Bütçesi
üzerinde gruplar adına
konuşmalar tamamlanmış
tır. Şimdi, kişisel görüşlerini bildirmek üzere Sayın
Alpan, buyurun efendim.
Süreniz î ö dakikadır efendim.
CİHAT ALPAN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) —
Sayın senatörler;
Grup sözcüleri değerli açıklamalarda bulundukla
rından, ben bu defa yeni bir hareket tarzı uygulaya
rak, 10 dakikalık sürede doğrudan pek temas edilme
yen hizmet konularına ilişkin öneri ve temennilerimi
arz edeceğim.
1. Yasama çalışmaları konusunda:
1 Şubatta yapılan tespitlere göre, Millet Mecli
sinin çeşitli komisyonlarında, Milli Savunmayı ve Si
lahlı Kuvvetleri ilgilendiren Hükümetçe hazırlanmış
40'ı aşkın yasa tasarısı, sayın senatör ve milletvekil
lerince verilmiş 40'a yakın yasa teklifi bulunmakta
dır.
Büyük çoğunluğu, özlük hakları konusundadır.
Bunların Genel Kurmay Başkanlığınca saptanan per
sonel plan ve programlarıyla personel politikalarına
uyumlu bir içerikte çıkarılması için, Bakanlıkça, Mil
let Meclisinden geçirilmelerinden önce birleştirilmele
rini ve doğrultuîmalanm sağlayacak tasarılar da ha
zırlanıp, gerekli işlemleri yapılmalıdır.
Bu önerimin gerekçesini; subay, astsubay ve as
keri öğrencilerin hizmet yükümlülükleriyle ilgili bir
teklife dayalı 2028 saydı Yasanın, Bakanlığın muha
lefetine ve Sayın Cumhurbaşkanının bir kere daha
görüşülmek üzere geri göndermesine rağmen, 6 Ocak
1977 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmesi yüzün
den bazı istifalara yol açarak, Silahlı Kuvvetlerimizin
her sınıf ve hizmetinden bir kısım değerli personelini
kaybetmesi teşkil etmektedir.
Geçen yılki bütçe konuşmasında belirttiğim ve ha
len de çıkarılmamış olduğunu saptadığım yasa ihtiyaç
larının (ki, bunlar Cumhuriyet Senatosu Tutanak Der
gisinin 30 ncu cilt, 520 ila 528 nci sayfalarında görü-
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ğınca da yapıldığı gibi, iki basamaklı sınavlarla ya
pılmalı, ilaveten düzenlenecek sağlık muayenesi, fi
ziki test ve mülakat ile sonuçlandırılmalıdır.
Bu suretle, memleketin her köşesindeki çocukları
mızın ve ailelerinin seçme sınavlarına girmek için katJ lanacakları külfetler azaltılmış olur. Bunun için de,
Askerlik mükellef iyetiyle ilgili 13İ5 sayılı Yasanın
I astsubay hazırlama okullarıyla askeri liselere müra
uygulanması konusunda çıkarılacak Yasada; (ki, bu
caat edeceklerin, Milli Eğitim Bakanlığınca her öğre
nun vadesi çok gecikmiş bulunuyor.) temel askerlik
tim yılı içinde aynı derecedeki (Askeri Kseler için iereğitiminden sonraki askerlik sürelerini, kadro fazlası
cihan, Ankara Fen Lisesi usulünde) okullar için yapı
olarak vatan hizmetinin görüleceği yerlerde tamamla
lan iki basamaklı sınavlara dahil edilmeleri uygun
yacak olan işçi statüsünü taşıyan erler, mesleklerinin
olur.
sendikalarıyla o'an bağlantıları bu sürede kesilmek ve
Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi
toplu sözleşmelere de dahil edilmemek şartıyla bütün
ile yaptığım temas sonucunda, bunun müştereken düaskeri işyerlerinde, bu arada Türk Silahlı Kuvvet
zenüenecek bir protokol ile sağlanabileceğini öğrendim.
leri İç Hizmet Yasasının 98 ila 108 ne] maddelerinde
Harp Okullarıyla, Silâhlı Kuvvetler hesabına fa
yer verilmiş olan; ordu pazarları, orduevleri, askeri
külte ve yüksekokullara alınacak öğrenciler de, üni
askeri gazinolar, dinlenme kampları, askeri kantinler,
versiteler Arası Yerleştirme Merkezi tarafından her
bakımın ve onarım tesisleri, askeri nakil vasıtaları da
yıl uygun zamanlarda düzenlenen sınavlar sonucunda
hil çahştınlmalıdırlar.
seçilebilir. Bunlar da, müteakiben, sağlık muayenesi
Vatan hizmetinde çalıştırılacaklara ücret verile
îie fiziki test ve mülakata tabi tutularak, kaydı kabul
cek olursa, belirttiğim yerlerde çalışacaklar da tabia
işleri en âdil bir tarzda sonuçlandırılabilir.
tıyla bundan faydalandırılmalıdır. Bu suretle banşta
Milli Eğitim Bakanlığı ile Yerleştirme Merkezinin
kaldırılan tarihi hizmet eri müessesesi gibi, fosla, ka
seçme sınavları otomatik bilgi işlem makineleriyle yarargâh ve kurumlar dışındaki parakende işlerde üni
I
pıldığından, hiç bir bakımdan sakıncaları yoktur. Ak
formalı er ve erbaş kullanma zorunluluğu da kaldırı
sine,
maddi ve manevi bakımdan büyük yararları var
larak, seyyar ordu birliklerinin personel mevcutları
dır.
Sadece,
kullanılan müracaat ve sınav formların
uygulanan standartlara göre tamamlanabilir.
da, küçük değişiklikleri gerektirecek olan bu tertip
Askeri hastanelerin daha fazla uzman tabib kay
ler, kuvvet komutanlıklarımızı büyük külfetlerden kur
betmelerini önlemek için, uzman tabiplere, tam gün
tarabilecekleri gibi, harcamaları da azaltacaktır.
çalışmaya tabi tutularak, görevli oldukları hastaneler
Bu sistemler, Genelkurmay Başkanlığımızca uygun
de döner sermaye usulünde hasta muayene etmeleri ve
görüldüğü takdirde, 1979 - 1980 öğretim yılının kay
kendilerine ayrılacak yatak adedine göre hasta tedavi
dı kabul işlemleri mezkûr kurumlarca yapılabilecek
etmeleri iznini verecek yeni bir yasa çıkarılmalıdır.
tir.
Silahlı Kuvvetler meslek personelinin muvazzaflık
Bu suretle, isteniyor diye değişik yerlerde yeni as
ve emeklilik hallerine göre ayrı düzenlenmiş olan maaş
keri Okullar açma yerine, mevcut olanlar daha da ge
gösterge tabloları, daha ziyade küçük derece ve ka
liştirilerek öğrenciler, memleketin en iyi yerlerinde
demeler gözetilmek suretiyle günümüzün geçinme in
ve en tatminkâr imkânlar içinde üstün yetenekli ola
dekslerine göre özel bir kanunla yenilenmelidir. Bu
rak yetiştirilebilirler. Bunların bir elden idaresi için,
nun, bu sırada ele alınması, Asgari Geçim İndirimi
bütün kaydı kabul işlemleri, asker alma işleri gibi Ge
Kanun tasarısı üzerinde yapılacak çalışmalar dolayı
nelkurmay Başkanlığının direktiflerine göre Milli Sa
sıyla gereklidir.
vunma Bakanlığınca yürütülmelidir.
Personel işleri konusunda:
Silahlı Kuvvetlerde ve hastanelerinde her daldan
Silahlı Kuvvetlerin kadro ihtiyaçlarına göre mah
tabip ve uzman tabip ihtiyacım sürekli olarak karşı
dut adedetîe kurulmuş olan subay, ve astsubay yetiş
lamak için, Gülhane Askeri Tıp Akademisinin çok
tiren orta ve yükseköğretim kurumlarına müracaat
değerli ve büyük potansiyelinden faydalanarak, aka
edenlerin miktarı, alınacakların miktarından çok faz
demi topluluğu içinde bir askeri tıbbiye okulu açıl
ladır.
malıdır.
Müracaat edenlere imkân ve fırsat eşitliği bahşede
Bu okula alınacak öğrenciler de, Üniversiteler Arabilmek için, adayların seçimi, Milli Eğitim Bakanlı I sı Yerleştirme Merkezince yapdan sınavlarla seçi-

lebllir) kısa zamanda karşılanması ve 2994 Sayılı
Bayrak Yasasına, Türk Savaş Anıtlarıyla şehitlikle
rine (Müttefik ülkelerde olduğu gibi) devamlı bayrak
çekilmesi hakkında bîr hükmün ilavesi de sağlanma
lıdır.
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lir ve harp okulları öğrencileri gibi sağlık muayenesi
ne, fiziki teste ve mülakata tabi tutulurlar. Bunların
fizik, kimya, biyoloji öğretimlerini müştereken düzen
lenecek protokoîlara göre, Ankara ve Hacettepe Üni
versitelerinde sağlamak zorunluluğu vardır.
BAŞKAN — İki dakikanız var efendini.
M. CİHAT ALPAN (Devamla) — Uzman tabip
olacaklar, (evvelce orduda da yapıldığı gibi) askeri
tıbbiye okullarını bitirirken kazanacakları başarı de
recelerine göre saptanarak, Gülhane de yetiştirilme
liler.
Bu tertibin tasarruf ettireceği zaman, Silâhlı Kuv
vetlerde daha uzun zaman hizmet etmelerini de temi
nata alır.
Bütün bu işlerin yapılabilmesi için, Güîhane As
keri Tıp Akademisinin Kanununda gereken değişik
likler süratle yapılmalıdır.
Yabancı ülkelerdeki Türk işçilerine ve öğrencile
rine askerlik mükellefiyeti konusunda gösterilen ko
laylıklar dikkate alınarak, silah altında bulunan mü
kelleflerin de; sınıf geçme, bitirme, seçme, mastır,
doktora sınavlarına katılmaları ve devam hakkı ka
zananların, kalan hizmetlerini sonradan tamamlama
ları husustan da sağlanmalıdır.
Silahlı Kuvvetler emeklileri, sosyal yaşantılarını
orduevleri dışmda da sürdürebilmek, uğradıkları sı
kıntıların çarelerini bulmak için asker derneklerine
üye olmaktadırlar. Çoğalmış olan bu dernekler, im
kânlarının çok sınırlı olması yüzünden âdeta birbir
leri aleyhine çalışır duruma girdikleri için, ilgilerini ve
etkilerini giderek kaybetmektedirler. Bu durumu kar
şılamak için, Anayasanın 122 nci maddesiyle Türk
Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 43 ncü mad
desine dayanılarak, kamu kurumu niteliğindeki mes
lek kuruluşları gibi (Yani, Tabip Odaları, Veteriner
Odaları vesaire gibi) bütün subay ve astsubayların
katılacakları iki yeni kuruluşun özel birer kanunla
oluşturulmaları konusunun da incelenmelerini lüzum
lu mütalaa ediyorum.
BAŞKAN — Süreniz doldu efendim, lütfen bağ
layınız.
M. CİHAT ALPAN (Devamla) — Efendim, ka
lan başlıklarımı sadece okuyayım.
İttifaklarımız konusunda, Savunma Sanayii konu
sunda olan kısımlarını, münasebeti düşen görüşme
ler sırasında açıklamak üzere kesiyorum.
Sayın senatörler;
Sözlerimi bitirirken, Hükümet Programının öngör
düğü ve Saym Bakanın Bütçe Kaıma Komisyonunda

9 . 2 . 1978

O : 3

yaptığı konuşmada belirttiği dengeler kollanarak, Mil
li Savunma Bakanlığına verilen 1978 ydı Bütçesinin
en ciddi ve en verimli bir tutum içinde kullanılarak,
Silâhlı Kuvvetlerimizi daha da güçlendirmesini ve
Milletimize hayırlı olmasını diler, Silahlı Kuvvetleri
mize karşı beslediğimiz güvenin, kahraman muhatap
larına ulaştırılması yolundaki geleneğimizi, Sayın Baş
kana ve bütün gruplarımıza hatırlatarak,
hepinize
şükranlarımı ve saygılarımı sunarım. (Alkışlar)
BAŞKAN - Saym İlhan.
İSMAİL İLHAN (Muş) — Saym Başkan, sayın
senatörler; Milli Savunma Bakanlığı ve Silahlı Kuv
vetlerimizin değerli mensupları; hepinizi saygıyla se
lamlarını*
Kişisel görüşlerin dile getirilmesi için tanınan 10
dakikalık süre içinde, ben de bağımsız bir üye olarak
Milli Savunma Bakanlığı Bütçesi üzerindeki görüş ve
düşüncelerimi dile getirmeye çalışacağım.
Türk Ordusu, Devletimizin korunması, ülkemizde
çok partili demokratik sistemin ve sosyal hukuk dev
leti düzeninin yerleşmesinde en güçlü teminat olmuş
tur. 19ö0'fcîiı bugüne kadar ülkemizde cereyan eden
hadiseler, Türk Ordusunun demokrasiye ne kadar bir
inanç f a bağlı olduğunu en açdt bir şekilde göstermiştii'. Bu tutumundan dolayı Silahlı Kuvvetlerimizle ne
kadar övünsek yine azdır.
1974 Kîbns Barış Harekâtından
bugüne kadar
Yunanistan ile olan ilişkilerimizde bir iyileşme olma
mış, bilakis Fransız, İngiltere ve Amerika'dan yüz ve
cesaret bulan Yunanistan, Türkiye'ye karşı çok teh
likeli bir soğuk harbi sürdürmekte, korkunç bir şe
kilde silahlanmaktadır.
Kıbrıs sebebiyle Yunanistan'ın Tüskiye hakkında
ne gibi duygular beslemekte olduğunu kestirmek pek
ZGr olmasa gerek. Fakat, doğu komşumuz, «Kardeş
Iran» diye nitelendirdiğimiz İran'ın, Yunanistan'da
kurulmakta olan silah fabrikalarını finanse etmesi mi
ar*.ıamak benim için pek kolay olmamaktadır.
Yunanistan, İran, diğer komşularımız ve dünya si
lahlanma yansına hız vermektedir. 1977 yılında bü
tün dünyada askerî harcamalar için ödenen para 400
milyar dolardır.
Silah alım satımı bazı ülkelerce gizli yapılrnaktaân\ Ba sebeple dünyada çok büyük silah kaçakçılığı
devam etmektedir. Silah 'kaçakçılığını sürdüren devlet
lerin başında Amerika Birleşik Devletleri,
Rusya,
Fransa, ingiltere ve Sovyet blokuna dahil ülkeler yer
almaktadır.

C. Senatosu

B : 27

Ülkeler arasındaki silahlanma yarışma sarf edilen
bu m'Iyariarm daha barışçı ve daha insana! maksat
lar için harcanması için çaba gösteren çalışmalar da
sürdürülmektedir. Gerek Avrupa Konseyinde ve ge
rekse Birleşmiş Milletlerde seslerini duyurmaya baş
layan bu kimseeir silahlanmaya son verdirmek ve da
ha güzel bir dünyayı oluşturmak için, insanların bir
birlerine yardımcı olmalarını önermekte ve bunun
için bütün imkânlarıyla çalışmaktadırlar. Fakat, silah
fabrikaları ve silah üretici devletler bütün bunlardan
habersizceslne milyarları ceplerine indirmek için en
modern ve en korkunç silahlan keşfetmek için birbir
leriyle yarışmaktadırlar.
1974 tarihinden beri Amerika Birleşik Devletle
rinde, Türkiye'ye karşı uygulanmakta olan silah am
bargosu yüzünden Türk Ordusunun silah temini yö
nünden çok müşkül duruma düştüğü, yedek parça sı
kıntısı çektiği bilinmektedir. Basında, Amerikan silah
ambargosunun Mart ayında kaldırılacağına dair ha
berler çıkmakladır. Ancak, Amerikan silah ambargo
su kalksa dahi, Türkiye artık dış savunma ve silah
tedariki ihtiyacım yalnız Amerika'ya
bağlayamaz,
bağlamamalıdır.
Bu yüce kürsüden geçen yıl da belirtmiş olduğum
gibi, bütünlüğümüzün sağlanması, vatanımızın içten
ve dıştan gelen tehlikelere karşı 'Savunmasında en gü
venli teminatımız olan Ordumuzun; en ileri standart
lara uygun biçimde ve yeterli ölçüde silahlanması, si
lahlandırılması ve eğitilmesi için milletimiz her türlü
fedakârlığı yapmaya hazırdır.
Sayın senatörler;
Uçak yapım sanayiinin kurulmam, konusunda ye
ni Hükümelin ne düşündüğünü bilemiyorum. Ancak,
bundan evvelki Hükümet zamanında İngiliz Hawk
uçağı ile İtalyan MB 339 arasındaki tercih hususunda
Basında oldukça ilginç görüşler yer almıştır. Bu ara
da yeni bir Hükümet işbaşına gelmiş olduğuna göre,
seçilecek uçak tipinin tespitinde de yeni değerlendir
meler esas alınacaktır. Ben şahsen bu hususta son
sözün Milli Savunma Bakanlığı yetkililerine ait ol
ması gerektiği kanısındayım.
Harp sanayii konusunu, grupları nalıma söz alan
Saym Tuncer, Sayın Gürsoytrak ve Sayın Toker ço!'
güzel dile getirdiler. Bu sebeple bu konuya değinme
yeceğim.
Yedek subay ve erlerin askerlik sürelerinin kısaltıknasıyla ilgili çalışmaları olumlu buluyorum. 3u su
retle tasarruf edilen paranın, Ordunun vurucu gücü
nün artıntması ve modern silahlarla teçhiz edilmesine
yatırılması kaçınılmaz bir zarurettir.
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Genelkurmay Başkanının zaman zaman, özellikle
milli ve dini bayramlarda verdikleri beyanatlar çok
yararlı olmaktadır. Birlik ve beraberliğe en çok ihti- yaç duyduğumuz şu günlerde içten ve dıştan gelecek
her türlü saldırılara karşı birleşmemiz şarttır. Onun
için, siyasi partiler ve bütün parlamenterler, Türk
Devletine ve onun koruyucusu olan Türk Ordusuna
zarar getirecek her türlü polemikten kaçınmalıdırlar.
Sayın Başkan, sayın senatörler;
Müsaade ederseniz sizleri, bundan 100 sene evve
line götüreceğim; 1875 -< 1877 Plevne savunmasına.
Gazi Osman Paşa kumandasındaki bir avuç Türk
askerleri, kendilerinden kat kat üstün Çar ordusuna
karşı Plevne'yi aylarca kahramanca savunmuş, tarihin
altın sayfalarına mertlik ve -kahramanlık destanlarım
yazdırmışlardı. Onların akıllara durgunluk veren ce
saret ve mertliklerini dile getiren içli ve hüzün dolu
türküler, hâlâ Türkiye'nin her yerinde halk tarafın
dan terennüm edilmektedir :
«Tuna nehri akmam diyor,
Etrafımı yıkmam diyor,
Şam büyük Osman Paşa,
Plevne'den çıkmam diyor.»
Türkü dörtlüsünü içinizde duymayan ve bilmeyen
yok zannediyorum.
^ş 1
BAŞKAN — İki dakikanız kaldı efendim.
İSMAİL İLHAN (Devamla) — Müsaadenizle şim
di size, bundan îöö yıî evvel Pievne'de Gazi Osman
Paşa Ruslara esir düşerken, orada bulunan birisinin
kaleminden çıkan ve eseraiin ilk gününü dile geiiren
yazıdan
parçalar okujarak, Plevne
savunmasının
100 ncü yıldönümünü bu vesileyle hep beraber anmış
clakrn.
1928 yılında Bulgaristan'da MİR Dergisinde Ba
yan Votsof imzasıyla çıkan yazıda parçalar halinde
şöyle denilmektedir :
«Akşam oluyor, yaslı bir karanlık her tarafı sarı
yordu. Osman Paşa Vit köprüsü yanındaki karakol
binasmda mevcut generallere kılıcım teslim ettiği za
man, herkes bu yiğit ve kahraman paşaya hürmette
kusur etmedi. Paşa, öze! doktoru îîaslf Beyle birlikte
geceyi geçirmek, istirahat etmek üzere Pîevne'ye gön
derildi.
Kasabanın girişinde Osman Paşaya refakate me
mur edilen süvari komutanı, Osman Paşanın arabası
na yaklaşarak, nerede konaklayacaklarını hürmetle
sordu.
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Osman Paşa;
— Özel ikametgâhım yoktur. Beni nereye götüre
ceğinizi bilmem, cevabım verdi.
Ruslar şaşırmışlardı. Beş ay boyunca bu kasabayı
savunan Türk komutanının kasabada bir ikametgâhı
nın olamayacağı kimin hatırına gelebilirdi. Kendisine
refakate memur edilen askerlerin şaşırdığını gören
Osman Paşa şöyle konuştu :
— Benim kendime mahsus bir ikametgâhım yok
tur. Çünkü, kasabada oturmadtm. İkametgâhım, as
kerlerimin arasındaki cadınındır. Ancak, kasabada te
sadüfen tanıdığım Zîaton Çorbacı denilen bir adam
vardır. Onun evini sorup öğreniniz. Ümit ederim ki,
beni evine misafir eder, dedi.
Hiç önemsiz gibi görünen bu olaydan Gazi Osman
Paşanın ne kadar büyük, ne kadar âlicenap ve temiz
ruhlu bir insan olduğu azîeîk düşünülürse anlaşılır.»
BAŞKAN — Vaktiniz doldu efendim.
ÎSMAİL İLHAN
(Devamla) — Eğer müsaade
ederseniz, bir - iki cümleyle şu anıyı bitirelim efen
dim :
«Zîaton Çorbacı Türk komutanını saygıyla karşı
ladı. Paşa merhum sıkılarak, vakitsiz kendilerini ra
hatsız ettiği için özür diletil. Nasıl ve niçin buraya
geldiğini kısaca anlattı.
Zîaton Çorbacı Osman Paşaya, evinin en güzel
odası oîan büyük, geniş yatak odasına onu götürdü.
Paşa merhum, yarasından akan kanlardan kirlenme
sin diye yataktan temiz çarşafları kazdırmasını isledi
ve bu konuda hayli ayak dîrediyse de, ev sahibi ken
disine boyun büküp yalvannea oda ve yatak aynen
kaldı.»
Osman Paşa ile Rus Çarı arasındaki konuşma :
«İmparator;
— Pîevne muhasarasını yarıp çakmaya sizi zorla
yan neydi?.
Osman Paşa ağır ağır konuştu;
— İsminin şerefini takdir eden her asker gibi bu
teşebbüsü yapmayı kendime kutsal bir borç bildim.
İmparator;
— İvrace,
Provets, Etrepoî ve Orhaniye'nin alındıklarına dair
bir şey biliyor muydunuz?
— Hiç bir şey bilmiyordum. 45 gündür dışarıdan
hiç bir haber alamadık.
— Çok erzakınız var mıydı?
— Sadece beş günlük zahiremiz kalmıştı, onları
da son çıkış hareketine teşebbüsümüzden önce askere
dağıttık.
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İmparator;
— Sizin kahramanlığınıza karşı olan saygımı be
lirtmek için kılıcınızı iade ediyorum,»
BAŞKAN — Sayın İlhan, müsamaha payını da
kullandınız efendim.
İSMAÎL İLHAN
(Devamla) — Bitirdim efen
dim.
Aradan yüz yıl geçmiştir, Plevne Kahramanı Gazi
Osman Paşaya ve o savunmaya iştirak edenlere Al
lah'tan rahmet diler, Milli Savunma Bakanlığı Bütçe
sinin Silahlı Kuvvetlerimize ve Türk milletine hayır
lı, uğurlu olmasını diler, hepinize saygılar sunarım.
(Alkışlar).
BAŞKAN — Sayın Öztürk?.. Yok.
Saym Bilgin?.. Burada.
Sayın Bilgin, buyurunuz efendim.
MEHMET BİLGİN (Bingöl) — Cumhuriyet Se
natosunun Sayın Başkanı, Türk Milletinin seçkin ev
lâtları, değerli senatörler;
Milli Savunma Bütçesi görüşülürken, genellikle
bütün dünya devletleriyle çok köklü, çok çeşitli iliş
kileri olan ve her devletin en önemli meselelerinden
biri mahiyetini arz eden milli savunma stratejisi üze
rinde durmak ve bilhassa önemine binaen politika
iîe birlikte mütalaa etmek gerektiği kanaatindeyim.
Politika, milletlerin kaderini tayin eden yol oldu
ğu için, birbirleriyle ilgisi olmadığı zannedilen muh
telif faktörlerin; stratejinin, ekonominin, kültürün tam
bir ahenk içinde, milletin kaderine müessir, medeni
seviyesini yükseltmek amacı ile muayyen bir istika*
mete tevcih edilebilmeğidir. Politika; idare sanatı,
imkânlann ve bu imkânları iyi kullanabilmenin sana
tıdır.
Hükümetlerimizden beklenen, izahına çalıştığım
politikayı gerçekleştirmeleri ve yaratacakları imkânla
rı millet ve memleket menfaatine kullanmalarıdır. Zi
ra, her devlet politikasını tarihi ve sosyal realitelerin
ışığı altında, asrın icaplarına, jeopolitik durumuna
uygun; planlı, gayeli, uzun vadeli ve dengeli olarak
bilgi iîe ayarlamak mecburiyetindedir. Böyle bir po
litika istikrarlı olduğu nispette de o devletin gayesi
ne uygun olur, bekasını ve tarihi üzerindeki müessiriyetinin devamım sağlar. Bu ilmi realitelere uyarak,
tatbikatta başanya ulaşan ve siyaset dünyasında dai
ma müessir rolü ifa eden devletlerin sayısı yediyi aş
maz. Bunlardan ikisi, ada devleti olan İngiltere ile
Japonya, ikisi, kenar devleti olan Fransa ile İtalya,
diğer ikisi; kıta devletleri olan Amerika Birleşik Dev
letleriyle Rusya, biri de kıta içi devleti olan Alman
ya'dır.
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Asırlarca üç kıtaya hükmeden Türkiye neden bun
lara eklenmesin? Her hususta başarıya ulaşacak ka
biliyette yaratılmış Türk Milletinin bu fıtri kabiliye
tini ortaya çıkarmasını bilen idarecilerinin yönetimin
deki üstün başarılarına tarih şahadet eder. Gerektiği
gibi yönetildiği takdirde, Türk Milletinin layık oldu
ğu yerini alması kadar tabii hiçbir şey olamaz.
Sayın senatörler;
Jeopolitik durumlarına uygun, ayrı ayrı politika
ları olan ve bu politikalarından hiçbir zaman inhi
raf etmeyen bu devletlerin birleştikleri yegâne husus,
dünyaya hâkim olma politikasıdır. Üzerinde güneş
batmayan İmparatorluk kurmak suretiyle geçmişte
İngiltere başarılı olmuş ise de, gücünü kaybetmeye
başlayınca Amerika ile Rusya onun yerine kaim ol
ma çabası içine girmişlerdir. Bu devletlerin müstekar
ve başarılı politikaları, daha önce kurdukları ve hiç
bir zaman sarsılmayan devamlı birliklerinden güç
almaktadır. Böyle bir birlikten yoksun, iç meselele
riyle takati tükenen Avusturya, Macaristan'ın ise dün
ya siyasetindeki rolü de sona ermiştir.
Bu tarihi gerçeklerin ışığı altında büyük Atatürk'
ün, «Türk Milleti zekidir, Türk Milleti çahşkandır,
Türk Milleti birlik ve beraberlikle bütün güçlükleri
yenmesini bilmiştir.» veciz sözlerini hatırlamak ve
hatırlatmakta bugünkü ortamda fayda mülahaza etti
ğimi bilhassa belirtmek isterim.
Bugün her zamandan çok muhtaç olduğumuz bir
lik ve beraberlikle yenemeyeceğimiz güçlük, aşamaya
cağımız dar boğaz olmadığı ve olamayacağı kanaa
tindeyim.
Kalkınmalarım geçen asırda
tamamlamış, milli
birliklerini daha önce kurmuş, mezkûr devletler baş
döndürücü bir hızla gelişmelerine devam ederken ve
süper devletler nükleer silahların korkunç kitlevi tah
ribatını azaltabilmek, kontrol altına almak, fezaya
intikal ettirecek müstakbel harplere hazır olma müd
detlerini dakikalara sığdırmaya çalıştıkları bu sürat
asrında müddi imkânlarını da zorlarken, Türkiye
Cumhuriyetinin hâlâ dahili çalkantılar içinde bocala
ması, mahalline masruf edilmesi gereken maddi ve
manevi gücü ile Türk istikbalinin mimarı olacak genç
lerin boşuna harcanmasından münevverlerimiz, ta
rih boyu şan ve şerefle yaşamaya alışmış milletimiz
tedirgindir. Huzur sükûn ve refah istemektedir.
Kendisini idare etmek için seçtiği değerii evlat
larından, milletleri tarihe gömen iktidar mücadelesi
ni, sandalye kavgasını bir tarafa iterek, milli birlik
ve beraberlik içinde maddi ve manevi kalkınmasını
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insan üstü bir güçle en kısa zamanda gerçekleştirme
lerini bekleyen asil Türk Milleti, biran önce vazge
çilmez hakkı olan tarihteki şaşaalı yerini almanın öz
lemi içindedir.
Dârâ-yı ser-asker İskender'in Avrupa'ya, İsken
der'in Asya'ya geçişini; Haçlıların Orta - Doğu se
ferlerini, Moğolların istilasını, Birinci Cihan Harbin
den sonra Orta - Doğu'nun siyaset dünyasında mües
sir rolleri olan devletler arasında paylaşılmasını ha
tırlamamız, kalkınmasını tamamlamış, güçlü ve müs
tekar bir Türkiye Cumhuriyetinin yalnız Orta - Do
ğu'nun değil, Avrupa ve Asya'nın, hatta bütün dün
yanın barışı ve dengesi için elzem olduğu gerçeğini
ortaya çıkarır. Yakın tarihteki Kıbrıs Harekâtı bunun
en bariz bir örneğidir.
Değerli senatörler;
Harp silah ve vasıtalarmdaki gelişmeler ne olur
sa olsan, Türkiye'nin jeopolitik ve jeostratejik öne
mini azaltmayacağı kanısındayım. Çünkü, umumi bir
harpte stratejik harekât için, stratejik bir hedef olan
Orta - Doğu'ya giden yollar Türkiye'den geçer. Bir
çok devletin menfaat aradığı, her harbin ilk hedefi
petrolün bol olduğu Orta - Doğu tarihin her devrinde
olduğu gibi kritik durumunu ve önemini muhafaza
etmektedir.
Ayrıca, Boğazlar hâkimiyeti ve NATO'nun Gü
ney - Doğu kanadının emniyeti Türkiye'nin ittifaklardaki durumunun önemini artırır.
Bütün bu hususları ve zamanm kısıtlı olması ne
deni ile dokunamadığım tüm diğer faktörleri Türkiye
Cumhuriyeti hükümetlerinin millet ve memleket men
faatlerinin tahakkuku için kullanacaklarına, dostluk
ların teessüsünde, ittifaklara girip çıkmalarda; hissi
yatla değil, Türk Milletinin menfatlerini düşünerek
hareket edeceklerine inanıyorum.
Fıîraten asker olan Türk Milleti tarih boyunca
homojen ve vatanperver bir topluluk olduğunu ve
Silahlı Kuvvetlerinden hiçbir şeyi esirgemediğini bil
fiil ispat etmiştir. Gereken her şeyi, her türlü feda
kârlığı yapmaya devam edeceğinden asla şüphe edi
lemez. Türk Ordusu savaşları ve düşmana karşı di
renişleriyle azim ve sebatının derecesini, güç ve kuv
vetini, dosvt ve düşman bütün dünyaya kabul ettir
miştir. Kore Harbinde ecdadına yakışır derecede ce
saret ve nccabetle savaşarak yarattığı hamaset des
tanları unutulmuş değildir.
Sayın senatörler;
Milli Savunma, milli faaliyetleri gerektirir. Her
şeyden önce kendi kaynaklarımızı seferber etmemi-
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zin, milli sanayimizi ve milli harp sanayimizi biran
önce tahakkuk ettirerek dışa bağlılıktan kurtulmamı
zın gerektiğine ve bunun bütün Türk Milletinin öz
lemi olduğuna inanıyorum.
En kıymetli varlığımız olan Silahlı Küvetlerimizi
muasır orduların araç ve gereçleriyle mücehhez, vu
rucu gücü ve hareket kabiliyeti yüksek durumda muhafa
za etmemiz milli menfaatlerimizin icabıdır.
BAŞKAN — İki dakikanız var efendim.
M E H M E T BİLGİN (Devamla) — Silahlı Kuvvet
lerimizin değerli mensuplarının temininde güçlük çe
kilen asrın icabı modern silah ve vasıtalarının nok
sanlıklarını, milli mefahirlerine yakışır tarzda, da
marlarında mevcut asil kandan alacakları manevi
güçleriyle telafi edeceklerine olan güvenim sonsuzdur.
Türk Ordusunun bugüne kadar tesahup etmiş ol
duğu şan ve şerefi, hiçbir zaman arzulanmayan müs
takbel harplerde de devam ettirecek seviyede yetiş
tirildiğinden eminim. Türk Milletinin bir parçası ve
gözbebeği olan şanlı ordumuzun içten ve dıştan va
ki olacak her çeşit saldırılara başarı ile karşı koya
cağına, milli bütünlüğü ve beraberliği ve demokratik
Cumhuriyetimizi muhafaza ve müdafaa edeceğine
olan inancım sonsuzdur. Tarih boyunca hür yaşa
mış milletimizin bağımsızlığının ve bütünlüğünün mu
hafazası, aynı zamanda milli politikamızın da ama
cıdır.

AHMET ÖZMUMCU (Kütahya) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler;
Gecenin bu geç saatinde konuşmak istemiyordum.
Ancak, üzüldüğüm için konuşmayı tasarladım ve o
bakımdan söz istedim.
Sayın Başkan;
Sayın Senatör Batur Paşamı, eski bir asker ola
rak en içten sevgilerle seven bir insanım. 10 yaşında
bu mesleğe giren bir kişi olarak kendisine çok bü
yük bir hürmet duyduğumu açıklıkla bu kürsüden
belirtmek isterim. Ancak, Sayın Batur konuşmaları
sırasında bazı konulara değindiler; kısa kısa bunla
ra cevap vermek istiyorum.
Değerli arkadaşlarım;
Sayın Batur hakkında, 12 Martı yapan bir komu
tan olarak kendi partisine mensup parlamenterler
Bütçe Komisyonunda bazı şeyler söylediler, isim bah
setmediler. Ama dediler ki, «12 Martı CIA yaptırmıştir» Bundan Adalet Partisi olarak biz çok büyük
üzüntü duyduk.
FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Çağlayangil söyledi.

Erzurum ve Sivas Kongrelerinde millet ile bütün
leşerek dünyayı hayretler içinde bırakan, başarıya
ulaşmış, Atatürk ve silah arkadaşlarını örnek alacak
larına inandığım değerli kumandanlarımızın, millet
le yekvücut olunca bugünkü topyekûn harplerin ka
zanılacağının idraki içinde olduklarından asla şüp
hem yoktur.

MUKBİL ABAY (Konya) — İşin gücün dediko
du birader, anlatacaksan bir şeyler anlat.

1978 mali yılı Bütçesinin milletimize ve kahraman
ordumuza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni eder,
beni dinlemek lütfunda bulunduğunuz için şükranla
rımı, saygılarımı sunarım. (Alkışlar.)
BAŞKAN — Sayın Feyyat?... Yok.
Sayın Ali Oğuz?...
ALİ OĞUZ (İstanbul) — Benim sözüm yok efen
dim.
BAŞKAN — Sözünüz yok.
Sayın Aslanoğîu?...
HİKMET ASLANOĞLU (Balıkesir) — Efendim,
ben konuşmamdan vazgeçtim. Yazılı cevap vermek
ricası ile suallerimi takdim edeceğim.
BAŞKAN — Peki efendim.
Sayın Karaağaçlıoğlu?... Yok.
Sayın Özıaumcu; buyurunuz.

AHMET ÖZMUMCU (Devamla) — Sayın sena
tör arkadaşlarım; eğer İçişleri Bakanlığı Bütçesinin
tutanaklarını incelerlerse, bunu görürler, kimin söy
lediğini. İsimden bahsetmeyeceğim...

AHMET ÖZMUMCU (Devamla) — Lütfen, lüt
fen...
BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etmeyi
niz efendim.
AHMET

ÖZMUMCU

(Devamla) — Ben size

hitap etmiyorum.
Sayın Batur konuşmaları sırasında, çok hürmet
ettiğim Batur dediler ki, «Ordu hepimizindir.» (CHP
sıralarından «Doğru» ve AP sıralarından «Bravo»
sesleri)
Evet değerli arkadaşlarım, ordu, ne sizindir, ne bi
zimdir; Türk Milletinin ordusudur.
Sayın Batar dediler ki ,«Adalet Partisi olarak or
dunun hamisi misisıiz? «Bundan Adalet Partisi ola
rak, bize bunu söyledikleri için ancak ve ancak şe
ref duyarız.
AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Ne demek, o
hamisi misiniz?...
AHMET ÖZMUMCU (Devamla) — Bir konuya
daha değinmek istiyorum; «Adalet Partisi olarak bi
rinci önceliği NATO'ya verdiniz» dediler.
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Bu konuda, daha önce de beyanları var. Bu beyan I
Buyurunuz efendim.
lar içerisinde, NATO'ya biz eğer birinci önceliği verAHMET ÖZMUMCU (Devamla) — Lütfen po
dikse, Türk Silahlı Kuvvetlerinin isteğine göre verdik.
litikacılar, Türk Silahlı Kuvvetleri üzerinden elinizi
NATO içerisinde kalmak veya kalmamak, evvesâ I çekiniz.
Türk Silahlı Kuvvetleriyle beraber politik bazı dü
NACİ CİDAL (Hakkâri) — Demirel'e söyle.
şünceler sonucunda olur.
AHMET ÖZMUMCU (Devamla) — Elinizi çeI kiniz. Demire! hiçbir zaman Türk Silahlı Kuvvetleri«Faydalı olduğu müddetçe NATO'da kalacağız»
I nin üzerine elini koymadı.
buyurdular; bu suretle konuşmalarının başındaki söz
SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Koya
leriyle de tezada düşmüş oluyorlar.
mazsınız.
Dediler ki, «Planladığımız isteklerimizin ancak
NACİ CİDAL (Hakkâri) — Zaten gücü yetmez.
Adalet Partisi olarak 1/5'ini karşılayabildiniz.»
AHMET ÖZMUMCU (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım; isyanınızı haklı olarak görüyorum. Suçlu
NATO Anlaşması içerisinde bazı vecibeler vardır.
I olan insanlar isyan eder. (CHP sıralarından «Yok be,
NATO'ya bağlı birliklerin teçhizinden, tertibinden,
I Allah Allah» sesleri) lütfen çekiniz elinizi, Türk Si
NATO'ya tahsisinden, milli kuvvetler ve milli birlik
lahlı Kuvvetlerinin üzerinden.
lerin komutanlıkları sorumludur. Sayın Batur'un, bu
BAŞKAN — Vaktiniz dolmak üzere Sayın Öznu benden çok daha iyi bilmeleri gerekir. Sayın Bamumcu, lütfen tamamlayınız.
tur, Türkiye Cumhuriyetinde dört sene gibi uzun bir
AHMET ÖZMUMCU (Devamla) — Değerli ar
müddet Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapmıştır.
kadaşlarım, bu duygularla hepinizi saygı ile selâmla
M. ŞEBİP KARAMULLAOĞLU (Bursa) — İyi
rım, (AP sıralarından alkışlar.)
yapmış, şerefle yapmış.
BAŞKAN — Milli Savunma Bakanlığı 1978 maI li yılı Bütçe kanun tasarısı üzerindeki görüşmeler bit
AHMET ÖZMUMCU (Devamla) — Elbetteki şe
miştir. Yapılmış olan tenkit ve temennilere cevap ver
refle yapmıştır, aksini söylemiyoruz. Ama, bunları
mek
üzere Milli Savunma Bakanı Sayın Hasan Esat
benden çok daha iyi bilmeleri lâzım gelir. Biz Adalet
I
Işık;
buyurunuz efendim.
Partisi olarak, Hükümetlerimiz zamanında Türk Si
MİLLİ
SAVUNMA BAKANI HASAN ESAT
lahlı Kuvvetlerinin bütün isteklerini, ne ise, Devle
7ŞIK
(Bursa
Milletvekili) — Sayın Başkan, sayın setin kudreti kadar yerine getirdik. Bunun yapılmadığı
nı söyleyenler varsa, gelebilirler. Kendileri sorumlu I natörler;
Silahlı Kuvvetlerimizin Bütçesini
huzurunuzda
mevkilerde bulunmuşlardır, elbette böyle bir itirazları
takdim
etmekten
büyük
bir
şeref
duyuyorum.
varsa, zamanında belirtmişlerdir. Bunu, böyle bir iti
I
Değerli senatörler;
razlarının olduğunu da sanmıyorum.
I
Silahlı Kuvvetler, bildiğiniz gibi ulusal güvenliDeğerli arkadaşlarım;
I ğin temel taşlarından biridir. Biliriz, ulusal gü
venlik ancak Milletin tümünce bir milli şuur belir
Türk Silahlı Kuvvetleri üzerinde polemiğe giriş
diği zaman etkin ve tam bir şekilde kullanılabilir.
meye hiç lüzum yoktur.
I
Onun için herkese, her kuruluşa bir görev düşer.
İSMAİL ÇATALOĞLU (İçel) — Giriyorsunuz
j
Ama,
bunun yanında hepimiz kabul ederiz ki, bu
işte birader.
I
şerefli
görevde Silahlı Kuvvetlerin yeri bambaşka
AHMET ÖZMUMCU (Devamla) — Biz polemi
dır ve onun için de ben böyle bir kuruluşun Bütçe
ğe girmiyoruz, değerli kardeşim; polemiğe de hiçbir
sini, böyle bir Yüce Meclisin önünde takdim etmezaman da girmedik, girmek istemiyoruz. Çünkü, biz
mn bütün sorumluluğunu ve bütün şerefini duyu
Adalet Partîsi olarak polidkanm orduya girmesinin
yorum ve b?; sorumîuhîk hisleri içinde, bana ema
her zaman karşısında o'dok, h^r zaman da tarm mü
net
edite'ş elan görevleri yapmaya çalışacağım.
dafaa ettik.
Değerli senatörlerim;
SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Onun I
için 256'dan 149'a düştünüz.
BAŞKAN — Lütfen Sayın DeııuVayak, istirham
ediyorum; burada her konuşan üye, herkesi memnun
etmeye mecbur değil. Kendine ait fikirleri, dmlenıeya mecbursunuz.
J

Ulusal
güvenliğimizin gereklerinin
saptanması
için, her ülkenin amacının belirlenmesi önemlidir.
Bir de, içinde yaşanılan ortamın iyi teşhisi gere
kir. Türk Ulusunun, hiç olmazsa Cumhuriyetten
beri bu alandaki amacında her hangi bir şüphe yok-
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Biz, bir yandan bu gerçeği kabul edeceğiz, bir
tur. Hükümetler gelmiştir, geçmiştir; rejimler bir ]
yandan da bu yumuşamanın; bütün ülkelerin, bü
birlerini takip eder gibi gözükmüştür; fakat bir şey
yük küçük faikı gözetilmeksizin her birinin ortak
değişmemiştir. Türk Ulusu, ulusal
güvenliğinin
amacını, barıştan başka bir yörüngeye hiç bir za , katkısına dayalı bir denge olmasını da sağlamaya
çalışacağız.
man oturtmamıştır.
Arkadaşlarım;
Arkadaşlarımız;
Onun için, bugün biz hâlâ ittifakların, özellik
le savunma amacıyla iltihak edilmiş ittifakların ya
İşte, bugün Silahlı Kuvvetlerimiz de; bu ulusal
rarlılığına, lüzumuna kaniyiz. Komisyonda söyledi
güvenliği, amacını kendi haklarını ve çıkarlarını,
ğimi şimdi de tekrarlamak isterim; Türkiye için
toprağını savunmak amacına yönelik bir şekilde ye
i bir ittifak, tek başına bir ülkenin ulusal güvenliğirine getirmek amacındadır, azmindedir.
! nin tümünü güvence altına almaya yetmez; fakat bu
İçinde bulunulan koşullar:
günkü koşullar altında NATO, Türkiye'nin kendisi
Bu, tabiatıyla yalnız ulusların kendilerinin arzu
tarafından sağlanması gereken ulusal
güvenliğinin
larına bağlı bir hal değildir. Bu, bütün milletlerin
sağlanmasını
kolaylaştırıcı, etkinleştirici bir teşki
iradesi dışında olmasa bile, hiç olmazsa teker te
lattır, bir kuruluştur ve Türkiye bu teşkilatın içinde
ker, milletlerin iradesinin dışında oluşan bir du
I kalarak; fakat yalnız ona dayanarak ulusal güvenrumdur
liginin sağlanmasının mümkün olamayacağını da bi
Bugünkü duruma gelince:
lerek, bunun şuuru içinde kendi kararıyla, kendi
Bundan evvelki dönemlerden bahsetmek ihtiya
iradesiyle, kendi sorumluluğu altında ulusal güven
cını duymuyorum. Burada, bu kürsüde, değerli
liğini korumak amacındadır.
arkadaşlarımız bu konulara l a değinmek fırsatını
buldular ve çok yararlanıcı bilgiler verdiler. Ben,
Değerli arkadaşlarım, sayın senatörler;
izin verirseniz, kısaca bugünkü durum hakkındaki
Türkiye, barıştan yana bir ülke olduğu
için,
düşüncemizi arz edeceğim.
ulusal güvenliğini
silahtan başka, askeri güçten
başka şeylere dayandırmaya muhakkak ki değer ve
Bugün bir yumuşama dönemindeyiz. Yani, bu
rir. Zaten bu, burada gene değerli
senatörleri
gün, milletler, ülkeler soğuk bir harbin tehdidi
mizin
söyledikleri
gibi
Cumhuriyet
politikasıdır,
bu
altında değildir; sıcak bir harp, bu değerli Senato
Atatürk politikasıdır. Bizim için dostluklar, kom
nun içine yeni girmiş olmasına rağmen, gayet tec
şular arasında güven, karşılıklı saygı, ulusal gürübeli şekilde burada kendisini dinlediğimiz yeni bir
J venliğin sağlanmasında, silah gücünden daha az
senatörümüz, bunu gayet iyi dile getirmişlerdir.
önemli unsurlar değildir;fakat şurası da bir gerçek
Bugün ülkemizde, dünyanın bu yumuşama ha
tir ki, çevreniz büyük bir silah gücüne sahip kim
vasına uygun bir politika izlememiz lazımdır. Bu
seler tarafından çevrilmiş olursa, siz de niyetinin ne
yumuşama havası ne demektir?... Bu yumuşama ha
kadar barışçı olursa olsun, çevrenizin o alandaki
vası, hangi koşullara dayanarak ortada mevcuttur,
seviyesine yakın bir silah gücüne sahip olmak mec
onu düşünmemiz lazımdır. Dikkat edecek olursak,
buriyetindesiniz.
bu yumuşama geçek bir yumuşamadır; fakat tam bi
Arkadaşlarım;
zim istediğimiz, gönlümüzün çektiği, banşm sağ
lam olarak dayanabileceği temellere henüz erişeme i
İşte, bugünkü Hükümetin, ulusal güvenlik kar
miştir. Bu yumuşama, o değerli
senatörümüzün
şısındaki tutumu budur. Tercihleri barıştır; terci
dediği gibi, «Kuvvet dengesine dayalı bir yumuşama
hi, komşu ülkelerle daha gen?ş anlamda diğer ül
ortamıdır.» Yalnız, kuvvet dengesine dayanmış ol
kelerle kendi menfaatini çeliştirmek, karşılaştırmak
sa, gene de belki benim kanımca bir öîçüde olduk i değil, onları bağdaştırmaktır; fakat bugünkü dünya
ça sağlam denebilir; fakat kaba! etmek lazmı ki bu i konjonktürü karşısında aynı zamanda da yeterince
denge, daha çok iki tane büyük ülke arasında i bir silah gücüne sahip olunmasını da zorunlu gör
mevcut dengeye dayanmaktadır. Onun için çok dik
mektedir.
katli olunması lazım gelir. Bu bloklarda, bu na
Kimsenin hakkmda, çıkarında, toprağında gözik dengede bir değişiklik yaparak, ülkesinin barı J zümüz yek; fakat öyle olduğumuz için de kimsenin
şa erişebileceğini sanmak da, insanları oldukça ha 1 hakkımızda, çıkarımızda, toprağınuzda gözü oîyal kırıklığına uğratabilir.
İ masına tahammülümüz yoktur,
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İşte bizim, ulusal güvenliğimizde dikkat ettiğimiz I rarlamak listerân. Evet, doğrudur. Bu kavramın bu
güne kadarki anlayıştan en büyük farkı; Türkiye'min
husus budur. Bu vesileyle size bir olayı anlatayım:
ulusal güvenliğini esas alıp, ittifakı bunu kolaylaştı
Yunanistan'da Karamanlis Hükümeti işbaşına geç
ran bir vasıta olarak kabul etmektir. Bu bir gerçek
tiği zaman, bugünkü Savunma Bakanı o zaman
tir. Buna dayalı olarak biz ulusal güvenliğimizi gerSavunma Bakanı olmuştu ve ben de Savunma Ba
çekîtŞarmek amacındayız. Bunun yanında, tabiatıyla
kanlığı görevim yapıyordum. Kendisine gönderdiğim
kutlama telgrafında, «Türkiye'nin ve Yunanistan'ın
ddha bsîka belirtilebilecek özelikleri de vardır. De
Savunma Bakanlarının görevi, sadece
sınırlarım
ğerli arkadaşım ve değerli Senai'öriümliz Sayın Batur
güvence altına almak değildir. Türk - Yunan dost
bu konuda kendi alanlarındaki uzmanlıkları ve tecrü
luğunu da güvence altına almak sorumluluğu onların
belerinden de yararlanarak, gayet ayrmtdı ve açık 'bil
üzerindedir.» dedim.
giler verdiler. Ben de bunlara birkaç tanesini ilave ede
yim :
Bu, yalnız benim kanaatim değildir, bu Hükü
metimizin kanaatidir ve bu bildiğiniz gibi, Türk
Biz, «yeni bir kavram» dediğimiz zaman, başka
Ulusunun, Atatürk - Venizelos Anlaşmasından beri
şeyler de tabiatıyla düşünüyoruz. Bunların başında ge
benimsemiş
olduğu politikadır. Bazı gölgeler es
len şey, yalnız gereksinmeferlmiizi kaalle almakla yemiştir; fakat her şeye rağmen biz gene inanıyoruz
tinmenîe'k, 'Gereksinmelerimizle clanakferıımzı da bağ
ki, Ege'de artık silahlar birbirine çevrilmeye uzun
daştırarak bir ulusal güvenlik ortaya koymak. Çün
zaman devam etmeyecek ve yeniden bu dostluk, bu
kü, hepimiz biliyoruz, hakikaten bazı ülkelerin gerek
kardeşlik havası esecek ve Ege Denizine, Marmara
eskiden beri sanayileşmiş oîmaîarından, çok rasyonel,
Denizine yakışan tabiat yeniden doğacak, silahlar
akılcı yollarla zenginliklerini, kaynaklarını değerlenazalacak, onun yerine zeytin dalları çoğalacak.
diıe'bliiîieîermi bi'ldiklerinden geniş olanaklara sahip
Bunu, bugün daha büyük bir umutla söylüyo
rum Çünkü bildiğiniz gibi, bugün açıklanmıştır;
Bd Hükümetin Başbakanı, önümüzdeki ay içinde bu
luşmaya karar vermişlerdir.
Arkadaşlarım;
İşte, bugünkü Hükümetin hem güçlü bir Ordu
ya sahip olmak, hem de bütün bir azimle komşula
rıyla dostluk ilişkilerine girerek, ulusal güvenliğini
güvence altına almak siyasetini gütmektedir.
Evet, Yunanistan'la bazı meselelerimiz var; fakat
T>!z bunların daha büyüklerini geçmişte çözümledik.
Onun için, bugün ne kadar şiddetli gözlülkürlerse gö
züksünler, iyiniyet'e eğihildiği zaman, sağlam 'bir ira
deye, mülîetine büyük bir güvene sahip olan hükü
metler karşı karşıya geldiği zaman, bunîarm hiçbir
tanesini, ister FIR hattı olsun, İster kıla sahanlığı ol
sun, ister deniz - hava kontroîü olsun, ister 12 Ada
nın silahlanması olsun, ister Batı Trakya'daki Türk
ler olsun; bütün bu sorunların hepsinin çözümJenelbiiecek sorunlar olduğuna inanıyoruz.
&yKî senalöı'ler;
Bu, Hükümetimizin Savunmayla 'iîgCi olarak or
taya sîmış olduğa 'bir kavram, yalnız ülkemizde değil.
dışarıda da dikkati] çekil; yeni b'rr «uîasaî gisvea'Jk»
kavramından söz elliğimiz söylendi ve banan açıklanmzzı is'tc'Sdi. Bu husufta -gerek Bf4(baka.7!, gerekse 'di
ğer sorumlu larkadaşlanîmz zaman zara az; açiklamalz? yaptılar. Ben bir davet üzeıilne burada bunu tek-

olmuşlar; gerek iç kaynaklara, gerek dış kaynaklara.
Bazı ülkeler, Allah'ın veyahut doğanın bir fütfuyla hurderibire kendiîerinii dünden bugüne zengin görmüşîer ve gene onlar gereksinmeleri iç'in olanakları ta
rafından tahdit edilmemiştir; fakat Türkiye böyle ül
kelerden değil. Türkiye, gereksinmelerimi olanaklarına
'jydurmak mecburiyetinde. Bu yapılmadığı
zaman,
büyük zorluklarla karşılaştığımız her zaman gözükmekiedlr. Onun için, ekonomimizin, kalkınma sevliyemm.n yüklenemeyeceği, sadece yardıma dayanıldığı
takdirde ancak işler halde tutulalbllecek bir savun
ma gücü ortaya koymakta mahzur görmekteyiz. Hiç
bir zaman başka bir ml'ÎIet kendisi içün lüzum gömdü
ğünden driha fazlasını bir başkasına vermek meehurivetlnde değildir. Mademki biz sadece bir ittifakın içi
ne girmekle kendimizü bir şemsiyenin altında hissetsek bile, tam bir güvence altında hissetmemize imkân
voktur. Birderibire o yardımdan, o destekten ya ken
dilerine has sebeplerle veyahut sadece bir kaprisle
voksısn kaldığımız zaman, hantal bir mekanizmanın
ç'Tîde küçük olanaklarla çırpınır bir hale düşmek, bir
-nem^keı içi-n çok zor ve biij'üîc sıkmalar yaraıaibi*ecck bir Şt-ydlr. Onun için, işte bizim u'lnsal ka'vra"'ii'.THzın içlide, gereksinmelerle olanaklarımız arasın
la 'bir uyum yeratmak zarureti de vardır. Biz 'bunu
•Tpscağiz; fakat biz hana olanaklanmızm ölçüsünde
^-^îckslrimeiei'iıiîlzi karşıîaj'alîm şekline giimeyeceğ'iz.
Sfcîîkîiiî'nıeleriinizi düşüneceğiz ve olanaklarımızı
omun seviyesine çıkartmaya çalışacağız ve o oîanak-
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larımızı sağda, solda, gösteriş yaüriEilaru?da harcamamaya çalışacağız. Dişimizden, tırnağımızdan artıraca
ğız, her kuruşumuza mümkün olan en iyi şekilde de
ğerlendireceğiz. Bir yerde bir ihtiyacımız var iken,
öteki daha gösterişlidir diye, öteki yollarda gazete
•manşetleri olmaya pek fazla itibar etmeyeceğiz.
Değerli arkadaşlarım;
İşte, ulusal güvenliğimizin temel koşulları da bu
dur. Evet, daha başka şeyler de var; fakat bunlar
Programımızda yazılı. Sayın Başkan da benim ko
nuşma süremin sınırlı olduğunu hatırlattılar. Onun
için bunlar üzerinde durmuyorum; fakat kaynak raeseiesii de var tabiatıyla. Dışarıya yalnız parayla bağcı
lıktan kurtulmak yetmez. Araçların ürünü bakımın
dan da dışarıdan mümkün olduğu kadar bağlantısız
olmaya önem vermek lazımdır; fakat burada da pe'k
çok değerli senatör arkadaşımızın görüşünü paylaşı
yorum. Öyle bir devirde yaşıyoruz ki, artık bu de
virde bir İki ülke istisnasıyla (Onlardan bile tam emin
değiJim.) hiçbir ürkenin kendi savunma araç - gereç
lerini, silahlarım sadece kendi olanaklarıyla sağlama
sı mümkün değildir. O büyük devlet denilenlerden
bile şüphem varJir. Bugün olmasa bile, yarın böyle
bir duruma gelmeyeceklerini kimse temin edemez ve
sonra daha geçerli bir şey vardır; «Herkesin kendin
den daha bir küçüğe de ihtiyacı olur.» diye, daha bu
nu bize yetişme çağamızda, okullarda bile öğretir
ler, onu biliyoruz: ama burada da dikkat edilecek bir
şey olduğunun da farkındayız : Bir işbirliği yapıldığı
zsma.1, taraflardan biri ötekinden vazgeçemez iken,
diğeri gerektiğinde ötekinden vazgeçebilir halde ise,
işte bu nevi ittifaklar, bu nevi anlaşmalar biraz k i 
rişlere göre değişebiliyor, biraz hercaileşebiliyor.
İttifakları sağlamlaştırmanın en iyi yolu, ittifak
içinde olanların birbirlerine aynı derecede, aynı öl
çülerde muhtaç olabilmelerini sağlamaktır. Biz daha
çok hana dikkat edeceğiz. Oluşturacağımız sanayiler
de belki hepsini biz yapmayacağız; fakat öyle kol-ar
seçmeye çalışacağız ki, başka bir devlet de 'bunları
bize, bazı imalatı elde etmeyi bize medyun o?sun. İş
birliğine değer vereceğiz; fakat işbirliğine, bugüne ka
dar daha çok iltifat edilmiş gibi gözüken yöntemin
dışında bir yöntemde arayacağız. Kaba işler bizden,
kal kuvveti bizden, beyin, teknoloji
başkasından;
gelin birleşelim... Bu bize çok cazip gelmeyecek. Biz
bir üretim ameliyesinin, sürecinin her safhasında, her
şeyine eşit şekillerde katılma olanaklarını arayaca
ğız. Bize müracaat etmiş olan sermayeye iltifat et
meyeceğiz. Bizim ihtiyacımız olan sermayeye iltifat
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edeceğiz. Bizim için yararlı olan yerde onların ku'üarrJmasînı sağlamaya çalışacağız. Bir şeye daha dikkat
edeceğiz; her sanayileşmemizin, bizim dış tediye gü
cümüzün artırılmasına olanak vermesini.
Bugün biLyorsunuz, 6 - 7 milyara varmış ithalat,
2 milyar İhracat yapılmıştır. Bu, Türk milletinin ahnyazîsı değildir arkadaşlar. Bu, uygulanan politikala
rın bir sonucudur. Bunu bileceğiz ve politikamızı bu
na göre ayarlayacağız, sanayileşmeyi buna göre yapa
cağız.
Büyük bir zevkle, büyük bir takdirle dinledim arka'daylarum. Hepimiz isteriz, kendi uçağımızı kendi
miz yapmayı; fakat bunun bizim ekonomimiz üze
rinde ne tesiri olacaktır; bunu da bilmek isteriz. Son
ra bu konuda bir şeyden de emin olalım; uçak ala
nında önemli olan, «kendi uçağım kendin yapmış ol
mak» demek değildir. Uçak alanımda önemli olan,
harada karşılaşabileceğin daşmanmkinJen daha üstün
bir uçağa sahip olabilmektir. Bunu da hiçbir zaman
unutmayacağız. Bu anlayış içinde ve savunma sanayi
mizi, ülkemizin genel sanayi programı çerçevesi için
de en uyumlu olabilecek yönleri tercih ederek geliş
tirmeye çalışacağız. Aynı zamanda da tabiatıyla genel
sanayimizi programlaştınrkcn, ulusal güvenliğimizin
g?re:k^rd*ği savunma sanayiinin icaplarını da gözöıı Mn d e bulun duracağız.
Öyle ohcak ki, savunma sanayimiz memleketin
okanom'isirc bir yük olmayacak. Bilakis, memleketin
bazı aT5?7iîar'da:ki (hiç olmazsa işsizlik alarmdaki, baş
ka aV'Inrclakl) sorur^nrının ela çözmesini koîaylaştırab'lc'cek bir hizmet haline getirmeye çal?saçağız.
«f'îiifa'ka girdik, arhk ötesini düşünmeyelim.» de
meyeceğiz. Sadık bir müttefik olacağız; fakat mütte
fik olacfğız, müttefikin müteahhidi olmayacağız. Bu
konuyu b'îhassa belirtmek isterim. Çü^kü, son za
manlara kadar sorumlu makamlarda bulunan arkadaşların ağzından hâlâ yadırgamakta devam ettiğim
bir söz işitiyorum, ambargoyla ilgili olarak. «Ambar
goyu eğer kaldıramazsamz, NATO'ya karşı vecibeIerlntîzi yerine getirenleyiz.» diyorlardı. Eğer arkadaş
larım, ambargonun devamının tek sonucu bu olacak
sa, Türk milleti razıdır buna. Bizim
görevimiz,
NATO'ya karşı vecibelerimizi yerine getirmek değil
dir, Bizim görevimiz; NATO'nun üyesi olarak, NATO'
dan ulusal güvenliğimizin sağlanmasında yararlanmak
tır. Eğer biz sadece NATO'ya karşı vecibelerimizi ye
rine getirmeyecekle, ulusal güvenliğimizi korumakta
bir eksikliğimiz olmayacak ise, hiçbir mesele yoktur
nrkad'Rşîarîîiı. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar)
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Değerli senatörler;
j
İzin verirseniz, sözlerimi bir iki cümle \LQ topar
Onun için, NATO üyeliğiyle, NATO müiaalıhitlilamaya çalışayım.
ğlni birbirinden daima ayırmamızda, zannediyorum
Şunları arz etmek istiyorum:
ki büyük yarar vardır.
Biz bugün bir yandan ekonomik kalkınmamızı,
BAŞKAN — Sayın Bakan, iki dakikanız var. İs I öbür yandan ulusal güvenliğimizi güvence altına ala
terseniz iki tane soru var. Bu soruları okuyayım, bağ
bilecek bir silah gücüne sahip olabilmeyi, ayni za
layacağınız şekilde hem sorulara cevap verin, hem de
manda tahakkuk ettirmek mecburiyetindeyiz. Ordu
cümlelerinizi, söylemek istediklerini söyleyip bağla
muzun bu bakımdan manevi gücünde herhangi bir
yın.
eksilme söz konusu değildir. Türk Ordusu geçmişin
de olduğu gibi, bugün de ve eminim yarın da manen
MİLLİ SAVUNMA BAKANİ HASAN ESAT
kendisine
emanet edilebilecek her görevi yapabilecek
IŞIK (Devamla) — Peki, naşı! takdir buyurursanız
güçte olacaktır; fakat biz bu manevi değeri yüksek
Sayın Başkanım.
olan Ordumuza, aynı zamanda günün tekniğine uy
BAŞKAN — Öyle yapalım efendim. Lütfen..
gun silah, araç ve gereçlerle de teçhiz etmek zorundaCumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Sayın Talât Bo
yri.
ğan şu sorunun cevaplanmasını istemektedir:
« Türk Silahlı Kuvvetlerinin hekim ihtiyacım kar
O bakımdan, Hükümetiniz ekonomik alandaki,
şılamak üzere artık askeri bir tıp fakültesi kesinlikle
toplumsal alandaki faaliyetlerinde yaîmz kalkınma
zaruret haindedir. Bugün her bakımdan hekim yetiş
bakımından değil, yalnız iç huzur bakımından değil,
tirebilecek bir kapasitede olan Gii'hane Tıp Akade
üikenin dışa karşı savunulması bakımından da zarumisinin askeri tıp fakültesi olarak gürevini (sürdür
rc: görmektedir, zorunluluk duymaktadır. Çünkü, armesi, Yurdumuzun büyük hekim açığının kapatılma
fcî; bugün ispat edilmiştir ki Parlamento, Meclisleri
sında da yararlı olacaktır. Gülhane Tıp Akademisinin,
ne "z savunmanın değerini ne kadar iyi takdir ederlerse
askeri tıp fakültesi olarak hizmetini sürdürmesi için
es inler. Ordumuza güvenleri ne kadar yüksek olur
bir çalışmanız var mıdır?,.» Bu bir,
sa olsun, onlara tahsis ettikleri meblağlar ne kadar
yüksek olarsa olsun, eğer basiretli bir ekonomik poli
Bir de Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Sayın
tika
izleyemezlerse, tahsis edilmiş olan paralardan
Sadettin Denıirayak, şu sorusunun cevaplanmasını is
îzzla bir ihtiyaç karşılamak olanağı kalmamaktadır.
temektedir:
«Türk Silahlı Kuvvetlerince halen subay olarak
Bîr arkadaşım değindi, islediğiniz kadar sanın;
görev yapmakta bulunan iki mensubunun, subay çık
453 milyon dolar, 500 milyon dolar tahsis ettim deyi
tıklarından kendilerine verilen ^tabancaların
Ülkü
niz, yapacağınız fiili ödeme 200 milyonu geçmeyince,
Ocaklarında kayıtlı kimselere verildiği ve bu silahla
bu 200 milyon vermekten daha da beter bir etki ya
adam öldürüldüğüne göre, keza bu oîay basmda de
pıyor, Ordunun gücü üzerinde. Neden?.. Çünkü, Or
vamlı şekilde yansıtılmış; hatta silahların numaraları
da kendisini 400 - 500 milyon doların üzerine priyorive sahipleri de bildirilmiş bulunmasına rağmen, bu
tclerc göre ayarlıyor, vazgeçebileceği bir şeyin tedi
iki subay hakkında ne gibi işlem yapıldığı hususu
yesi yapılmış olabiliyor, vazgeçemiyeceği bir şeyin te
kamuoyunun bilgisi dondadır.»
diyesi yapılmamış oluyor. Bunun ıstırabını çekiyoruz
ve size şunu da söyleyeyim: Bu ıstıraba, bir de manevi
METİN TOKER (Cumhurbaşkanınca S, Ü.) —
ıstırap katılıyor. Bundan evvel de böyle bir dönem
Yazılı, yazılı lütfen Sayın Bakan devam etsinler.
de, dış tediye güçlükleri çekmiştik; fakat Ordumu
BAŞKAN — Bu iki soruyu ân cevaplamak üsere,
zun tediye gücü üzerinde bir gölge düşmemişti.
yazılı olarak da cevap verebilirsiniz efendim, iki da
kika içerisinde lütfen sözünüzü bitirmenizi rica ede
ceğiz.
Buyurun efendim.
MİLLİ SAVUNMA BAKANI HASAN ESAT
IŞIK (Devamla) — Sağ olun Saym Başkanım»
Vaktin darlığı karşısında eğer izin verirseniz, bu
sorulara yazılı olarak cevap arz edeyim.
BAŞKAN — Verebilirsiniz e f e n d i
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI KASAN ESAT
I
IŞIK (Devamla) — Sayın Başkan;

Bugün dışarıdan, «Ordunuzun sıkıntılar içinde ol
duğunu, vaadinde, taahhütünü zamanında yerine ge
tiremeyeceğini anlıyoruz» diye telgraflara muhatap
olmuştur. Buna hakkımız yoktur. Bu edebiyatta de
ğildir emin olunuz. Buna hakkımız yoktur; çünkü
bir ordunun caydırıcı gücü, saygınlığı İle sözünü tut
masıyla çok yakından orantılıdır ve bu caydırıcı güç,
vurucu gücü kadar önemli bir güçtür,
BAŞKAN — Saym Bakan, süreniz dolmuştur; iütfen cümlenizi bağlayın efendim.
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MİLLİ SAVUNMA BAKANI HASAN ESAT
IŞIK (Devamla) — Sayın senatörler;
Size Silahlı Küvetlerimizin Bütçesini sunmuş bu
lunuyorum.
Onun kahramanlıkları yanında, karşılaştığı zorluk
lara da değinmiş oluyorum ve Hükümetimizin de, bun
ların üstesinden nasıl gelmeyi düşündüğünü de izah et
meye çalıştım.
Sözlerimi, sizlerin güvenine her zaman sahip oîacak Ordumuzun, Hükümetlerin izleyecekleri basirelli
politikalarla şevkleri kırılmadan, azimlerine dayana
rak her zamanı fedakarlıkla ülkemizin hizmetinde ola
caklar ve bu görevleri başarıyla yapacaklardır.
Dün olduğumuz gibi, bugün de Ordumuzla hepi
miz onur duyacağız ve Ordumuz üzerindeki spekülas
yonlarla hiç bir zaman birbirimiz üzerimde üstünlük
sağlayabileceğimizi vehmedecek bir ortam içinde ya
şayamayacağımızı anlayacağız. (CHP sıralarından
alkışlar)
Değerîi arkadaşlarım;
Bir söz söylemek isliyorum: Buradan bir hitap
geldi, «Ordudan elinizi çekiniz» diye. Bu kürsüden
böyle bi.r hitap geldi, «Ordudan eliniz11; çekiniz» âye.
Bu kürsüden böyle bir hitap Orduya saygısızlıktır.
Saygılarımı sunarım. (CHP Cumhurbaşkanın ;\a
S. Ü. ve Miîîi Birlik Grupu sıralamadan «Bravo» v o
îeri, alkışlar)

II.

BAŞKAN - - Milli Savunma Bakanlığı 1973 Mali
Yılı Bütçssi üzerindeki görüşmeler tamamlanmışta-.
Bölümlere gcrrilmosmi 'cylar;n:za arz ediyorum.
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kaba' edilmiş
tir.
Milli Savunma Bakanlığı Bütçesi
B.

Lira

101

Genelkurmay hizme ileri prog
ramı
888 915 000
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kaba? edilmiştir.
102 Savaş Gücü ve h-zmeticr projra43 971 085 0CO
mı,
BAŞKAN — Bölümü oylarımıza
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
106

RE - MO Programı
8 003 000 000'
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza
sunuyorum. Kabul edenler.., Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Milli Savunma Bakanlığı 1978 mali yılı Bütçesi
hayırlı ve uğurlu olsun efendim.

BAŞKANLİK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI
Sayın Başkanlığa

/. — AP, CHP, Milli Birlik ve Cumhurbaşkanın
ca S. Ü. Grupları başkanlıklarının. Milli Savunma
Bakanlığı Bütçesinin kabulü münasebetiyle Türk Si
lahlı Kuvvetlerine güven, saygı ve takdirlerinin iletil
mesine dair önergeleri. (4; 330)

Milli Savunma Bakanbğsn'ın 1978 mali yılı bütçe
tasarısının kabulü dolayısıyla, şan ve şeref dolu ta
rihimizin her sayfasını eşsiz zaferleriyle süsleyen Kah
raman Silahlı Kuvvetlerimize, Cumhuriyet Senatosu
nun sonsuz güven ve engm başarı dileklerinin bir kez
daha iletilmesini arz ederiz.

BAŞKAN — Aynı mahiyette iki önerge vardır.
Her ikisini de okutup, ikisini aynı anda oylayacağım
efendim.
Yüksek Başkanlığa
Devletimizin banisi Büyük Atatürk'ün çizdiği yol
da Cumhuriyetimizin, Devletimizin ve Türklüğün be
kasının yegâne teminatı Kahraman Türk Silahlı Kuv
vetlerine Yüce Senatomuz takdir, şükran ve sonsuz
güveni ile başarı dilekleri ve saygılarının iblağına ka
rar ittihazım arz ve teklif ederiz.
Cumhuriyet Senatosu
AP Grupu Başkam
Eskişehir
Ömer Ucuza2
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Cumhuriyet Senatosu
AP Grupu BaşkanvekfJ
Elazığ
Cahit Dalokay

Saygılarımızla.

9.2.1978

Cumhurbaşkanınca S. U.
Grupu Başkam Y.

Milli Birlik Grupu
Başkanvekili

Cumhurbaşkanınca S. Ü.
Şerif Tüten

Tabii Üye
Mucip Ataklı

CHP §• to Grupu Başkanvekiîîeri
Sakarya
Konya
Erdoğan Bakkalbaşı
Hasan Fehmi Güneş

ı

BAŞKAN — Her iki önerge aynı mahiyette oldu
ğu için yüksek oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... İttlîakla kabul edilmiştir;
gereği yapılacaktır efendim.
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III. — GÖRÜŞÜLE1 i İŞLER (Devam)
/. — 1978 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporu. (Millet Meclisi : 1/52, Cum
huriyet Senatosu : 1/525) (S. Sayısı : 729) (1)
Ç)

İÇİŞLERİ

BAKANLIĞI

— Jandarma Genel
— Emniyet Genel

BÜTÇESİ

Komutanlığı,
Müdürlüğü,

BAŞKAN — İçişleri Bakanlığı 1978 mali yılı Büt
çesi üzerindeki görüşmelere başlıyoruz.
Hükümet ve Komisyon lütfen yerlerini alsınlar.
Sayın İçişleri Bakanı?..
Sayın Hasan Fehmi Güneş, Sayın Bakan gelme
diler, lütfen, beklemeyelim, vakit kaybediyoruz efen
dim.
HASAN FEHMİ GÜNEŞ
(Sakarya) — Sayın
Başkan, Sayın İçişleri Bakanı buradalar. Ancak Milli
Savunma Bakanlığı mensuplarının salonu terketmeleri dolayısıyla meydana gelen izdiham dolayısıyla
salona girişleri gecikti efendim. (CHP sıralarından
«Sayın Bakan geldi» sesleri)
BAŞKAN — Merasim bitti mi Sayın Bakan?
SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Merasim
de ne oluyor? Giriş müsait değil efendim.
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Ne demek mera
sim Sayın Başkan? Bir Başkan bunu söyleyemez.
BAŞKAN — Müzakerelere başlıyoruz efendim.
Sayın Ataklı, Milli Birlik Grupu Adına?.. («Yok»
sesleri)
Sayın Tüten, lütfen buyurunuz efendim; Cumhur
başkanınca Seçilen Üyeler Grupu adına.
CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. G R U P U ADI
N A ŞERİF TÜTEN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) —
Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üye
leri;
Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeler Grupu adına,
1978 yılı İçişleri Bakanlığı Bütçesiyle ilgili görüşleri
mizi arz etmek üzere huzurunuzda bulunuyorum. Bu
vesileyle Grupum ve şahsım adına hepinize saygılar
sunarım.
Sayın senatörler;
Günün oldukça geciken bu saatinde konuşmamı
fazla dağıtmadan bir bakıma anarşiyle adlandırabile
ceğimiz iki konuyu dile getirmek istiyorum.

(1) 729 S. Sayılı basmayazı 7.2.1978 tarihli 25 nci
Birleşim tutanağına eklidir.

Bunlardan birincisi trafik anarşisi, diğeri de Ba
kanlık elemanlarını ümitsizliğe, kırıklığa iten atama
ve personel sistemindeki anarşidir.
Trafik düzensizliğine neden anarşi demek istedim?
Bunu açıklamaya çalışayım :
Anarşi nedir?.. Yasalara ve toplumu düzene, ra
hatlığa sokan diğer tüm kuralların tamamına, eski
terimle «mevzuat» dediğimiz
kurallara uymamayı
âdet haline getirmek, anarşinin ta kendisidir. Trafik
te bunu günün her saatinde görürüz. Şöyle ki, isteyen
herkes arabasını, yayaların hakkı olan kaldıranlara
rahatlıkla park etmektedir. Kırmızı ışıkta geçmeyen
lerin arkasından hırslı klakson çalınarak, o sürücü
(Affedersiniz) aptal yerine konulur ve kırmızı ışık
ihlallerinin yüzde biri bile ceza görmez.
Şehir dışında herkes istediği hızı yapar, nadiren
yakalanırsa ufak bir cezayı; o da alay ederek veya
polisle sert şekilde tartışarak öder.
İstenildiği zaman araç sollanır ve bu suçlar, ya
panın yanına kâr kalmaktadır. Sadece durarak ehli
yet ve ruhsatname kontrolları
yapmakla yetiniîir.
Zira, ben bu en kolay yoldur ve trafik polisinin seMz iîâ oniki saatlik mesai süresi böylece öldürül
mektedir,,
Kavşaklarda s?îğa ve sola dönüşlerde kimse ku
rala uymaz ve bundan dolayı kimseye ceza verilmemiştir. Eğer varsa kavşaktaki trafik polisi dahi ih
lallere aldırmaz, belki kuralları o da tam manası ile
bümiyordur.
Park yapılmaz ve durulmaz işaretleri âdeta ter
sine ve alay edercesine uygulanır. Parlamento civarı
da bu ihlâllerle doludur; bizzat parlamenterler bu
vaşaklara uymamakta ve tabiri caizse trafik anarşi
sine katkıda bulunmaktadırlar.
Bu, Devletle alay edercesine süregelen trafik anar
şisini çoğaltmak mümkündür. Bunun böylece devam
efmesi, trafik suçunu işleyen de cahil olmak üzere,
bîr sürü vatandaşımızın hayatînin ve malının kaybı
yanında, bundan daha önemli olarak düzene saygı
sızlık, polise aldırmama ve sonunda Devlete güven
meme alışkanlığını getirmekte; herkes, tabiri caizse,
başına buyruk kesilmekte, kentlerin içi ve dışı yaşan
maz hale gelmektedir.
Kanunlara karşı bu saygısızlık alışkanlığı giderek
genişlemekte, her alanda; ekonomide, sosyal hayatta,
günlük hayatta anarşiye ulaşmakta, anarşiye dönüş
mektedir.
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Örnekleri ve umutsuzlukları fazla çoğaltmadan
çarelerini açıklamaya çalışalım:
İlkokullarda ve ortaokullarda konulacak sembo
lik trafik dersleriyle bu konunun çözümü zamanı
çoktan geçirilmiştir. Kaidelere herkesin riayeti alış
kanlık haline getirdiği bir ortamda örgün eğitim bu
alanda etkili olabilir. Bu zaman ise, söylediğim gibi
geçirilmiş bulunmaktadır.
Kaldı ki, demokratik memleketlerde kurallara uy
ma alışkanlığı eğitimin yanında, ondan önemli ola
rak kanunların caydırıcı müeyyidelere sahip oîmass
ile de geniş ölçüde sağlanmaktadır. Yoksa, ölümle
sonuçlanabilecek en ağır bir trafik suçuna (o da po
lis görürse) 15 ilâ 25 lira ceza yazılan bir memleket
te trafik sorunu çözülemez.
O halde ne yapalım? Derhal trafik yasasını çıka
ralım. Siyasi partiler kısır çekişmeleri bir yana bıra
karak, para cezalarını etkili ve esnek hale getirecek;
yani her yıl Bakanlar Kurulu karan ile cezalann ar
tabileceği bir kanunu acele çıkarmalıdırlar.
Gerektiği zaman bir kanunun acele çıkarma konu
sunda partiler bir araya gelebiliyor. Son örnek ola
rak; Siyasi Partiler Kanunundaki değişikliği göstere
biliriz. Eğer bunu siyasi partilerimiz gerekli ve ya
rarlı görmüşlerse, nasıl o konuda bir araya gelip kısa
zamanda kanunun çıkma prosedürünü işletiyor ise
ler, trafik kanunununda
aynı şekilde
çıkarılması
prosedürünü
işletmendirler. Acaba bugün Türkiye"
deki kanun düzensizliğine varan trafik anarşisini ön
lemek için böyle bir araya gelme, bir birleşme çabası
öbüründen daha az mı önemli? Bu bakımdan dikkat
lerinizi çekmek isterim.
O halde derhal liderler, ilgililere gerekli telk'ni
yapmalı, Hükümet teklif etmeli ve kanun çıkarılma
lıdır.
Ayrıca, en iyi kanunlar bile bunları uygulayacak
kadroyu kuramaz, elemanlara araç ve gereç sağlamaz
iseniz, o kanun kitapta, başka bir deyimle rafta kal
maktadır.
Ankara'dan örnek vermek isterim:
Biliyorsunuz çevresi ile birlikte 2,5 milyon insan
yaşamaktadır. Bugün Ankara'da bu 2,5 milyon in
sanın trafik düzenini 100 ila 260 arasında trafik
polisi temin etmeye çalışmaktadır. Artık bu sayılan
buralarda tekrarlamanın zamanı çoktan geçmelidir.
Sayın senatörler;
Bunun için ne lazımdır? Bunun hesabı yapılabilir.
Söylediğim anlayış ve diyalog atmosferi içinde yanı
labilir. İki milyar lira mı lazımdır, dört milyar lira
mı lâzımdır, altı milyar lira mı lâzımdır; polisi araç
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la gereçle, gerekli vasıtayla, eğitimle ve kemiyet ve
keyfiyet bakımından gerekli çoğaltma ile teçhiz etmek
ve bunu önlemek için ne lâzımdır? İki milyar mı,
dört milyar mı, altı milyar mı? Bundan daha fazlası
olamaz; ama bu millet bunu, hesapla bulacağı neti
ceyi bir programa dayalı olarak; meselâ her yıl büt
çesinden bir veya ikişer milyar vermek suretiyle en
geç üç - dört senede çözebilir. Eğer buna 2 - 3 sene
önce başlamış olsaydık, bu yıl çözmüş olacaktık. Bu
yıl başlasak, demek ki, 2 - 3 yıl sonra çözmüş olaca
ğız. O halde bir araya gelip bunun bir adını koymalı
ve artık araç - gereç yakınmasını bir yana bıraka
rak, bir plana dayanarak bunu çözmeliyiz bu güce
de bu Devlet sahiptir.
Bunun için fazla ayrıntılara girmek istemiyorum.
Araçlarla devamlı devriyeler konabilir. Herkesin su
çu yanma kâr kalmaz. Yayalar üzerinde çalışabilir.
Polise çok bol miktarda çekiciler almak suretiyle
trafik ihlalleri önlenebilir. Radar ile teçhiz edilebilir;
ama söylediğim gibi gerçekçi bir yaklaşımla bir ara
ya gelir, neyin lazım olduğunu, bunu ne zaman alıp
uygulama alanına koyabileceğimizi tespit eder; büt
çelere bunu aktarabilirsek, yansıtabilirsek konuyu çö
zebiliriz.
Fazla vaktinizi almadan değineceğim ikinci konu;
personelin içinde bulunduğu huzursuzluk ile ilgilidir.
Bu hal Bakanlık personelini umutsuz kılmakta, çalış
ma arzusu ve şevkini âdeta ortadan kaldırmaktadır.
Çalışmada ehliyet, liyakat, ve kıdem ve tarafsızlık
uzun süredir âdeta bu Bakanlıkta, diğer birçok ba
kanlıklarda olduğu gibi bir kenara itilmiş, kimin han
gi nedenle, hangi göreve atandığım anlamak âdeta
imkânsız hale gelmiştir. Demokraside en büyük daya
nak olan çalışma aşkım tamamen ortadan kaldıracak
bir tutuma artık son verilmelidir. Sayın Bakandan bu
nu bekliyor ve bu alanda elle tutulur prensipler geti
receğine inanmak istiyoruz.
Bir konuşmamızda da belirttiğim gibi, yıllann yan
lış uyguîamalan ile Devletin birinci dereceden hiç bir
iş yapmama ıstırabını çekerek ay sonunda maaş al
makla yetinen yüze yakın merkez valisi ve müşavir
Bakanlık koridolarım, oturacak sandalyeleri dahi ol
madığı için doldurmuş bulunuyorlar. Tabii ki, bunun
sorumlusu bir ayı dahi doldurmayan bir süre önce
görev alan Sayın Bakan olamaz. Bu uygulama, yılla
rın getirdiği acı bir birikimin sonucudur. Uzun vade
li bir uygulama ile giderilebilir. Bu konudaki öneri
miz özetle şöyle olabilir:
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Vali atamaları mümkün olduğu kadar objektif
esaslara dayanmalı ve Milli Savunmada olduğu gibi,
Yüksek Askeri Şûra gibi, yüksek idareciler veya vali
ler kurulu kurulmalı; bunun iki veya üç katı olarak
göstereceği adaylar arasından valilerin seçilmesi dü
şünülmelidir. Zira, aynı Hükümetin 30 - 35 yaşların
da valiliğe yollayıp, aynı kişiyi altı ay sonra geri al
dığını ve bu insanı 20 yıl âdeta oturmaya mahkûm
ettiğ : ni görmüşüzdür; ama bundan sonra bunu gör
mek istemiyoruz.
Mevcut merkez valilerinden İçişleri ve diğer ba
kanlıkların müşavirlik ve araştırma
hizmetlerinde,
ama ciddi olarak yararlanılmalıdır. Bunlara yeter oda,
masa ve araç verilmeli; Devleti temsil etmiş olan bir
insanın şerefi korunmalı ve hizmeti devam ettirilmeli
dir.
Polis kadroları dışında İçişleri Bakanlığına yeni
kadro ve eleman uzun bir süre alınmamalıdır. Şişkin
üst kadrolara rağmen meslek dışından yetişmemiş in
sanlar yüksek paralarla bazen de mukaveleli olarak
bu Bakanlıkta maalesef kullanılmıştır. Çok zengin de
olsa hangi memlekette böyle bir uygulama vardır ve
birinci derecede bu kadar insan hiç iş yapmadan maaş
alma ıstırabını çekmektedir?
Başta işaret ettiğim gibi, bu hal de bir nevi perso
nel sistemi anarşisidir. Şimdiye kadar süre gelen bu
çarpık uygulamayı Saym Bakanın önleyeceğ; umudu
nu taşıyoruz.
Bu Bakanlık, Anadolu'nun en uzak köşelerinde her
her türlü zorluğa inançla göğüs gererek çalışan çok
eleman yetiştirmiştir. Bunlar objektif prensiplerle de
ğerlendirilir ve kullanırlarsa kalkınmanın yapıcı unsur
ları olmakta devam ederler.
Sözüme son vermeden önce son olaylarda fedakâr
çalışmalarla yorulmuş olan emniyet kuvvetlerinin tam
bir tarafsızlık ve moral gücü içinde çalışabilmesi için
geniş ölçüde hizmet içi eğitime tabi tutulmasının zo
runlu olduğunu belirtmek istiyorum.
Sayın senatörler,
De^hi'lnıed gereken son bir konu da, b ü ü n M7leti huzursuz eden anarşinin önlenmesiyle ilgilidir. Biz
Grup olarak demokratik bir düzende milletlerin bazen
içinden geçmekte olduğu en önemli zorlukların aşıl
masında en geçerli yolun kısır çekişmelerden kurtuîunarak lider kadrolarının bir masa etrafında toplanma
ları ve gerçekleri açıkça görüşmeleri ve asgari müşte
rekleri bulmaları alışkanlığından geçtiğine inanıyoruz.
Üzülerek söyleyelim ki, yurdumuzda çok partili
parlamenter demokrasinin oldukça büyük mesafe kat |
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etmiş olmasına rağmen, lider kadrolarının henüz bü
tün Milletin özlediği ve istediği diyalog alışkanlığı içi
ne girmemiş olmaları büyük bir talihsizliktir. Bu di
yalog alışkanlığım getirebilirsek, anarşik olayların ger
çek yönlerinin böyle diyaloglarda etraflı olarak tartı
şılıp, Ulusu huzura kavuşturacak kısa ve uzun vadeli
yolların bulunacağını biliyoruz. Biz grup olarak bu
davranışı bekliyoruz.
Bu inançla Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım ve
Saym Bakan Bütçenin hayırlı olmasını diliyor, şahsım
ve Grupum adına hepinize saygılar sunuyorum. (Al
kışlar)
BAŞKAN — Sayın Mucip Ataklı, Milli Birlik Grupu adına.
MİLLİ BİRLİK
GRUPU ADINA
MUCİP
ATAKLI (Tabii Üye) — Saym Başkan, Cumhuriyet
Senatosunun değerli üyeleri;
1978 mali yılı bütçesi münasebetiyle İçişleri Ba
kanlığının faaliyetleri hakkında MilH Birlik Grupunun
görüşlerini açıklamaya başlamadan önce, sayın sena
törleri, saym Bakan ve Bakanlığın değerli mensupları
nı, şahsım ve Grupum adına saygı ile selâmlarım.
Sayın arkadaşlarım,
Yurt çapmda yaygın teşkilâtı ile, iç güvenlikten
sorumlu, ulusumuzun huzur ve istikrar içinde geliş
mesinin teminatı; Devletimizi ve rejimimizi iç tehli
kelerden korumakla görevli olan İçişleri Bakanlığı,
bugünkü karışık siyasal ortamda bütün
umutların
bağlandığı tüm dikkatlerin üzerinde toplandığı büyük
bir önem taşımaktadır.
Yurdumuz; çok önemli jeopolitik değerin sahibi
coğrafi bir kesimde bulunmaktadır.
Teknolojik gelişmelerin uluslararasındaki
ilişki
leri ve karşılıklı etkileri ve tepkileri yoğunlaştırmış
ve devamlı hale gelmiş olduğu çağımızda coğrafyanın
bize kazandırdığı önem ölçüsünde, güçlü ve istikrarlı
bir yönetime muhtaç olduğumuz tartışılmaz bir ger
çektir. Bugün Cumhuriyet tarihimizin en bunalımlı
en karanlık ve huzursuz döneminde bulunmaktayız.
Özellikle son yıllarda siyasi ihtirasların hâkim, ak
lın mahkûm edildiği yönetim yüzünden Devlet otorite
si yok edilmiş siyasi cinayetler, yasa dışı eylemler, hu
kuk dışı davranışlar en üst düzeye ulaşmış, öğrenme
ve öğretme özgürlüğü yok edilmiş, hiç bir yerde can
güvenliği kalmamış, ülkemiz çeşitli ideolojik akımla
rın milli bütünlüğümüze kasteden kaba kuvvet saldı
rılarının açık alanı haline getirilmiştir.
Bu ağır iç şartlar nedeniyle bozulan sosyal düzen,
dış politikamızda etkinliğimizin yitirilmesinde önemli
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nedenlerden biri olurken ekonomimizde de çöküşün
başlıca nedenlerini beraberinde yaşatmaya devam et
mektedir.
Sayın senatörler;
27 Mayıs Devriminden sonraki dönemde Milli Bir
lik Grupu olarak her konuşmamızda özgürlükçü ve
çoğulcu demokratik düzenin yaşaması, gelişmesi ve
kökleşmesi için bunalımlara girmeden önce çeşitli
uyarılarda bulunmuştuk.
Üzülerek ifade etmek isterim ki, bu uyarılarımız,
politik amaçlara, zihniyetlere, ön yargılara ve çıkar
lara göre yorumlandı ve tedbirler alınmadı. Bu yüz
den rejimimiz zaman zaman uçurumun kenarından,
bir kazaya uğramadan zorlukla döndü.
Bugün de her alanda bir batağa saplanmak tehli
kesiyle yüz yüze bulunan rejimimiz ve ulusça çeki
len acıların ve umutsuzluğun kahredici yükü altında
çok ağır bir sorumluluk yüklenmiş olan sayın Ecevit
Hükümetinin ve çok ağır koşullar altında görev ya
pacak olan İçişleri Bakam sayın Özaydınlı'nın daha
önceki hükümetlere ve İçişleri bakanlarına karşı yap
mış olduğumuz uyarıların, tekrarından ibaret olacak
görüşlerimize eskilerin ön yargılı umursamazlığı ile
bakmamalarını rica ediyoruz.
Sayın senatörler,
Milli Birlik Grupu, siyasi partilerimiz gibi, parti
ci bir anlayış içinde olmayan, çeşitli eğilim ve arzula
ra göre hareket etme zorunluğunda bulunmayan bir
anayasal kuruluştur.
Bu olanaklar, Grupumuza fikirlerini çeşitli kısıt
layıcı etkilerden uzak olarak açıklamak olanağını ver
mektedir.
Bizim tutum, davranış ve görüşlerimizi sınırlayan
ve uymakla zorunlu olduğumuz kurallar, yürürlükteki
Anayasamızın ve yasalarımızın amir hükümlerinden
ortaya çıkmaktadır.
Bu nedenle biz grup olarak Anayasanın yanında
ve onun emrinde bulunmanın vicdani rahatlığa içinde
davranışlarımıza yön vermeyi başlıca görev saymak
tayız.
Anayasayı amaçlarına, siyasi felsefelerine göre yo
rumlayanlarla ters düşüşümüzü doğal kabul ediyoruz.
Temel görüşlerde anlayış birliği içinde olmadıkla
rımızın hukuki varlığımıza kasıtlı saldırılarını insaf
la karşılamamız ve onlarla birlikte hareket etmemiz el
bette ki, bizden beklenemez.
Milli Birlik Grupu olarak biz Kemalist devrimci
lik ve Atatürkçülük ülküsünün yurdumuzu ve ulusu
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muzu çağdaş uygarlık düzeyine ulaştıracak olan akıl
cı doğrultusunda ve Anayasa sınırları içinde bir si
yasi görüşün sahibiyiz.
Bu nedenle b:z; 1961 Anayasasının yapıcıların
dan olarak tarafsız değiliz.
Biz Anayasanın ve Atatürkçülüğün tarafındayız.
Atatürkçülüğe ve Anayasamızın sözüne ve özüne
uygun tutum ve davranışları desteklemeyi, bunlara
ters düşen tutum ve davranışların karşısında olmayı
varlığımızın ve görevimizin gereği saymaktayız.
Bu inançla Grupumuz, her türlü aşın ve yıkıcı
akımların, Devlet otoritesini ve bünyesini zayıflata
cak her tutum ve davranışsın karşısında bulunmayı
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin varlığını sürdürmesi
nin baş şartı olarak kabul etmektedir.
Çağımız
dünyasında ve Anayasamızın
amir
hükümleri karşısında, ideolojik akımları fikir özgürlü
ğüne inancımız bakımından kişisel bir sorun addedi
yoruz. Ancak, fikir özgürlüğü maskesi arkasında ör
gütlenerek, eyleme yönelik faaliyetleri rejimimizin var
lığı için tehlikeli buluyoruz.
İnancımız odur ki, iç bünyesi hasta olan bir top
lumun, diğer kesimlerinde sağlıklı olması olanak dı
şıdır.
Bir toplum jç bünyesini sağlığa kavuşturduğu ölçü
de, sorunlarını çözmede başarıya kavuşabilir.
Konumuzun gereği olarak Grupumuzun iç bünye
mizdeki rahatsızlıkları ve tedavi çareleri hususunda
ki görüşlerini şimdiye dek sunmaya çalıştığım esas
lar dahilinde açıklayacağım.
Tedavinin yolu sağlıklı bir teşhisten geçer.
1965'den beri, diğer uluslarda olduğu gibi yurdu
muzda da gençliğin başlattığı ve her geçen gün artan
ve sayın Demirel'in son iki Hükümeti döneminde bo
yuttan genişleyerek tırmanışımı artıran anarşik bir
ortamın ulusça derin ıstırabını çekmekteyiz.
Ekonomik alanda, iflasın eşiğinde büyük halk kit
lelerinin geçim sıkıntısının tepe noktasında bulunuyo
ruz.
Dış politikada başarısızlığın üst düzeyine tırman
mış durumdayız.
Özetle, Devlet varlığımız içte ve dışta tüm kesim
leriyle, bir batağa adım adım itilmek durumuna geti
rilmiştir.
Kanımızca biî duruma düşürülüşümüzün temel ne
denleri şunlardır :
«Bu Anayasa ile devlet idare edilemez,» zihniyeti
nin uzun yıllar iktidarını sürdürmesi,
Legal yollarla iktidara gelmek olanağından yok
sun, iktidar hastalığına müptela kişilerin, sahip olduk-
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lan siyasi güçleri, legal görünüşlü örgütleriyle illegal
davranışlara planlı olarak sevkedip iktidara ulaşma
hevesleri.
Biz, bu amaca yönelik dört ideolojik grupun içten
ve dıştan desteklenerek yurdumuzda anarşiyi taham-.
mül edilmez hale getirerek, demokratik rejime karşı
bir müdahaleyi zorunlu hale getirme gayretinde oldu
ğu kanısını taşıyoruz.
Bu gruplardan birisi; legal görünüm içinde illegal
faaliyetleriyle kamuoyunda yaygın bir kanaat haline
gelen Faşizmi kurma tutkusunu sürdürmektedir. Çağı ve modası geçmiş, büyük uhıslararın parçalanma
sına neden olmuş böyle bir ideolojik görüşün, Anaya
sanın himayesinde bulunan bir siyasi parti tarafın
dan, gençliğe kaba kuvvet zoru ile benimsetilmesi ve
devlet gücünden yararlanılarak yöneticiler eliyle de
okullara, devlet kurum ve kuruluşlarına sokulması bu
nalımın baş nedenlerinden birini oluşturmuştur.
Bu gruplardan bir diğeri; Türk toplumunun düzenini şeriat kurallarına dayandırmak, devleti lâik
esaslardan ayırarak çağdışı bir devlet düzeni ger
çekleştirmeyi amaçlayan dinsel kaynaklı şeriatçı aşırı
sağ akımdır. Üçüncüsü; Marksist temele dayalı ve
kendi içerisinde bölümlere ayrılmış amacı Komünizmi
getirmek olan aşırı sol akımdır.
Dördüncüsü; Dıştan ve işten desteklenen bir azın
lığın gerçekleştirmeye çalıştığı, ulusal bütünlüğümüzü
tehdit eden etnik bölücü akımdır.
Bu meyanda Kurtçülük akımının tehlikeli boyutlara ulaştığı, inkâr edilemez bir duruma gelmiştir.
Bu değ ; şik ve zıt görüşleri, amaçlarının aracı olarak kuüanmak isteyenler, birbirinin içine girerek, kar
şı grupları kendi amaçîarma göre kullanmak emeliyle
de faaliyetlerini sürdürmektedirler.
Bütün bu görüş sahiplerinin, örgütlenme çabalan ve eylemlere katılmaları yasal düzenimizi ihlal ma
hiyetindedir.
Bu görüşler Atatürkçülüğe aykırıdır.
Müşterek amaçları demokratik düzenimizi tahriptir. Bütün bu görüşlerin oluşturduğu örgütlenmeler
ve eylemler Atatürk sayesinde kullanma bahtiyarlığına ulaştığımız «Türk» adını, Türkiye Cumhuriyeti
Devlet! hürriyetimizi tahrip amacına yöneliktir.
Bugünkü çıkmaz ortama gelişimizin bir nedeni de,
devlet anlayışından yoksun lider görünümlü kişilerin,
iktidarı kaba kuvvete ve kuvvetlerin Anayasa
ve
yasalar dışı eylemlerine dayandırılarak
sürdürme
amacı ile iktidara ortak olması ve o iktidarların basının genel politika gereği bu uygulamalara olanak
sağlamasıdır.
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Devlet Güvenlik Kuvvetlerinin, belli amaçlar için
taraf tutan davranışları ve bu kuvvetlerin taraf tutma
sı için belirli ideolojilerle yetiştirilmiş, militanlarla
donatılması bugünkü duruma gelişimizin bir diğer se
bebini teşkil eder. İçinde bulunduğumuz bunalımın
diğer nedenleri de şunlardır.
Yurtların, okulların ideolojik saplantılarla eğitil
miş, yetiştirilmiş militanlar arasında parsellenerek iş
gal edilmesi,
Devlet varlığının gerekli ve vazgeçilmez istihbarat
ve güvenlik örgütleri gibi çok önemli örgütlerin özel
amaçlara yönetillme gayreti.
Derneklerin, siyasi amaçlar için kullanılması bu
dernekleri asıl amaçlarından ayırmış ve çoğunu anarşi
odakları haline getirmiştir.
Sendikalar siyasi amaçlar için bölünmüş, işçi hak
lan yerine Devlete yön veren, siyaset yuvaları haline
sokulmuştur.
Özellikle bazı sendikalar anarşiyi tahrik eden, anar
şiyi yürüten odaklar halinde bulunmaktadır.
Yüksekokul, Üniversite ve özellikle Devlet okul
larında öğretmen ve yöneticiler gençliği kamplara bö
lerek huzursuzluğa ve anarşiye olanak sağlamışlardır.
İşveren - İşçi sürtüşmesi ekonomik hayatımızda
olumsuz sonuçlar doğurmuştur.
Yolsuzluk, kaçakçılık, gelir dağılımındaki dengesiz'ikler, kamuoyunu umutsuzluğa ve umursamazlığa
sürüklemekte ve rejime güven duymama temayülünü
yaratmış bulunmaktadır.
— Rejime yönelik bu tehlikeler karşısında Parla
mento da, denetim görevini yapmayarak .parDi çıkarb.vm! üîu.ral çıkarların üstünde tutarak bunalımın art
masına imkân vermiştir.
Sayın senatörler;
Siyasi çıkar amaçlı tek yönlü görüş ve ithamlarla,
pc'ernlk'erîe yurdumuzu ve rejimimizi sürüklenmekte
oîJiiğu batağa saplanmaktan kurtaranlayız.
İçkide bulunduğumuz anarşik ortamın kısa zaman
da, düzeltilmesinin olanak dışı olduğunu da biliyo
ruz.
Halkımızın da bir an önce anarşinin durduruîaıasinm ya da durdurulacağı hususunda umuda kav aşıa-afeıasıııı beklediğini de açıkça görüyoruz.
Sayın İçiş'eri Bakanımız ve İç Güvenlik Kurulu,
anarşiden bunalmış halkımızın bu arzusunu da dik
kate alarak temkin ve süratle hareketi umutları filizîindirecek şekilde koordline ermelidir.
Kesin karar ve cesaretle anarşi mihrakları
ve
odakları üzerine gidilmelidir.
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— Gençliği silahlandıran, silah kaçakçıları şiddet
le izlenmeli, silah kaçakçılığı cezalarını artıracak ted
birler alınmalıdır.
— Kişilerin, kanunları uygulamakla görevli em
niyet mensuplarına karşı işleyecekleri suçların ceza
ları ağırlaştırılmalıdır. Amaçları dışında faaliyet gös
teren, anarşiye odaklık yapan, dernekler kapatılmalı,
yöneticileri kanunun pençesine verilmelidir.
jj
...
— Çok ağır ve zor şartlarda görev yapan emniyet
mensuplarının sosyal güvenlikleri ve geçim şartları
İdarecileri bir yerden alıp, başka yere nakletmek
] tatmin edici duruma getirilmelidir.
le, melanetlerinden kurtulmak mümkün değildir. Gö
— İçişleri Bakanlığı alınacak ve alınması gereken
revlerini yapmayan, ihmal eden, ya da çeşitli amaç
tedbirler için, ihtiyaç duyduğu kanun tekliflerini yap
lara hizmet yönünde hareket eden kim olursa ol
malı ve özellikle yıllardır çıkarılamayan Belediyeler
sun, suçları saptanıp cezalandırılmalıdır. Bu önerimiz
Kanunu Parlamentodan süratle çıkarılmalıdır.
hukuk devletinin de gereğidir.
Sayın İçişleri Bakanından, Anayasamızın 153 ncü
— Emniyet teşkilatı namus, şeref ve haysiyetle
maddesinde yer alan devrim kanunlarının korunması
görev yapanları da üzen, utandıran bir perişanlık
ile ilgili hükümlerinin uygulanması için gerekli ted
içinde bulunmaktadır. Özellikle polis, faşist bir dü
birleri almasını özellikle rica ediyoruz.
zen kurma amacında olanların militanlarıyla işgal
Sayın senatörler;
edilmiş ve onların egemenliği altında bulunmaktadır.
İçinde bulunduğumuz durumun ağırlığı nedeniyle,
A'sradan Z'sine kadar teşkilata yeni bir düzen verilme
bütçe olanakları üzerinde durmak yerine, iç bünyeli ve görevlerini yapmayanlar cezalandırılmalıdır.
ş mizln hastalığını teşhise ve tedavi çarelerini sunmaya
— Partizan amaçlarla kadrolaştırılmış olan İçiş
ağırlık verdik.
leri Bakanlığının yetkili personeli, başta valiler, kay
Konuşmamızı bağlarken şu hususlarda dikkatleri
makamlar, emniyet yetkilileri, görevlerinden süratle
nizi bir kez daha çekmek istiyoruz. Ulusumuzun yöalınmalıdır.
j netîmini, insanlık haysiyetiyle bağdaşmayan, komü
— Devletin her zaman faaliyetlerine ihtiyaç duy
nist, ümmetçi ve bölücü görüşlerin sultasına sunmak
duğu ve duyacağı emniyet ve istihbarat teşkilleri, ka
gayreti ile çırpınanlar, milli birlik ve bütünlüğümüzü
nunların emrettiği asli görevlerini yapacak hale ge
parçalamanın gafleti ve delaleti içinde bulunmaktadırtirilmeli ve bu kuruluşları özel amaçla kullanmaya j lar.
kalkışanlar var ise, saptanarak kanunun pençesine ve
Ulusumuz, kişi olarak kanunlara saygılı, toprağı
rilmelidir.
na ve ulusuna bağlı, verilen her iyi şeyi benimseyen,
— İç güvenlik kuvvetlerinin yetki ve sorumluluk
itaatkâr, fedakâr ve cefakâr, cesur bir ulustur.
ları günün koşullarına göre yeniden düzenlenmeli po
Onu kötü yola sevkeden, kötü idareci ve gaflet
lis - halk ilişkilerini karşılıklı güven ve saygı esasları
içinde bulunan aydınlar ve iktidar uğruna her şeyi mu
na göre düzenleyecek tertipler ve tedbirler alınmalı
bah sayan Makyavelist zihniyettir.
dır.
— Anarşi mihrakları üzerine şiddetle gidilmeli,
Mesafelerin çok kısaldığı, tehlikelerin üç buutlu
anarşiyi yönetenler kadar teşvik ve tahrik edenlerle,
çağımızda, ulusça birlik ve bütünlük içiride bulunma
yurt, okul ve Devlet kurum ve kuruluşlarındaki anar
nın gereği tartışılamaz.
şi yuyaları temizlenmeli, hangi renkte olursa olsun, |
Süper güçlerin^ özellikle az gelişmiş ya da gelişbütün anarşiîstîer ve yöneticileriyle siyasi cinayetlerin j mektc olan ülkeler üzerinde çıkarlarını sağlamak için
failleri bulunup kanunların pençesine teslim ed'üme- j her türlü tertibe girişeceği gayet doğaldır.
IMıir.
I
Asloîan ulusumuz ve rejimimiz için zararlı ve telh— Emniyet kuvvetlerinin yan tutmadan görev yap
Ilkeli olabilecek tertiplere alet olmamak ve olalbilecekmaları sağlanmalıdır.
İ îere de olanak tanımamaktır.
— Bütün silah ruhsatları iptal edilmeli, ruhsatsız ]
MİM birlik ve bütünlüğümüzü bozacak tertiplere
silah taşıyanların cezalarının ağırlaştırılmasını sağla j karşı tüm önlemleri almak Hükümetin baş görevi Olyacak tedbirler alınmalıdır.
• makla beralber, rejim tehlikesi karşısında siyasi par-

Devlet otoritesinin yok edildiği bir ülkede başta
anarşi olmak üzere, tüm sorunlarımızın sağlıklı ve
olumlu sonuçlara ulaşması mümkün olamaz.
Bugünkü durumdan kurtulabilmek için, arzına ça
lıştığımız bunalım nedenleri üzerine teker teker ve
ciddiyetle eğilmek gereklidir.
Öğretim ve öğrenim özgürlüğünü, siyasi amaçlan
için tahribine olanak sağlayan ve göz yuman siyasi
kadrolar, idareci kadrolar da kusurludur.
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tilerimiz ve Parlamento da kendisini siyasi kazanç ve
çıkar düşüncelerinden arındırmak zorundadır.
Kişilerim ve anayasal kuruluşların kendilerine dü
şen görevleri yapması, ulusal varlığımızın sağlıklı ola
rak devamına olanak sağlayacaktır.
Olaylara ç&ft gözle bakmaya, yan tutmadan ger
çeklerin yanımda olmaya meöburuz. Böyle bir anlayışla
ancak ulusumuzu, huzura ve refaha kavuşturalbiîiriz.
Sayın İçişleri Bakanının, bu anlayışla hareket ede
ceğine, sorumlarım üzerime yam tutmadan cesaretle gi
deceğine olan inancımızı muhafaza ediyoruz.
Alacağı her olumlu ve kanuni önlemim yanında
ve desteğimde olacağız.
Kendisine ve Bakanlığının değerli yöneticilerine iç
tenlikle başarılar diler, İçişleri Bütçesinin, ulusumuz
içim hayırlı olmasını temenni ederiz.
Grupum ve şahsım adına Yüce Heyetimize saygı
lar sunarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Şebip Karaîmullaoğlu, CHP
Grupu adına buyurun efendim.
CHP G R U P U ADINA ŞEBİP KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Sayım Başkam, Cumhuriyet Se
natosunun değerli üyeleri;
İçişleri Bakanlığımın 1978 Bütçesi üzerindeki Cum
huriyet Halk Partisi Grupu adına eleştirileninizi sun
mak üzere huzurunuzda bulunuyorum. Komuya gir
meden, Yüce Kurulunuza saygılar sunuyorum.
Değerli üyeler;
Konuşmalarımda boğazına kadar huzursuzluk ve
güvensizlik batağına saplanmış toplumumuzun esenli
ğe çıkmasını sağlayacak önlemleri ve dileklerimizi arz
ederken, objektif ve yansız kalmaya özen gösterece
ğim.
İçişleri Bakanlığı ülkenin dirlik - düzenliğindeki
sorumluluğu, yerel yönetimlerdeki denetim ve göze
tim ödeviyle, Devletimizin her kademesinde, kamu
hizmdtîerMm her yönünde ağırlığımı duyuran bir ba
kanlıktır. Devletin hizmet kavramındaki gelişmeler,
değişmeler, yeni hizmet birimlerinin oluşması bu Ba
kanlığın önemini azaltamaz, değerini düşüremez. Ya
sa koyucu bu gerçeğin bilinci içimde, Bakanlığa do
laylı yollardan görev verdiği gibi, belli yasalarla da
emniyet ve asayişten, dirlik - düzenlikten İçişleri Ba
kanlığını sorumlu tutmuştur.
Gerçekte dirlik - düzenliğin olmadığı yerde hiçbir
kamu hizmeti sağlıkla yürüyemez, olumlu sonuç alı
namaz.
Uzun süre iktidarda kalan cephe ve cepheyi oluş
turan siyasal kadrolar, bu bilinçten yoksun bulunduk
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ları için kafdeşi kardeşe, babayı oğula hasım düşür
müşlerdir. Devletin itibarı zedelenmiş, kanunlara ita
at azalmış, dış saygınlığımız ulusu kaygılandıracak dü
zeye inmiştir. Bakanlık bu çıkmazdan ülkeyi kurtarabilirse, görevini yapmış sayılacak, tüm vatandaşlarım
şükranlarını yanında bulacaktır.
Sayın üyeler;
Türk idare hayatında Tanzimat Fermamyla yeni
bir devir açılmıştır. Tanzimatı bir çok yönlerden eleş
tirmek, yermek, irdelemek mümkündür; bunlar yapı
lıyor da. Ancak, Tanzimat idareyi yasal yaptırımlarla
mücehhez kılmıştır. Tamzimahn açtığı çığırı takiben
Birinci Meşrutiyeti hazmedemeyen Sultan, yeni filiz
lenmeye başlayan yasal davranış kapılarını kapadık
tan sonra, şeriat nizamını da keyfine göre uygula
mış, haddi bir kenara iterek, keyfiliğe dayanan tazirlerle ülkeye, ülke yönetimime yıllarca egemen olmuş
tur. Hafiyeler, jurnalcılar toplumu sarmıştır. Kurtu
luş Savaşını, Cumhuriyet Dönemimi hatırlayalım; ar
tık idarede kamum hakimiyeti dönemi hızla rayıma gir
miştir. Bir taraftan devrimlerin yerleşmesini, şer kuv
vetlerin tasfiyesini amaçlayan özverili çalışmaları ile
iktidarların asıl dayanağı İçişleri Bakanlığı olmuştur.
İçişleri Bakanlığı, yukarıda arz ettiğim niteliğiyle
devlet babanın eli, koludur. Devlete açılan kapılara bu
yoldan girilir. Çok partili rejimde de Cephe İktidar
larına kadar bu anlayış sürmüştür. Bu dönemde ülke
mizde asayiş ve huzurun önemli ölçüde bozulmuş ol
ması, toplumun her bölümünde anarşi ve terör eylem^
lerinin egemen olmasının başlıca nedeni, daha 1975
yılı başlarında oluşturulan ve ulusumuzu ikiye bölme
yi amaçlayan cephecilik hareketiyle, bu tutarsız hare
keti geliştiren güçlerin zihniyetlerinden kaynaklanmış
tır. Bu zihniyetin temsilcilerinden biri, asayiş ve hu
zuru sağlamakla görevli resmi devlet güçlerini berta
raf ederek, sorumsuz, görev ve yetkisiz birtakım kim
se veya kimselerin belli amaçlara yönelik müdahale
lerini devlet siyaseti olarak benimsemiş ve yürütmüş
o'makîa, ülkemizde manevi ıstırap çukurunu, maddi
ıstırap çukurunu kazmış ve açmıştır.
Bu olumsuz çizgiye gelişi, MC'yi oluşturan siyasi
kadroların liderleri Hükümet programlarının müza
kerelerinde ifade etmekten çekinmemişlerdir.
Bumun yanımda İçişlerimi ele geçiren, diğer bir par
timin istilasına uğrayan, ömründe idare nedir, emir ne
dir, devlet hizmeti nedir bilmeyenler Bakanlığa musaiîat olmuşlardır. Çok değerli devlet adamlarının hiz
met verdikleri İçişleri Bakanlığı çağ dışı kafa yapı
sıyla, Anayasa çizgisinden geri kalan din simsarlarıI nın, bezirganlarının otağı durumuna düşürülmüştür.
402 —

C. Senatosu

B : 27

Artık İçişleri Bakanlığı ve Devletin, hükümetin tem
silcisi mahalli idare amirleri bu niteliklerini; taraf
sız niteliklerini geniş ölçüde yitirmişlerdir.
Bu sorumsuz kadro, Anayasa ilkelerinden biber
sizdirler. Bunlar İslam dinini siyaset pazarlarına, gün
lük çıkarlar pazarlarına çıkaran, dine saygılıyız der
ken saygısızlık düzeyine, çizgisine gelen kimselerdir.
Bunlar, Ravza^i Mutahharra'yı, Kabe'yi, sunime haşa,
Kitap'ı tekel altına almışlardır. Ama bunlar Devlet
Hazinesinin yağmasında; Beyiülmala el uzatanları, ko
misyoncuları, partileri için komisyon alanları gör
mezler. Mezhepçiliği, tarikatçılığı körüklerler. Anaya
sal kuruluş olan Diyanet İşlerini tarikatçılıkla telvis
ederler. Devlet ve hükümeti özel mal - mülkleri gîbi
parsellerler, eşkıyalığa, zorbalığa yeşil ışık yakarlar.
«Milli» kelimesini şeriat düzenini getirmek anlamın
da kullanırlar. Nefret ettikleri 1961 Anayasasına su
çüstü yakalanıp, kıstırıldıkları zaman sığınırlar.
Değerli üyeler;
Çizdiğim talblo ürkütücüdür. Fakat yasalar içinde
çalışan İçişleri Bakanlığının ülkeyi huzura kavuştura
cağına inanıyoruz. 3294 sayılı Yasa Ülkenin dirlik düzenliğinden İçişleri Bakanlığını, İçişleri Bakanını so
rumlu tutmuştur. Bakan bu görevini özel kanunlarına
göre yönetilen polis ve jandarma kuvvetleriyle yerine
getirir. Bu kuvvetler yetmezse, Silahlı Kuvvetlerden
yararlanır. Bakanlığın başka merkez kuruluşları da
vardır. Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünü de he
saba katarsak, Bakanlığın İller İdaresi, Nüfus İşleri,
Seferberlik Dairesi ile diğer danışma birimleri de ku
ruluşlar arasındadır. 5442 sayılı Yasa ile ihdas olunan
Merkez Valiliği Kurumu Cephenin elinde amacını yi
tirmiş, valilerin başında Demokles'in kılıcına dönüş
türülmüştür.
Anayasamızın 115 nci maddesinin gözettiği doğ
rultuda, Türkiye^mizin ele alınmasının gerektiğine ina
nıyoruz. Bu maddenin üçüncü fıkrasının idarenin aley
hine işletildiğini, bölge kuruluşlarıyla idare bütünlü
ğünün darfrelendiğini; Bakanların, vali ve kaymakam
ların kendi temsilcileri olduklarını unutarak, yeni ma
kamlar oluşturduklarını esefle ifade ediyorum. Bu tu
tum, kamu hizmetlerinin aksaması, iş sahiplerinin hak
lı şikâyet ve sızlanması, kırtasiyeciliğin büyümesi de
ğil, çekilmez hale gelmesi sonucunu vermiştir. 5442
sayılı Yasanın idare amirlerine verdiği denetim - göze
tim görevi maddesinin işlemesini temin etmek gerek
tir. Bu arada merkez kaymakamlığının kurulması için
yasal tedbirlerin getirilmesinde de fayda umuyoruz.
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Tarihi fonksiyonunu bitiren bucak müdürlükleri
nin tasfiyesinin ve yeni yenli ilçeler kurulması yeri
ne, kurulu ilçelerin elden geçirilmesinin daha doğru
olacağına kaniiz.
Ülkemiz yetenekli valiler elinde bir çok sorunları
na çözüm getirecektir. Bunun için vali tayinlerinde
esaslı ilkelerin tespiti, hatır - gönül faktörlünün bu ta
yinlerden uzaklaştırılması lazımdır. Valileri öz3ük iş
leri bakımından, İçişleri memurları Statüsünden çıkar
malı, terfi ve tayinleri bağımsız kurula verilmelidir.
Dışişlerinde olduğu gîbi rotasyon usulü getirmeliyiz.
Burada bir noktayı hatırlatmakta fayda görüyo
rum : Memleket sorun ve gerçeklerine pratik yön
den yabancı kaldıklarını izlediğimiz hariciye meslek
memurlarının belli bir aşamaya kadar geçici olarak
İçişleri veya diğer bakanlıkların hizmetlerinde kulla
nılmalarının isabetli olacağı kanısındayız.
Hizmetlerle ilgili 1154 birimde inceleme ve araş
tırma yapıldığı ve 20 bin sayfayı geçen rapor, 41 ka
nun tasarısı hazırladıklarını söyleyen bakanlığın, bu
tasarıları raflardan alıp, yasalaştırmaları için gayret
harcamaları gereklidir.
Kaymakamlık kursu, Cephe anlayışından arınmalı,
temizlenmelidir.
Nüfus işlerinin amaca uygun geliştirilmesi, eski ya
zılı defterlerin yeni harflere çevrilmesi, amprik bilgi
lerin yanında, mesleki bilgilerle mücehhez nüfus ele
manlarına olanaklar sağlanması lazımdır.
Anayasamızın 116 ncı maddesinde dayanağını bu
lup, 1624 sayılı Yasada sözlü edilen, yerel idarelerden
köy idaresini düzenleyen 442, belediye işlerini düzen
leyen 1580, il özel idarelerinin işlerini yoluna koyan
İdare-i Umumıiye-i Vilâyat kanunlarını elden geçir
mek, demokratik anlayışa uygun yenilikler getirmek
Bakanlığın gayretleri arasında olmalıdır. Ancak, ime
cenin, salmanın tarihi özüne dokunulmamah, bir kan
gren haline gelen, idareyi ağır derecede uğraştıran
köy ve kasaba sınır ihtilaflarını süratle çözüme bağ
layacak önlemler getirilmelidir.
İşlevini tamamlamış olan 1930 tarihli, 1580 sayılı
Yasanın belediye kurmak için şart koştuğu 2 OftO nü
fus ölçüsü yükseltilmeli, İller Bankasına, diğer kamu
kuruluşlarına el açan belediyelerin oluşmasına engel
olunmalıdır. «Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı
Cezaiye Kanunu» günün isterlerine uydurulmah, Tür
kiye'nin geniş ölçüde yükünü taşıyan büyük beldelere,
diğer beldelerden ayrı haklar veren yasalar çıkarılma
lıdır.
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Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasının uygK'aiîması, daha ilk baştan birtakım köklü aksaklık
lar getirmiştir. Muhtarlar Federasyonu Yasası çıkana
kadar, muhtarların kullanacakları evrakın Maliye ve
İçişleri Bakanlığınca sağlanacağı, bir sorun üzerine
Senatoda ifade edildiği halde, kanuni dayanaktan yok
sun Muhtarlar Federasyonu yasa dışı bir davranış
la binlerce lirayı toplamaya kalkışmıştır. Bu önlen
meli, faydadan çok zararları tespit edilen bu tip fe
derasyonların
kurulmasına meydan verilmemelidir.
Bu nedenle bir noktada Bakanlığın, daha isabetli de
yimle Hükümetin, daha dikkatli olmasını istiyorum.
Çok partili yaşama girdiğimizden bu yana, yasal
olarak poütikanın dışında kalmaları gereken köy, be
lediye, il özel idareleri, hatta mesleki kuruluşlar siya
set, hem de partizan siyaset batağının içine yuvarlan
mışlardır. Vesayet kurumları bu kötü gidişe son ver
melidir.
Bakanlık Savunma Sekreterliğinin ,düşman taar
ruzlarında, doğal afetlerde ve büyük yangınlarda hal
kın mal ve can kaybını en az seviyeye indirmek, Or
du seferberliğine yardım hizmetlerini milli güvenlik
amaçlarına uygun olarak yerine getirmekle görevli ol
duğunu görüyoruz. Önemini takdir ettiğimiz bu ku
ruluşun amaçlarına uygun bir çalışma yönteminde bu
lunduğu üzerinde kuşkularımız vardır.
Bskanhğın danışma birimlerinden Teftiş Kurulu
nun, idare mesleğine yüksek düzeyde eleman yetişti
recek nitelikte yeniden düzenlenmesini temenni edi
yoruz.
Ödeneklerin yerinde kullanılmasını, bilhassa özel
idarelere yardım ve ödemeler, köy muhtarları temsil
ödenekleri, şehir, kasaba, mahalle muhtarları ödene
ği, belediyelere yapılacak yardım ve ödemelerde ve
özellikle derneklere yapılacak yardımlarda özen gös
terilmesini, keyfilikten kaçınılmasını diliyoruz.
Bakanlığın bağlı kuruluşlarına, Emniyet Genel Mü
dürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığına gelmiş
bulunuyoruz.
Emniyet Genel Müdürlüğü, iç güvenliği sağlamak
ta, şehir ve kasabalarda birinci derecede görevli ve
mahalli mülki amirlerin emrinde birimleri bulunan
bir kuruluştur. Yasal dayanağı 2559, 3201, 6085 sa
yılı kanunlardır. Kuruluş Kanunu, polisi özel bir mes
lek saymış; yetişme, geîişme, yükselme ve nakillerini
belli esaslara bağlamıştır. Üzülerek söyleyelim ki,
Personel Kanunu ve İçişleri Bakanlığına musallat olan
partizan zihniyet mesleğe ağır darheler indirmiş, mes
leğin itibarım kırmıştır. Türk polisi, kendini bilmez
— 404
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iktidarlar, bakanlar, amirler yüzünden haksızlığa yak
laşan kınama ve gücenmelere hedef olmuştur. Yüz
yılı aşkm geçmişi, takdire değer hizmetleriyle Türk
polisini asıl ve yasal çizgisine getirmeliyiz. Mesuliyet
bilincine sahip iktidarın emniyet örgütünü huzura ka
vuşturacağına, vatandaş önünde itibarlı kılacağına
inanıyoruz. Artık özel bir yetenek isteyen Emniyet Ge
nel Müdürlüğü makamının geldi - gitti tahtası olmak
tan çıkarılacağına, Personel Kanunundan ayrı olarak
yeni bir kuruluş kanunu çıkarılacağına, terfi ve ta
yinlerde nakillerin ilkelere bağlanacağına, polisin mev
cut kanunlara göre hizmetlerini daha etken ve verim
li yürütülebilmesi için polis okulları ve Polis Enstitü
sünün ıslah edileceğine, akademi düzeyine getirile
ceğine güveniyoruz. Polis mesleği, meslekte istikbal
bekleyenlerin olacak; başka makam ve yerler için sıç
rama tahtası olmayacaktır.
Trafik zalbıtasıyla toplum zabıtasının, polisin anaprensiplerine göre yeniden örgütlenmesi, kuşkulardan
sıyrılması lazımdır.
Uyuşturucu madde kaçakçılığı ile uğraşan polisi
takdirle karşılıyoruz.
6136 sayılı Kanun değiştirilmeli, elde mevcut ka
çak yasak silahların tespitine olanak sağlanmalıdır.
İhtiyaçlara cevap vermeyen Telsiz Kanunu tadil edil
meli, amatör çalışmalara olanak verilmelidir. Kara
yolları taşıt kanunu çıkarılmalı, akaryakıt savurgan
lığına dur denilmelidir. Tiyatro ve sinemanıızı beli ve
kasıtlı kalıplara oturtmak istediği görülen, genel ola
rak sansür mevzuatı günün koşul ve gereklerine uyduruîmah, 64 yıllık mazisi bulunan Türk sinemacılığı
nın tüm sorunlarını kapsayan, kendisini yasal bir te
mele oturtan bir yasa öncelikle Türkiye Büyük Mil
let Meclisinden geçirilmelidir.
Değerli üyeler;
İzin verirseniz, Bulgaristan'dan gelmek isteyen soy
daşlarımızla ilgili bir derdi, yarayı da dile getirmek
istiyorum.
Bu konuda iç ve dış daire ve makamlarımızın ça
lışmalarını hızlandırmaları, anlaşma ve insan hakları
na uymakta istekli olmayan komşumuz Bulgaristan'ın
dikkati çekilmelidir. Haklı şikayetlere kulak tıkamak,
ödün vermek, taviz vermek bu sorunu çözümleye
mez. Yakınlarını, ana - babalarını, eşlerini, çocukları
nın yollarını bekleyenlerin gözyaşlarını dindiremez.
Jandarma Genel Komutanlığı, bilhassa kırsal böl
gelerde emniyet ve asayişi sağlamakla görevli çalış
malarıyla ün yapmış tarihi bir kuruluşumuzdur. Bu
nunla birlikte, en modern çalışma yöntemim benim-
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senıiş olmasına rağmen eleştirilerden uzak bırakılma
mıştır. Komutanlık, askeri niteliği nedeniyle emniyet
teşkilatının maruz kaldığı partizan sarsıntıyı hafif at
latmıştır. Partizan ve bilinçsiz davranışlar yüzünden
bağlı bulunduğu mülki makamlarla ilişkileri sarsılmış
olduğunu gördüğümüz jandarmanın bu olumsuz çiz
giden ayrılacağına inanıyoruz. Kolluk kuvvetlerinin
birleştirilmesi yasası çıkarılsa bile, daha uzun süre
üîkemfzde iç güvenliğin sağlanmasında jandarmanın
ağırlığını hissettireceğine inanıyoruz. Bu nedenle erat
ve subayların meslek bilgileriyle donatılmasına, eği
tilmesine önem verilmelidir. Cumhuriyetin ilk yılla
rında olduğu gibi, askerlik meclislerinde jandarma sı
nıfına ayrılan gençlere bugün de itina gösterilmesini
(istiyoruz. Çağın gereği orduya da yetenekli gençlerin
gerektiğini biliyoruz. Fakat, çok partili dönemde yö
netimin sonucu jandarma, vatandaşlarla daha sık te
masa gelmeye İKişlamıştır. Bu karşılaşmanın icabı ise
mesleki bilgileriyle mücehhez bir jandarma teşkilatına
daha çok ihtiyaç duyulmaktadır. Bugün jandarma gü
cümüzün askeri eğitimi ordu seviyesinde övüneceği
miz düzeydedir. Kıbns Barış Harekâtında jandarma
taburumuzun gösterdiği başarı gözlerimizi yaşartmıştır. Bu başarıyı mesleki faaliyetlerinde de bekliyo
ruz.
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Sahipli olan mayınlı araziye girip çıkmalar kayıtlan| mıştu*. Mal sahiplerinin sızlanmaları, şikâyetleri bu
yüzden sürüp gitmektedir, içişleri Bakanlığı, bölge
halkını ve görevlileri huzura kavuşturacak önlemler
getirmelidir. Haksız kazançların kapıları kapanmahdiî. Kaçakçılığın ekonomik bir olgu olduğunu kabul
etmek ve bu inançla sorunun üzerine gitmek lazım
dır. Sözü edilen bölgelerde jandarma faaliyetlerinin
şikâyet ve yakınma kaynağı olmayacak biçimde dü
zenlenmesinde fayda görüyoruz.
Değerli üyeler;

I

I
I
I
I
I

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Ulusu adına ken
disine hizmet edenlerden maddi, manevi olanakları
esirgemez, esirgememiştir de. Yukarıda arz ettiğim
gibi önemli olan, ödeneklerin yerli yerinde harcan
ması, savurganlık yoluna düşülmemesidir. Hizmetlerin
gereği harcamaları yapmalıyız; «Aman ödenek tenkis
edilmesin» zihniyetini bütün bütçede bir kenara it
meliyiz. Cumhuriyet Halk Partisi Grupu olarak, 1961
Anayasamızın lafzına ve ruhuna bağlı kalarak Programımızda çizdiğimiz ilkeler içinde partizanlıktan
uzak, insan haklarına saygah, düşün ve inanç özgürlüğünü içtenlikle benimseyen ve savunan, Atatürk ilkelerini gözeten onurlu bir devlet istiyoruz. Bu devletin iç dayanağı Türk kolluk kuvvetleridir.

Kamu düzeninin korunmasına, Anayasamızda ön
Kanunlara saygılı, yetki ve görevlerinin sınırlarını
görülen kişi hak ve hürriyetlerinin rahatlıkla kulla I bilen, zengin -^ fakir aynmı yapmadan vatandaşları
nılmasına zabıta olarak jandarmanın yardımcı olması I bir tutan, Cephe İktidarlarının açtıkları gedikleri sü
onun asıl ve yasal görevidir.
ratle onaran, halkın güveninden destek alan, Atatürk'
ün deyimiyle, «Cumhuriyet zabıtasına», tüm İçişleri
Kara ve deniz sınırlarımızın korunmasmda, ka
I Bakanlığına 1978 Bütçesinin esenlikler, mutluluklar
çakçılığın önlenmesiyle ilgili mevzuatın uygulanma
getirmesini diliyorum.
sında, Su Ürünleri Kanununa aykırı fiil ve hareket
I
Yüce Kurulunuza tekrar saygılar sunarım. (Alkış
lerin bertaraf edilmesinde REMO tasarısının tahak
lar).
kukuyla jandarma daha geniş nefes alacak, seferde
BAŞKAN — Haldun Menteşeoğlu, Adalet Partiordunun emrine girdiğinde ordu ölçülerinden geri kal
I si Grupu adına konuşmak üzere buyurunuz.
mayacaktır.
AP GRUPU ADÎNA HALDUN MENTEŞEOĞDeğerli üyeler;
I LU (Muğla) — Sayın Başkan, Cumhuriyet SenatosuSözlerimin sonuna geliyorum. Ancak, ülkemiz için, I nun değerli üyeleri;
İçişleri Bakanlığımızın 1978 Bütçesi üzerinde göözellikle Güney ve Doğu illerimiz için bir ıstırap
kaynağı olan, sinema ve tiyatro eserlerine konu olan I nişlerimizi ve eleştirilerimizi sunmak maksadıyla huI zuranuzdayım.
mayınlı arazilerden söz açmak istiyorum.
Suriye ve Irak sınırlarımızda karşılıklı kaçakçılık
yapıldığım, bunlardan milyonların kazanıldığını inkâr
edebilir miyiz?. Elbette Devlet kendi yürütme gücü
zabıta kuvvetleriyle bunlan engellemek için önlemler
alacaktır. Bu tedbirlerin polisiye olması meseleyi çözümlememiştir. Doğal engebelerden yoksun bulunan
bu sınırda yapay birtakım engeller ihdas etme yolu
na gidilmiş, hudut boyundaki arazi mayınlanmıştır.

I
Çok kısa zaman süresinin içinde ne söylemek
I mümkünse onu söylemeye çalışacağım. Sözlerime başI Iarken Yüce Senatoyu Grupum ve şahsım adına say
gılarla selamlarım.
I
Anayasal hak ve hürriyetlerimizin korunmasından,
I toplumumuzun huzur ve güvenliği ile ilgili kamu düI zeminin, kanun hâkimiyetinin sağlıklı ve güçlü yürü| «ilmesinden tutunuz da, mahalli idare kademelerinin
405 —
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gelişimine ve kontroluna, ülke çapında genel yöneti
min işlerliğine varıncaya kadar çeşitli ve ehemmiyetli
hizmetler manzumesinin görev ve sorumluluğunu üst
lenen İçişleri Bakanlığımızın büyük önemi açıkça or
tadadır.
Bu rolü ve hüviyeti ile Devletimizin temel organı
dır. O kadar ki, rejimin karakterini, hususiyle hükü
metlerin zihniyetini bu Bakanlığın kamu hizmetlerini
yürütürken uyguladığı politikanın ilkelerinden, tutum
ve davranışlarından anlamak mümkündür. Bir nevi
aynasıdır hükümetlerin. Şu halde; bünye ve teşkilat
olarak amaçlarına ulaşma imkân ve vasıtalarına sa
hip kılınması, metot ve organizasyon inkişafına açık
olması gerekir.
Modern şevki idarenin inceliklerini hedef almış
seviyeli bir hizmet içi eğitimin oluşturduğu sistem
içinde idare amirleri, yöneticiler, yetişme ve tecrübe
imkânı bulmalıdır.
Diğer taraftan tabi oldukları hukuki statü ve is
tihdam politikası idari ve mali güvenceye dayanma
lıdır.
Taşra da devlet valilik müessesesidir.. Devlet teş
kilatının şevki idare merkezi, hizmet ve hareket kay
nağıdır. Vali, bölgesinde her şeyden önce Devletin
ve hükümetin temsilcisi, güven ve huzuru, kanun
hâkimiyetini sağlayıcı meşru bir otoritedir.
Başka
bir açıdan vali, tarihten gelen bir şöhretin ve üstün
kişiliğin adıdır. Bu mümtaz vasfını sürdürebilmesi
Bakanlığın uyguladığı personel politikasının niteliğine
ve yöneldiği amaçlara bağlıdır.
Ne yazık ki, Sayın Bakan, Kars Valisini talıkikatsız ve tetkiksiz süratle merkeze alırken, tecrübe
ve geleneklerden gelen prensipleri çiğnemiş, valilik
müessesesini rencide etmiştir. İdare amirlerini süb
jektif ve politik ölçüler içinde değerlendiren bir zih
niyet ne topluma güven getirir, ne de onu sağlaya
cak olanlara şevk ve inanç verir.
İdare amirleri olayları bizzat fiziki gücü ile ön
leyen veya kanalize eden emniyet personeli değildir.
O, şevki idarecidir. Verdiği emirlerin oluşturduğu
tedbirler: icraya sevk ve takip etmektir görevi; ama
bu görevin ihmali tespit edilmeden, öfke ile, alelace
le, T R T haber bültenlerinde defalarca anons edile
rek alman cezai tasarruflar haysiyet kırıcıdır. Olum
lu sonuçlar vermekten uzaktır. Hatta, böylesine bir
tutum ve davranış hem idarede güveni, hem de ta
rafsız idare mekanizmasının
işlerliğini köstekleyen
ters bir uygulama olur. Genel yönetimi haklılık ve
adalet ilkelerinden yoksun kılar. Hiç bir mesele için

9 . 2 . 1978

O : 3

çare değildir bu. Bu yanlış yoldan dönüleceğini ümit
etmek isteriz.
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım;
İçişleri Bakanlığını yakından ilgilendiren bazı te
mel kanunlar eskimiş, değişen ve gelişen şartların ve
ihtiyaçların gerisinde kalmıştır. Özel idare
köhne
hukuk kurallarından arınmalıdır. Hazırlanmış olan
özel idare kanun tasarısının süratle
çıkarılmasını
ümit ediyoruz.
İl İdaresi Kanunu taşradaki hizmetler demetine
valiliğin insiyatif ve kontrolünü bölgesel kuruluşlara
kadar yayan, idare amirlerini genel yönetimde sürat
le tedbir ve karar alabilecek yetkilerle teçhiz eden
yeni bir hüviyete bürünmelidir.
Her sene binlerce vatandaşımızın ölümüne, ya
ralanmasına ve mal kaybına sebebiyet veren trafik
sorunu hayati bir ciddiyet taşımaktadır. Konunun
müstacel bulunması, çok yönlü olması, gerçeklere uy
gun istekleri karşılayan, elemli sonuçlara imkân ver
meyecek yeni bir trafik kanununun hazırlanması ve
mer'iyeti zaruret haline gelmiştir. Bilhassa ehliyet,
muayene, kontrol ve eğitim ilkeleri, İçişleri, Bayındır
lık, Ulaştırma ve Millî Eğitim bakanlıklarının görev
ve yetki alacağı sürekli işbirliği sisteminde toplan
malı ve işletilmelidir.
Sayın Başkan, değerli üyeler;
İçişleri Bakanlığımızın en önemli görevi şüphesiz
ki, emniyet ve asayiş, huzur ve güvenliktir.
Milli hayatımızı yıllardan beri rahatsız eden hür
riyetçi demokratik ve parlamenter rejimimizi, Cum
huriyetimizi tahrip ve değiştirme kastı güden saldı
rılar, anarşi ve terör hareketleri ülkemizin baş mese
lesi halini almıştır. Şu halde anarşiyi bütün yönleriy
le tam tanımak gerekir, doğru teşhis koymak gere
kir; doğru tedbirler almak için.
Anarşi nereden kaynaklanmaktadır?
Kökünde
ve kökeninde ne vardır? Meseleye geniş bir ufuktan
bakalım :
Bugün beynelmilel komünizmin dünyadaki demok
rasi ile idare edilen bütün memleketleri çeşitli biçim
lerde çürütmeye ve yıkmaya ve yerine komünist bir
idare getirmeye çalıştığı, saldırdığı inkâr edilmez bir
gerçektir. Milletlerarası
alanda bir arada yaşama,
detant politikası şemsiye olarak kullanılmakta, bunun
gölgesinde demokratik kaleleri içinden fethetme stra
tejisi pervasızca ve şiddetle uygulanmaktadır. Anarşi
bu açıdan bir dünya meselesidir. Dünyanın en önem
li stratejik, jeopolitik mevkiinde bulunan ülkemizin
asırlar boyu islav emperyalizminin tehdidi
altında
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bulunduğu unutulamaz. islav emperyalizminin aracı
haline gelen beynelmilel komünizm en usta ve en et
kin taktikler ve eylemlerle Devletimizi, Cumhuriye
timizi çökertmek, komünist bir yönetim
kurarak
anadevlete bağlamak kastını yıllardan beri sürdür
düğü muhakkaktır. Anarşi bu açıdan vatan ve dev
let meselesidir. Beynelmilel komünizmin aldatarak,
beyin yıkayarak, eğiterek, örgütlenerek, eylem ve sal
dırıya geçerek devletimizi yıkmak, milletimizi bölmek
ve dağıtmak stratejisini propaganda ile silahla, her çe
şit savaş metotlarıyla uygulamış, cana kıymış, mües
sese işgal etmiş, sabotaj yapmış, baskın ve soygun
yapmış ve reaksiyonel güçlerle çarpışma faaliyetini
en üstün düzeyde sürdürmüştür. Aşırı solun ve aşın
sağın kaba kuvvetle ve zorbalıkla hakları ve hürriyet
leri baskı altında tutması ve Devletimizi tahrip kas
tını güden saldırılarını takbih ediyoruz.
Şu halde, anarşinin altında bölmek, yıkmak ve
komünizm yatmaktadır. Güvenimizi, hak ve hürri
yetlerimizi tehdit ve baskı altında tutan, vuran, kı
ran, işgal eden anarşi böyle doğmuş, böyle yürümüş
ve bazı sorumsuz ve gafil teşekküllerden destek ve
yardım görmüştür.
Bugün iyice anlaşılmış ve aydınlanmıştır ki, şikâ
yetçi olduğumuz anarşi, masum öğrenci hareketlerin
den, sosyo - ekonomik sorunların çözülmesi talebin
den meydana gelmemiştir. Anarşinin kaynağı beynel
milel komünizmdir. Bu teşhis, yıllarca önce Adalet
Partisi tarafından konulmuştur; ama bu teşhis, sade
ce bizim değildir bugün. Mahkemelerimiz kararların
da, Milli Güvenlik Kurulumuz tebliğlerinde, üniver
site rektörlerimiz raporlarında tespit ve ifade etmiş
tir.
Şu halde bu teşhis bir bakıma Devletin teşhisidir.
Zaman ve olaylar, sıkıyönetim mahkemeleri karar
ları bunu doğrulamıştır; ama ne yazık ki, Cumhuri
yet Halk Partisi bu tespit ve teşhise hiç bir zaman
katılmamıştır. 12 Pvlarttan evvel, «Anarşinin yaratı
cısı, sebebi Hükümettir. Adalet Partisi iktidardan
ayrılsın anarşi durur, memleket üç gün içinde gül, gülüstanlık olur» denmişti; ama öyle mi oldu? AP ikti
dardan ayrıldı; fakat gül, gülüstanhk olmadı mem
leketimiz. Bilakis, anarşi 12 misli arttı. Huzursuz
luk ve güvensizlik en ağır ölçüler içinde sardı ülke
mizi. «Ne Anayasayı, ne de kanunları değiştirece
ğim. Ben, kanunları hakim kılmak için işbaşma
geldim» diyen ara rejimin Başbakanı Sayın Nihat
Erim, 30 gün sonra, «Bu yasalarla Devlet idare
edilemez; eden varsa gelsin» diyerek sıkıyönetime
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gitti. Bizim getirdiğimiz kanuni tedbirler manzume
sini ve diğer tedbirleri kabul etmek zorunda kaldı.
Anayasa 55 yerinden değişti. Ceza Kanunu, Polis
Vazife ve Selahiyet, Toplantı ve Gösteri Yürüyüş
leri kanunları tadil edildi, Devlet Güvenlik Mah
kemeleri, Dernekler, Üniversiteler kanunları yeni
den yasalaştı. Sıkıyönetim mahkemeleri komünist
eşkıyalarım, devlet ve millet düşmanlarım mahkûm
etti. Fakat bu tarihi gerçekten ders alınmadı. Hat
ta, bu gerçek benimsenmedi. Adalet Partisi baş
kanlığındaki koalisyon
hükümetleri de anarşinin
yegane sebebi kabul edildi. Hatta, daha ileri gidi
lerek, «Bu Hükümet katil Hükümettir» suçlamasına
kadar varıldı.
İşte şimdi iktidardalar, Hükümet oldular. Anar
şi durdu mu? Azaldı mı? Hayır. Anarşi tırmandı
ve doruk noktalara vardı. Ocak ayı rakamlarına
şöyle bakalım:
51 ölü, 401 yaralı, 144 patlama, 35 soygun.
Bu tablo anarşinin rekor düzeye ulaştığını gösteriyor.
Şimdi müsaadenizle bir kıyaslama yapalım:
Adalet Partisinin tek başına Hükümet olduğu
1968 yılından 1971 yılı 23 Martına kadar, ikisi inti
har olmak üzere 17 ölüm vakası vardır. Buna «Can
kıyımı, kardeş kavgası, iç savaşı» dendi ve bu so
nuç Hükümetin acizliğine, tedbirsizliğine, otoritesizliğine hamledildi. Hatta, 12 Mart'ın sebebi ola
rak gösterildi ve iddia edildi. Sadece ölüm vakala
rını ölçü alırsak, Cumhuriyet Halk Partisi Hüküme
tinin bir aylık ölüm blançosu, üç yıllık Adalet Par
tisi devrine ait rakamın tam dört mislidir.
Şimdi sorabiliriz, bu mu dirayet, bu mu eh
liyet, bu mu otorite?.. Zaman, büyük ve âdil bir
hakemdir; verecek hükmünü elbette. Tarih bunu
değerlendirecek, gelecek nesillere ibret dolu sahifeler sunacaktır.
Şimdi kendi teşhislerine, hükümlerine
uyarak,
«Bu Hükümet acizdir, anarşinin sebebidir, bu Hü
kümet katildir» diyecek miyiz? Milleti ve tarihi ha
fızasız sanmak, anarşiyi politika malzemesi yapa
rak siyasi merhaleler kaydetmek hevesi ve hırsı sa
hiplerine kâr ve fayda getirme. Bu tehlikeli bir
silahtır; genellikle ters teper. Vurdum sanırsınız;
ama gün gelir kendiniz vurulursunuz. Şimdi olduğu
gibi...
Sayın Başkan, değerli üyeler;
Komünizmin meydan okuması, anarşinin saldı
rısı karşısında Milletimizin ve Anayasa kuruluşları
mızın
demokrasiyi, Cumhuriyetimizi
yaşatmada
azimli ve kararlı olmalarına lüzum vardır ve bu şart407 —
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tu*. Varlıklarım Devlete medyundurlar. Onu koru I ve plana bağlamak, her yıl, miktarını, hacmini, gü
cünü artırmak hükümetlerin başta gelen vazifesidir.
ma görevim en üstün seviyede ifa etmek mesuliyeti
Hatta, hükümetlerin, dirayetli ve basiretli
olup
anındadırlar. Devletimizi savunma şuuru yaygın ve
olmadıklarının işaretidir.
etkin olmalıdır. Millet ve Devlet düşmanlarına, ha
Bu itibarla, iktidar mensuplarının, emniyet teş
inlere fırsat vermeyecek uyanıklığın ve bilincin için
kilatının hususiyle M İ T Müsteşarlığımızın ödeneğim
de olmak, her müessesenin, her teşekkülün ve he
kesme teşebbüsleri, Ordumuza kadar uzayan kontrpimizin sorumluluğu olmalıdır. Bu bir asgari müş
terektir; bunda toplanmak ve gereğini yapmak, alı I gerilla suçlamaları haksızdır, yanlıştır ve endişe veI ricidir, üzüntülüdür. Böylesine yanlış
teşhislerin
nacak en büyük tedbirdir.
meydana
getireceği
hatalı
tutum
ve
politikalar
yürü
Siyasi eğilimler ve tercihler, Devlet organları
tülecekse,
güvenlik
kuvvetleri
pasifize
ediliyor,
za
nın, Anayasal kuruluşların işlerliğine durgunluk ve
yıf
ve
hareketsiz
hale
getiriliyor
demektir.
O
tak
pasiflik getirmemelidir.
dirde de anarşi daha çok artacak, Devletimiz ve Mil
Olayları hükümetlerin rengine, içindeki partile
letimiz yıkılmak ve bölünmek tehlikesine daha çok
re göre değerlendirmek hatalıdır. Yakın tarihimiz
maruz kalacaktır.
de gördüğümüz siyasi buhranlar, rejim bunalımları,
Komünizm saldırısını şiddet ve terör hareketlerini
böylesine ihmallerin ve yanhş görüşlerin
yarattığı
önlemede,
huzur ve güvenliği yaymada, emniyet
ortamda doğmuştur.
kuvvetlerinin kudretli ve başarılı hale getirilmesi mü
Demokrasi, kendi kuralları içinde gelişip, kökleşessir tedbirlerin başında gelir
melidir. İnsan hak ve hürriyetleri, demokrasinin
Devletimizi, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir
temel prensipleridir; ama haklar ve hürriyetler, baş
bütün halinde muhafaza edebilmek, devlet ve mil
kalarının haklan ve hürriyetleriyle sınırlıdır. Hürri
let düşmanlığını tenkil ve tecziyeye tabi tutmak için
yeti yok etme özgürlüğü mevcut değildir. Şu halde,
iktidarımız zamanında hazırlanan kanuni tedbirler
hürriyetlerin istismarı ve suiistimali kabul edilemez.
manzumesi dediğimiz yasaları süratle çdtarmak zo
Kanun hakimiyeti geniş kapsamlı, demokrasiye güç
runluluğu vardır. En etkili tedbirlerden biri de bu
ve teminat, topluma huzur ve güven getirici şekil
dur.
de uygulanmalıdır.
Yukarıda temas ettiğimiz ve maalesef
Anayasa
Mahkemesi tarafından iptal edilen Polis Vazife ve
Yanlış teşhislerle tek taraflı yaklaşımlarla mesele
Selahiyet, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri, Dernek
ler çözülemez. Devlet, kanuni yetkileriyle, temel
ler, Devlet Güvenlik
Mahkemeleri ve Üniversite
organlarıyla ve nihayet emniyet kuvvetleriyle var
Kanunlarının yeniden yasalaşması lazımdır. Aksi
dır. Güvenlik kuvvetlerimiz Devlete sadık, hukukun
takdirde bu geniş boşluk anarşiyi güçlendiren, sür
üstünlüğüne gönülden bağlı, siyasi ve ideolojik eği
düren bir destek ve itici kuvvet olacaktır.
limlerden uzak bir kişiliğin sahibidir. Görevde ve
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım;
amaçta bir ve beraber olma, bütünleşme bilinci, ta
Sayın Bakanın. Karma Bütçe Komisyonundaki
rihi geleneklerinden kuvvet almıştır ve ortak vasıf
konuşmasında şayanı dikkat pasajlar vardı. «Cumhu
larıdır.
riyeti yıkmak, totaliter rejimi kurmak isteyen, Ana
BAŞKAN — İki dakikanız kaldı efendim.
yasa dışı kanunsuz hareketlere karşı
demokı asiyi
AP GRUPU ADINA
HALDUN MENTEŞEkoruyacağız,
ulusal
birliği
pekiştirme
hususuna
özen
OĞLU (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkanım.
göstereceğiz. Anayasal düzen içinde, huzur için
Bu hasletlerini geliştirmek ve güçlendirmek fev
de korkusuz yaşama hakkı sağlanacaktır.» diyordu
kalade önemli bir husustur. Polis teşkilatımız gele
neklerinden itilerek, Pol - Der gibi fikir ve inanç J Sayın Bakan. Bu sözlerin samimi olduğuna inana
rak, memnuniyetle karşılıyoruz; ama maziden gelen
ayrılıklarına siyasi temayüllere götürücü örgütlen
şüphelerimiz vardır.
melere kapalı tutulmalıdır ve hiç bir yerden destek
ve teşvik görmemelidir.
Bu sözlerin manasını dikkate alırsak, demek ki,
doğal haklar vardır; Anayasa ve yasaların üstünde,
Böylesine hevesler ve gayretler, polisin meslek
«Toprak işleyenin, su kullananın» sloganlarıyla ka
ve hizmet anlayışıyla bağdaşmayan tehlikeli yollar
nunsuzluk teşvik edilmeyecek, demokrasimize, «Cici
dır. Emniyet kuvvetlerimizi fenni, modern araç ve
demokrasi, biçimsel demokrasi; biz gerçek demok
gereçlerle teçhiz etmek, istihbaratta, eğitimde, be
rasi istiyoruz» denmeyecek.
şeri güçte süratli bir gelişmeyi amaçlayan bir sistem
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«Yıkılasa düzen, çökesi düzen; bu düzen değişe
cek, yıkılacaktır.» iddiaları yürütülmeyecek; bu dü
zen içinde korkusuz yaşayacağımız kabul edilecek.
Büyük Atatürk'ün direktifi olan,
«Komünizm
görüldüğü yerde ezilmelidir» direktifi inkâr görme
yecek. «İmam Hüseyin'i Kerbefâ'da şehit edenler
bunlardır. Nesimî'yi, Hallacı Mansur'u öldürenler
bunlardır» denmeyecek.
«Güneydoğu halkı esaret ve zulüm
içindedir.»
iddiaları tekrarlanmayacak. «Üretim ilişkileri, ikti
sadi güç el değiştirecek, altyapı devrimi gerçekleştirilecekfe.» vaadinden vazgeçilecek, mezhep, ırk ve
sınıf kavgalarının tohumlan atılmayacak, teşvik ve
tahrik görmeyecek, ulusal birliğimiz, bütünlüğümüz
pekiştirilecek. Öyle mi?..
BAŞKAN — Süreniz doldu efendim.
AP G R U P U ADINA HALDUN MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Bağlıyorum Sayın Başkanım,
müsaade ederseniz.
BAŞKAN — Lütfen.
AP G R U P U ADINA HALDUN MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Aksi takdirde Sayın Bakanın
sözlerini gerçek kabul etmek mümkün değildir.
Şu halde Cumhuriyet Halk Partisi yeni bir tari
hi yanılgıya iltica etmekte ve o can kurtaran ağacına
tırmanmaktadır. İşte mazi ile halin bu ciddi, dikka
te şayan çelişkisi, endişe ve şüphelerimizin kayna
ğıdır.
Şimdi, Sayın Bakandan sormak istiyoruz. İşa
ret ettiğimiz tedbirler alınacak mıdır? Adlarını söy
lediğimiz kanunların çıkarılmasına
çalışılacak mı
dır ve vaadiniz yerine getirilecek midir?..
Milletimiz, bu soruların cevabını beklemekte
dir. Aydınlık ve karanlık bu yoldan gelecektir. Biz
Devlet ve millet menfaatlerinin siyasi ve parti men
faatlerinin
üstünde tutulmasından yanayız. Bunu,
partiler demokrasisinin fazileti kabul ediyoruz. Her
şeyin üstünde vatan ve Devlet, her şey demokratik
sistem içinde çözülmelidir inancına sahibiz. Hürri
yetçi, demokratik, parlamenter rejimimizin, Cumhurivetknizin her şart altında yanındayız. Sosyal
Devlete evet, so.T»'al!zme, komünizme, faşizme, te
okratik devlet şekline hayır diyoruz ve bunları Mil
letimiz ve Devletimiz için tehlike görüyoruz.
BAŞKAN — Tamam efendim.
AP G R U P U ADINA HALDUN MENTEŞEOĞLU (Devamla.) — Bunda mutabık mıyız?.. E?;er
değjlsek, icraatınızın tümü, hüsran ve kargaşa ola
caktır.
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Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım;
Milletimizi, huzursuz ve güvensiz kılan, Dev
letimizi yıkmaya kasteden komünist bir yönetim
getirmek jsteyen anarşi ve terör hareketlerinin nasıl
önlenebileceği ve sebeplerinin neler olduğunu özetle
işaret etmeye çalıştım. Hükümetin bu
konudaki
icraatım elbette ki ciddiyetle ve dikkatle takip ede
ceğiz.
Hürriyetçi, milliyetçi, medeniyetçi, Atatürkçü
dünya görüşünün oluşturduğu Adalet Partisi felse
fesine dayalı, akılcı ve vatansever muhalefet politi
kamızı sürdüreceğiz.
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım;
Bütçemizin İçişleri Bakanlığımıza, Milletimize
hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, hepinize saygı
lar sunuyorum. (AP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — İçişleri Bakanlığı 1978 Mali Yılı
Bütçesi üzerinde gruplar konuşmalarını
tamamla
dılar.
Şimdi , kişisel görüşlerini bildirmek üzere Sa
yın Çelik; buyurun efendim.
MUSTAFA
ÇELÎK (x\fyonkarahisar) — Sayın
Başkan, değerli senatörler;
Bir konuyu Yüce Senatonun huzuruna getirmek
•için söz almış bulunuyorum.
21G'8 sayılı Muhtarlar Ödenek ve Sosv.il G'iven,:
'k Yasası JC 91977 tarihinde Rcsm'i Ganete -ile yavm'ana-ak yürüdüğe girdi. Yasa yürii.rlii&G g!rd?kten
nç ay sonra basandan, muhtarlar çevresinden ve va
tandaşlardan şikâvetler başladı, Şikayetlerin anakonusıı Muhtarlar Federasyonu Mi.
Nedîr bu Muhtarlar Federasyonu?.. Niçin şikâyet
•ediliyordu?.. Muhtarlar Federasyonu, Dernekler Ya
nsına göre kurulmuş bir dernekti. Belli savda va
tandaş bir araya gelmiş, kendi iradeleri ile dernek
kurmuşlar, adana da «Muhtarlar Federasyonu^ de
mişler, kendilerini basma ve kamuoyuna muhtarların
üst kuruluşu oîarak tanıtmışlar. Asanda böv?e bir
durumları yok. Türkiye'de bir «Muhtarlar Federasvonu yasası» yoktur. Böyle b=r yasa çükmamıştır. Bu
Federasyonu kuranlar isterlerse bu federasyonu, daha
doğrusu, 'bu derne*^ fe^îcdenllirler veya ı ^ a ' ^ c r ' d ^ r
J
m dern-egl herhangi bir s'ic işlerse kşwîta-y?lr?er.
Mantarlar Federasyonunun hukuki statüsü bnünr,
Muhtarlar Yasası M1!et Mecî:5?r.de RîKİişMlürfc.cn
vermen bir öüerge ile 6 ncı maddeye şöyle bir ftkra
îk^eT=nı,rs:
«Köy ve mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri -ara"«ndan yerilecek res^rd ev?r.ka ait Isasıh k?i^':hv
Türkiye Muhtarlar Federasyona tarafından b a s t ı r ı p
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dağıtılır. Bu kâğıtların tipi, örneği ve fiyatı, İçişleri
ve Maliye bakanlıklarınca en geç üç ay içinde müş
tereken tespit olunur.»
Ayrıca buna benzer bir de ek madde ilâve edilmiş;
ama geçici bir madde Uâve edilerek şöyle denmiş:
«6 ncı maddenin 2 nci fıkrasında sözü edilen Tür
kiye Muhtarlar Federasyonu hakkındaki hüküm, bu
Federasyonu özel bir yasa ile kurulmasına kadar uy
gulanmaz.» denmiş,
Yasanın Yüce Senatodaki görüşülmesi sırasında
değerli senatörler 6 ncı maddenin 2 nci fıkrasına ve
geçici maddeye itiraz ettiler. Bu hükümlerin yasa
tekniğine uymadığını söylediler. Basım ve dağıtım
işinin Federasyona verilemeyeceğini söylediler. Sayın
Komisyon Başkanı da aynı görüşlere iştirak ettiler.
Bu yolda değiştirge önergeleri verilince, bîr siyasi
parti grupu yasanın aynen geçmesini istedi, Senatoda
çoğunluğun olmadığını söyledi ve yoklama istedi. Ço
ğunluk olmadığı görüldü. Zaten Senatodaki görüşme
süresinin son günü idi. Yasa da böylece Millet Mec
lisinden geldiği gibi geçti.
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Özellikle Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunda
yapdan görüşmeler sırasında, kanunun geçici mad
desinde belirtilen espri içinde bu basını ve dağıtım
işinin (Türkiye Muhtarlar Federasyonu) adlı kuruluş
tarafından yapılmasına kanun yazımın taraftar ol
madığı hakkındaki ikaz üzerine konu yeniden incelen
miş ve Bakanlığımızca da bu yönde bir görüş de
ğişikliği hâsıl olmuş bulunmakla beraber, görünüşte
birçok çelişkiler taşıyan kanun hükümlerinin daha
isabetli bir değerlendirmesini yapabilmek için, Da
nıştay Kanununun 29 (C) ve 50 (C) maddeleri uya
rınca, Danıştayım ist'şari mütalaasının alınması uy
gun görülerek, 3.1.1978 gün ve 165 sayılı yazımızla
Başbakanlığa konu aksettirilmiş, ayrıca muhtarların
saz konusu basılı kâğıtları sadece Türkiye Muhtarlar
Federasyonundan sağlamaya zorunlu bulunmadıkları
hususunda valiliklere yeni bir genelge yapılması ka
rarlaştırılmış bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini saygıyla arz ve rica ederim.
Galip Demirel
Müsteşar
Geçici maddenin açık hükmüne rağmen, İçişleri
İçişleri Baltanı Yerine
ve Maliye bakanlıkları, resmi evrakın dağıtım ve ba
N o t : Danıştay Başkanlığına intikal ettirilmek üze->
sım işlerini Muhtarlar Federasyonuna verdi
re Başbakanlığa yazılmış yazının bir örneği ilişiktir,»
Ayrıca, İçişleri Bakanlığı (6.12,1977 tarihli) vali
Fakat arkasından Hükümet değişti. Yeni sayın
liklere bir genelge göndererek, bu e w aklan; yani basîlı
İçişleri Bakanımıza durumu arz ettim. Tetkik ettire
evrakları yalnız Muhtarlar Federasyonunun bastırılıp
ceklerini söylediler. Danıştaya 19 Ocak'ta görüş al
dağîtacağını ve Muhtarlar Federasyonunun soğuk
mak üzere tekrar müracaat ettiklerini bildirdiler. Sa
damgasını taşıyan resmi evrakın geçerli olduğunu bil
yın Bakanlık yönünden şimdilik durum böyle.
dirdi.
Bir de, Muhtarlar Federasyonu ne yapıyor; ona
bakalım:
Bu genelgeden haberim olunca, zamanın İçişleri
Bakanına müracaatla, Yasanın yanhş uygulandığını,
BAŞKAN — İki dakikanız var, ona göre efen
açık ve belirgin bir haksızlık olduğunu
söyledim.
dim, lütfen.
Meclis ve Senato tutanaklarını gösterdim.
MUSTAFA
ÇELİK (Devamla) — Bitiriyorum
Sayın Başkanım.
İçişleri Bakanlığı olarak yasayı, Meclis ve Senato
zabıtlarını, tekrar tetkik ettiler. 4.1.1978 tarihinde
Federasyon, tek tip evrakı, İçişleri ve Maliye Başahsıma şu yazı ile bilgi verdiler:
kanhğmm tespit etüği fiyattan; yani tanesini 2,5 lira
dan Türkiye'deki 50 bin muhtara zorla satıyor: hem
«Sayın Mustafa ÇelJk
de her muhtara en as 3=4 hin îirah'k olmak üzere sa
Aiyonkarahisar Senatörü
tıyor. Muhtarlar bu evrakian almaya mecbur edili
Ankara
yor.
?!?;$ ERyüı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik
Türkiye'de 50 bin clvaunda mubiar var. Her
Yasasın?» 6 ne; maddesi 2 nci fıkrası ile ek 1 nci
muhtara 3 bin iirahk evrak satılsa bu yüz milyonları
maddesi hükümleri gözenönde tutularak, köy ve
geçiyor. Ayrıca, bu evraklar her gn.n kırtasiyecilerde,
mahaCe muhtar v-£ ihtiyar 'heyetleri tar?,fmür>.n veri bakkallarda 5& kuruşa sahbr. Vatandaşlar lüzumsuz
lecek resmi evraka ait kasılı
kâğıtların (Tüıkiye
yere 53 kuruş yerine 250 -kuruş ödüyor.
Muhtarlar Federasyonu) adlı teşekkül tarafından bas™
Gene Muhiarlar Federasyonu Imiün muhtarlarda?»
tirıhp dağıtıma tabi tutulması uygun görülmüş ve bvâ
illi. rıîaaş'arır.î Federasyona bağışlamaları için 'bonolar
konuda 'il vali-kîeri ile İlgili d-ğer kuraîüşlara konu
almaktadırlar. 5£> hin muhtardan ahnaıı hıı paraların
bir genelge İle duyurulmuştur,
toplamı da 50 milyonun üzerindedir.
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Federasyon kendisini feshederse veya mahkeme
kararıyla kapatılırsa bu paralar ne olacaktır?..
içişleri Bakanlığı bu soygun ve vurguna daha ne
kadar göz yumacaktır?.. Sayın Bakandan bunları öğ
renmek istiyorum.
Yüce Senatoya saygılar sunarım. (CHP sıraların
dan alkışlar)
BAŞKAN — Sayın İlhan, buyurun efendim.
İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, sayın
senatörler, İçişleri Bakanlığının değerli mensuplar!;
hepinizi saygıyla selamlarım.
Grup sözcüleri içişleri Bakanlığı bütçesi üzerindeki
düşüncelerini bu yüce kürsüden dile getirdiler. Bir
bağımsız üye olarak ben de aynı konu hakkında gö
rüşlerimi belirtmek üzere söz almış bulunuyorum.
Ülkemiz gençliğinin önemli bölümü, düşman
kamplara ayrılmış ve düşüncesizce birbirlerini öldür
mektedirler.
Bunun yanında politik nedene dayanmayan adi
suçlarda da bir artış görülmektedir. Siyasi cinayet
lerin yanında, siyasi nedenleri olmayan yol ve banka
soygunları günlük olaylar haline gelmiştir. Bunlara
bir de adam kaçîrmaîarı .ilave edebiliriz.
Türkiye'de kirahk katillik yaygın bir meslek ve
geçim vasıtası haline gelmiştir. Bazj bölgelerde kira
lık katillerden oluşan çeteler en modern silahlarla
halkı tehdit etmekte, kanunlara saygılı silahsız kitle
leri tedirgin etmektedirler.
Çok partili demokratik düzene geçişimizden bu
yana siyasi amaçlarla sık sık çıkardan ve daha çok
adi suçlan kapsamına alan af kanunları suçu ve eşkı
yalığı teşvik eden bir mahiyet almıştır. Devlet zabıta
sı suçun önlenmesi ve suçlunun takibi görevlerini
gereğince yerine getirememektedir. Yakalanarak mah
kemeye sevk edilen suçlular ise, genellikle aşırı bir
himayeye mazhar olmakta, çeşidi sebeplerle salıveril
mektedirler. Mahkemeler kadro, araç, gereç yetersiz
liği yanında, aşırı bir iş yoğunluğu ile karşı karşıya
dır.
Adliyenin suç teşkil eden olaylara karşı gene!
tutumu ve kararların gecikmesi j.zbıi?.nm teldp gö
revini yakmakta isteksiz davrasarûasına yol açîr?ak£adır. Dünyada zabıtası olmayan dovlei yoktur. Tür
kiye'de polis ve jamlarma zam-m zaman h&kssz ve
politik amaçlı suçlamaların hedefi olmuştur. Bu tu
tum devleti zayıflatmıştır.
Kalen can ve mal güvenliğinin ;kalrnad?ğı, cana
ve. mala karşı saldırıların yeni Hükümetin kurulma
sından sonra da azalmayıp aksine arîraakfa Gİuîiğîi
herkesçe 'bilinen bk gerçektir. Bu durum karşısında
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harekete geçmeden evvel en başta hastalığın teşhisi
nin konulması gerekir. Hastalığın teşhisi konulmadsktan sonra, hiç bir şekilde harekete geçemeyiz.
12 Mart 1971 tarihinden bu yana gelişen ve yeni
Hükümetin görev başına gelişinden sonra da devam
eden anarşik olayların hedefinin şu veya bu parti olmadiği, doğrudan doğruya Türkiye Cumhuriyeti Dev
leti olduğu artık herkesçe kabul edilmesi gereken bir
gerçektir. Anarşinin dışarıdan büyük ölçüde destek
lendiğini, tahrik ve teşvik edildiğini zannediyorum.
Sayın senatörler;
Siyasi sloganlarla ve vahşi metotlarla sürdürülen
huzursuzluk ve kardeş kavgasının artık bir hükümet
ve parti meselesi değil, bir Devlet meselesi olduğu
kabul edilmelidir.
Bu nedenle anarşinin önlenmesi için bütün siyasi
parti ve milli kuruluşların bir gün dahi kaybetmeden
asgari müştereklerde anlaşıp, gerekli önlemleri bera
berce almaları zorunludur. Üzülerek belirtmek iste
rim ki, çok partili demokratik sistemi kabul edişimiz
den ve 1968 öğrenci olaylarının başlamasından bu
güne katlar Türkiye'de hükümet - muhalefet ilişkileri
çoğulcu demokratik rejimi kabul etmiş diğer ülke
lerde görüldüğü gibi sıhhatli ve 'karşılıklı güven için
de devam etmemiştir. Hükümet - muhalefet arasında
mevcut bu soğukluk ve düşmanca ilişkilerden en çek
milletimiz zarar görmüş ve halen de bu zararın fa
turasını ödemeye devam etmektedir. Esas bu noktada
anlaşmamız lâzım gelir en başta.
Şu anda ülkemizin içinde bulunduğu politik, eko
nomik ve sosyal durumun gereği, gruplar arasında
yapıcı
bir diyalogun başlatılması ve sürdürülmesi
kaçınılmaz bir zarurettir.
Sayın senatörler;
Anarşiye karşı mücadelede Hükümete düşen en
önemli görev, kısa bir süreden beri politik hayata
atılmış olan ve kendisi hakkında çok güzel, çok iyi
düşüncelere sahip olduğumuz Sayın İçişleri Bakanın
dan bilhassa istirham ediyorum ve bu noktaya değin
meden evvel bir noktaya parmak basmak istiyorum:
'Bir • süre evvel bu yüce kürsüden Türkiye'nin can
güvenliği konusu dile getirildi. Bîr bağımsız senatör
olarak üzülerek şahit olduğum koiîu şuydo: Eğer
bir görüşü burada dile getirmek isteyen bir parla
menter arkadaşımız o görüş 'hakkındaki düşünceleri
ni dile getirmişse, kati sureîk karşı tarafa şu kadar
bir tüle.rans tanıma irrikfım geremedim,
üzü'dihn.
Çünkü. gerçektea ben konuya cağ-sol diye değerlen
dirmeyeceğim, ayırmayacağım, yaimz 'bir görüşü ta-

C Senatosu

B : 27

9 . 2 . 1978

umurken karşı tarafı bir tek kelimeyle destekleme I
imkânına raslamadım. Meselâ, «150 öğrenci öldü
rülmüştür» diye bir rakam verirken, karşı taraftan
saymış okluğu rakamların içinden de bir tanesini ver
memiştir. Objektif olma imkânına sahip olmamıştır.
Eğer sayın Bakamınız, parlamenterlerin görüşlerine
dayanarak konuya eğilecekse mutlaka ve mutlaka ya
nılacaktır. Ben bunu bilhassa belirtmek istiyorum.
I
Anarşiye karşı mücadelede Hükümete düşen en
önemli görev, anarşinin nedenlerini iyi ve sağlam bir I
şekilde teşhis etmek, alınacak tedbirlerde ve tedbirle
rin uygulanmasında tarafsız ve objektif davranmak
tır. Türk milleti, partili, partisiz tüm çoğunluğuyla
Hükümetin anarşi karşısında alacağı önlemleri ve bu
önlemlerde taraf tutup tutmayacağını büyük bir dik
kat ve heyecanla takip etmektedir.
Şayet Hükümet bu tedbirleri alırken Sayın Baş
bakanın, îçişleri Bakanının ve diğer Hükümet yet
kililerinin açıklamalarında altını çizerek belirttikleri !
gibi, barışçı, tarafsız, objektif ve kararlı olabilirse
milletin tamamının desteğini alacak, bu suretle diğer I
sorunların çözümünde de milletin topyekûn güvenini
kazanacaktır. Böyle olmaz da, Hükümet, biraz evvel I
belirttiğim gibi bir günlük konulara bakmaya çalı- I
şırsa, bu durum karşısında Hükümetin haliyle alaca- I
ğı tedbirler de ona göre yanlış olacak ve dolayısıyla I
konu tamamıyla birbirine karışacaktır.
I
BAŞKAN — İki dakikanız var efendim.
I
İSMAİL İLHAN (Devamla) — Sözlerimi bitir
meden evvel iki noktaya değineceğim.
I
Görevlerini baklayla yapıp, icabında hayatlarını I
tehlikeye atmak suretiyle emniyet mensuplarının için- |
de efsaneleşmiş olan kişHer var. Onları şu veyahutta I
bu makama tayin etmek suretiyle tedirgin etmeye I
kimsenin hakkı yok. Meselâ burada Sadettin Tantan'dan bahsetmek isterim.
I
ŞBoğu ve Güneydoğu Anadolu'da görev yapmakta I
olan bazı jandarma çavuşları hakkında şikâyetler ol- I
nsîsştıır. Bilhassa istirham
ediyeras'n,
Tnr'c'ye'niî? I
Değil. Anadoîu'da en öneraîi Eornnîarsndan bir tanes' I
budur. Çek iyi feHd'ğ'n? b."r konuyu kura:1a yüksek I
huzurlarınıza getiremem; amg çok iyi biM?ğ'm bîr I
koh-aduıv Maalesef köylüden para al* »maktadır.
Emniyet mensuplarının maddi ve manevi SOTUIÎlan mutlaka çözümlenmelidir. Asken hasîaıreüere benzer emniyet mensuplarına da ayrı bir haslane açılması şarttır.
Görev başında şehit elan emniyet mensuplarının
geriye bıraktığı çoeuk ve eşlerine maaşîn mutlaka
başlanması şarttır*
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İçişleri Bakanlığı bütçesinin İçişleri Bakanlığı men
suplarına ve Türk Milletine hayırlı ve uğurlu obuası
nı diler, hepinizi saygıyla selamlarım.
BAŞKAN — Sayın Unsal...
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Konuşmayaca
ğım Sayın Başkan.
BAŞKAN — Vazgeçtiniz.
Buyurun Sayın Feyyat.
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Başkan,
sayın senatörler, Sayın Bakan;
Ben sıradan, gelişigüzel, rutin, her sene konşulanı
tekrar niteliğinde değil, huzurunuza gelmişken bir iki örnek olayı, basit, somut olarak arz etmek isti
yorum. Eğer bunu ıttılaınıza sunar, hafızanızda kalır
da tamimlere, genelgelere biraz ithal edilirse, fayda
lı olacağı kanısındayım. Takdir yüce yetkililerindir.
Birincisi, suçluların tespiti... Bir yıl evvel İçişleri
Bakanı burada, Sayın Babüroğlu tarafından sorulan
bir sual üzerine, «Suçlular yakalandı, işte 10 kişi ne
zaret altına alındı, haklarında kovuşturma yapılmak
tadır...» dedi. Gelişigüzel klasik laf. Ondan sonra bi
zim, Allah selamet versin Babüroğlu, belki tatbikatı
olmadığı için, jandarmalık yapmış olsaydı bir derece
farkına varırdı belki, ama galiba o~dunun piyade sı
nıfından olduğu için farkına varmadı, meslek harici...
Ben oturduğum yerden, «Sayın Bakan, bu suçun suç
luları yakalandı mı?» dediğimde müdahale ettiler ba
zı arkadaşlar, bu konuyla ilgili olmayanlar. Bakan, o
suçun faillerinden hiçbirisinin yakalanmadığım itiraf
etmek mecburiyetinde kaldı.
Sayın Bakandan istirhamım şu: Bir çocuk öldü
rülüyor, pencereden aşağıya atılıyor, polis geliyor, ara
ma yapılıyor, yurtta silah buluyor diğer yurtta mermi
buluyor, diğer yurtta bir dinamit lokumu buluyor. Ora
da i k i - ü ç kişi geçiyor kavga ediyorlar, onları yakalı
yor. Ondan sonra kamuoyuna, «İşte bu kadar suçlu
yakalandı» diye ilân ediliyor. Suçlular daima tespit
edilmeden yıllar boyu kamufle edilmektedir. Savcı
lık da uyutuhnaktadur; İçişleri Bakanlığına bağlı adli
zabıta görevini yükümîeıımekle sorumlu kimseler ta
rafından.
İkincisi: suçüann tespiti. Bu da iki türlü mütalaa
edilir. Jandarma köyde bir tahkikat yapar, onun suç
ohsp olmadığının bilincine belki varmamıştır; önemli
değil, ama namuslu bir tahkikat yapmıştır. Evrak,
olduğu gibidir, resim gibi alınmıştır. Belki detayları
ma girmiş, gereksiz işlemler yapmıştır, ama iş tama
mıyla saf, temiz, berrak bir su gibidir. Biraz yetki
liyi yorar; okuyacak, fazla okuma külfetine katlana2 —
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cak. Belki jandarma bilmediği için mevcutlu da ge
tirir köyden, vatandaşı biraz hürriyetinden mahrum
eder, getirir.
Şimdi, jandarmanın getirdiği suçlu belki gereksiz,
ama getirdiği tahkikat sağlam. Okursun, onların suç
lu olup olmadığına karar verebilirsin bir müddeiumu
mi olarak.
Polisten tahkikat gelir, mevcutlu yok. Evrak mü
kemmeldir. Büyük vilayetlerde bir zamanlar 10 savcı
nın yaptığı işi şimdi 40 savcı, 50 savcı yapmaktadır.
Savcı miktarı artar, polisin işi düşmez, polisin işi sa
bittir, artar. Polisin işinin artmasıyla savcı kadrosunun
artması doğru orantılıdır. Savcıların kadrosunun art
ması, savcılar arasında iş bölümü, işlerinin azalması;
bunlar şehzade sınıfından oldukları için, bunların kad
rosunun artması halinde, kendi işleri azaltılır, fakat
polisin canı cehenneme; işi artmış, artmamış umurun
da değil, bununla yetkili, görevli savcının.
Basit bir misal arz edeceğim. Bir tahkikat geliyor,
başka bir arkadaş bana telefon ediyor. «Bu evrakla
ilgilenir misin?» diye, işte birisi rica etmiştir. Biraz
merak ettim, ilgilendim. Evrak daha da deşilince,
mesken masuniyetini ihlalden gelen evrakta mesken
masuniyetini ihlâl yok. Öyle kitabına uydurulmuş ki...
Biraz daha deştik, adam kendi evinde, kendi kayınvalidesiyle kavga ederken, kendi evinde mesken ma
suniyetini ih'aiden mevcutlu getiriyorlar. Sonra biraz
deşiyorum, serbest bırakıyorum, fakat o çocuğu ça
ğırdım, sordum; «Niçin kayınvalidenin evine yürü
dün?» diye. Karım ayrıklı, şudur, budur» dedi. «Bir
şüphen var mı oğlum?» dedim, «Var» dedi. «Yaz
bir yazılı şikâyet» dedim, yazılı şikâyeti aldım, ara,
adresini bul bana getir. Adresini buldu getirdi, zina
dan diğer taraf, müşteki zinadan mahkûm oldu;
müşteki ve şahit. Şimdi, polisin getirdiği evrakın so
nu başka türlü çıkar.
Şimdi, savcılar büyük vilayetlerde % 10 resen tah
kikat yapmaz; polisin elinde. Polis de ya bilgisizlik
le veyahut da kitabına uydurmak suretiyle adalet
mekanizmasını bu şekilde morfinler, büyük vilayetle
rin gereğidir.
Şimdi, geçen gün Sayın Mi'li Eğitim Bakanına
arz ettim, belki polisle başın derttedir Sayın Bakan;
okuldaki öğretmenlerin, müdürlerin rahatım temin
etmek ve asayişi okul bünyesi içerisinde halletmek
için şu uygulamayı yapsanız nasıl olur dedim. «Na
sıl bir uygulama yapalım?» dediler. Okul içerisinde
çocukları tehdit edenler var mı? Okul idaresi bilir,
müdür bilir. Orada ülkücü öğretmen de var, soku, şu
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bu öğretmen de var; birbirlerini tanırlar. Rahatsız
eden çocuklar suçlu durumdadırlar. Suçu şartlı teh
dittir; Türk Ceza Kanununun 188 nci maddesine gi
rer. Polisle muhatap olmayın. Siz polise gideceksiniz,
arzı endam edeceksiniz, bir mektep müdürü olarak
prestijiniz sarsılacak, ondan sonra polis bunu basit
bir müessir fiil suçuna dökecek... Netice, yazılı şi
kâyet yok, sonuç alnmayacak. Siz şartlı tehditten ya
zın bir evrak, hademeyle bağlı bulunduğunuz savcı
ya gönderin, bu işi savcının üzerine yükleyin. Ada
let Bakanını da grupta ben sıkıştırırım, biraz hareket
veririz, biraz daha tığ gibi olur, benim gibi biraz tüysıklet duruma gelir, biraz yorulsun. Bu iş böyle hal
ledilir. Çünkü bugünkü şartlar altında polis kadrosu
na o tip insanlar doldurulmuş ki, bugünkü şartlar al
tında polisle iş yapamazsınız. Çünkü İçişleri Bakan
lığı kararnamesini, kadrolaşmasını, toparlanmasını bi
tirinceye kadar...
BAŞKAN — İki dakikanız var efendim.
MEHMET FEYYAT (Devamla) — Eyvah Sayın
Başkan.
Bugün o uygulamaya girdi, suçluluk telâşı içinde
bulunan ülkücü öğretmenler, her birisi polisle işbir
liği halinde; niçin polisi aradan çıkardı, niçin bizi
savcıyla muhatap etti diye ayaklanmaya başladı
lar.
Cumhuriyetin savcısına ademi itimat beyan edip
de onun emrindeki polise hulus çakanlar, Türkiye
Cumhuriyetinin demokratik rejimini, Parlamentosunu
ikinci plana itip, onun emrindeki orduya hulus ça
kanlar; bunlar bir memleket değil, kümes de idare
edemezler. Aşağılık duygusu içinde bulunanlar, kendi
emrindeki kimseler...
BAŞKAN — Lütfen Sayın Feyyat, hakaretamiz
sözler kullanmayınız...
MEHMET FEYYAT (Devamla) — Hakaret de
ğil, ben mücerret konuşuyorum, kim alınırsa alınsın.
Kendi emrindeki bir kadronun süngüsüyle alacağı
edilen bir kadro, o yönetim üzerinde hükümet ola
maz, itkidar olamaz. Bunlar gitsinler Romanya'ya
Anna Aslan'dan ilaç alsınlar, şahsi iktidarlarım dü
zeltsinler. Hükümet, milli iktidar olamazlar... Ola
mazlar... Olamazlar...
Saygılar efendim.
BAŞKAN — Sayın Feyyat, Senato kürsüsüne çık
maya uğraşın efendim, rica ederim.
MEHMET FEYYAT (Devmala) — Senato kür
süsünde, bu memleketin iktidarına lâyık olmayanlara,
bu memlekete eşkıyalığı getiren, cephe ziyniyetini
getirenlere layık oldukları bir adı veriyorum.
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• BAŞKAN — Sayın Feyyat, Sayın Feyyal, lütfen
efendim.
MEHMET FEYYAT (Devamla) — Siz onu mu
temsil ediyorsunuz, tarafsız Başkan mısınız, evvela
onu açıklayın?...
BAŞKAN — Sayın Ali Oğaz, buyurunuz efen
dim.
A L ! OĞUZ (İstanbul) — Muhterem Başkan,
muhterem senatörler;
İçişleri Bakanlığı Bütçesinin- müzakeresi münase
betiyle huzurlarınızda bulunuyorum. Bütçenin evvel
emirde Milletlinize, memleketimize, İçişleri Bakanlığı
ve mensuplarına hayırlı olması dileğiyle sözlerime
başlıyorum.
Muhterem arkadaşlarım;
Memleketimizin içinde bulunduğa şartlan her şey
den evvel ehemmiyetle nazara alıp, dikkatle üzerinde
durup, titizlikle meselelerin üzerine eğilmek mecbu
riyetindeyiz.
İçişleri Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle hemen
şunu ifade edeyim ki, bugün memleketimizin en mü
him meselesi, sorunu asayiş meselesidir. Huzurunu
za gelen her arkadaşımız bunu ehemmiyetle dile
getirdi.
{çişleri Bakanlığının vazifeleri içerisinde memle
ketin iç güvenliğini, Milletin huzurunu ve umumi
emiîiyetiııi korumaktan, âmme intizamını muhafaza
dan, a-'imesîin düzeninin işler hakle ayakta tutulma
sından mesul olduğa hususu hepimizin malumudur.
Ancak, bu hizmeti İçişleri Bakanlığı elinde mevcut
imkânlarıyla yürütür ve yapar. Peki bu imkânlar
daha öncede memleketimizde ve Bakanlığın elinde
mevcut bulunmasına rağmen neden bu noktaya gel
dik? Niye memleket huzursuz olda? Neden anarşi
hei' gün biraz daha tırmanma noktasındadır?..
Muhterem arkadaşlarım;
Şunu ememiyetie nazarı itibara almak lazım ki,
burada ayrı ayrı partilerin ve görüşlerin sahibi olma
mıza ve ayrı ayrı düşüncelerin temsilcisi Gİmamıza
rağmen her şeyden evvel bu Milletin bir ferdî, bu
memleketin evladayız, bu memleketin meselelerinden
hepimiz mesulüz. Eğer, mevcut şartlar memleketin
•aleyhine ve milletin aleyhine ise bunun mesulü muhakkakki hepimizin. Eğer asgari müşterekte birle
şip, memleketin içinde bulunduğu meseleleri birlikte,
ehemmiyetine binaen ağırlığını tartarak nazara itibara
aim32£ak bunu, kendi zihniyetimiz veya partimizin.
politikası istikametinde veya bize temin edeceği men
faat istikametinde gözetirsek ve o noktadan işi mü
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talaa edersek, bir gün korkarım ki, buna çare ara
mak noktasına gelenler de bunun kolay kolay deva
sını bulamazlar.
Biz muhalefetteyken ayrı, iktidardayken ayrı ola
rak görürsek memleket meselelerini; elimize nasıl ol
sa iktidar olma fırsatı geçti veryansın edelim, ağzı
mıza gelen her şeyi söyleyelim dersek, bunun mem
lekete bir fayda getireceğine ben inanmıyorum. Her
şeyden evvel iktidar noktasında bulunan insanların
sabırlı, teenni içerisinde, dikkatli, yapıcı ve birleştirici
olmak mecburiyetleri vardır. Eğer bu noktada ol
mazlarsa hırçınlık içerisinde ortaya koyacakları hiç
bir meselede kolay kolay taraftar bulamazlar ve fikir
leri etrafında iltifatkâr, yardımcı insanları bulamaz
lar.
Muhterem arkadaşlarım;
Malumunuzdur ki, 1960 öncelerinde başlayan
anarşi yavaş yavaş, tumana tırmana bugünkü seviye
sine geldi ve bugün hepimizin müşterek bir meselesi
oldu. Öldürülen vatan evlatları kepimizin evlatları
dır. İçimiz kanayarak bunları takip ediyoruz. Pat
layan her bomba ile tahrip edilen milli servet mem
leketimizde hepimizin servetidir ve bu milletin serve
tidir. içimiz kanayarak bunları takip ediyoruz.
Peki, «Devası ne olacaktır?» diye bir sual sorul
duğu zaman ben derim ki, bu memleketin evladı bir
birini sevmezse, kardeşlik noktasında birleşmezse,
partiler bir araya gelip fikirlerini ve ideolojik istika
metlerini bir tarafa bırakıp insanca, efendice müsasnchaiı bir fikir içerisinde bunun çaresini beraber te
emmül etmezlerse, bunun bir noktada biteceğini ve
disiplin altına alınacağın: ben kabul edemiyorum.
Hepinizin evlatları var; öldürülen evlatlar ne şartlar
altında büyütüldü, hepiniz bunu takdir edersiniz, na
sıl güç şartlar altında yetiştirildi bunu çok iyi bilir
siniz. O sebeple insanın ancak ailesinin içinde veya
bir yakınının basma böyle bir akıbet geldiği zaman
muhakkak ki, ciğeri yanar; ama o zaman iş işten
geçmiş olur.
Bu tırmanma devam ettiği zaman bir gün talebe
seviyesini aşar, halkımızın içine kadar girer, hattâ
parlamenterler arasına girer, bütün memleket sathına
yayılırsa; kimin kimin kapısına daha erken geleceği
belli olmaz. Onun için ben şimdiden derim ki, teh
like çanları başiamadan, memleketin her tarafım ku
rumuş bir odun, bir ot, bir saman yığını gibi çatır
çatır yakmadan devası bulunmazsa çok yazık olur,
çok geç kahnrcîş olur. Buradan ona buna sövmekle
hakaret etmekle, gideni yermekle, hiç bir şey elde
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edileceğine ben inanmıyonEn. Bunu ancak söyle
yenleri küçültür ve aleyhinde konuşulanları da büyül
tür. Bir insan içinde ne varsa dışına onu sızdırır.
Kem söz sahibine aittir,
Muhterem arkadaşlarım;
Üç kıtada, yedi denizde hâkim olmuş tarihin en
şerefli milletiyiz. Tarih boyunca bizden daha büyük
bir millet, bizden daha büyük bir Devlet olmamış,
öyie zamanlar geçüTîiişiz; ama o noktada millet bir
birini sevmiş. Hatırlayacaksınız Fatih Hazretleri Bi
zans'ın üzerine yürümeden evvel milletinin durumunu
öğrenmek için bir gün çarşıya çtktuğı zaman, alışve
riş yaptığı bir esnaf karşısındaki komşuyu göstere
rek, «İkinci talebinizi lütfen 'karşımdaki komşumdan
alınız, daha o alışveriş yapmadı.» diyebiliyor. Mah
kemeye gittiği zaman, annesinin vefatı sebebiyle ge
lip mevkiine oturamayan lıâidmin, kusurun kendisine
alt olduğunu beyan ederek; bir at alışverişinde «Atın
özürlü hasta olduğunu vaktinde gelip tespit edeme
dim» diye «At bedelinin hâkimden tahsiline» diyebi
liyor. Bu millet tarih boyunca bir keten elyafının mil
yonlarcası birleşerek bir halat haline gelmesi gibi, ma
niaları devirmesi gibi, engelleri aşması gibi, güçlükle
ri yenmesi gibi ve büyük kuvvetleri bağlaması gibi
yine halat haline gelmesini bilir; tarih boyunca böyle
olmuştur.
BAŞKAN — İki dakikanız var efendim.
ALİ OĞUZ (Devamla) — Muhterem arkadaşla
rım;
Zabıta kuvvetlerimizin ihtiyaçlarım arkadaşlarımız
arfz amik dile getirdiler. Ben bunları teker teker hu
zurunuzda sayıp dökmeyeceğim. Ancak şu kadarını
ifade ederim ki, vazifelerini yapmaları uğrunda canı
nı veren jandarma ve emniyet kuvvetlerimizin eşleri
ve çocuklarının muhafaza altına alınması ve onlara
destek olunması için bazı mevzuat teklifleri olmuştu.
Bu mevzuat tekliflerinin Meclislerden geç çıkması
karşısında bunların mağduriyetlerine mahal verilme
den Sayın Bakanımızın bunlara deva getirmesini is
tirham ediyorum. Bu kadirşinaslık olur.
Muhterem arkadaşlarım;
Zabıtamız çok çilekeştir. Herkes sekiz saat vazi
fe yaparken o, 12 saat, bazen 24 saat vazife yapar.
O sebeple kendilerine getireceğimiz her türlü hizmet
muhakkak ki, onların bakladır. Gayretleri bizim hu
zurumuzun teminatıdır. Sureti katiyede ne yapılırsa,
yapılan onlar için az olur.
Milletimize getireceği emniyet bakımından bugü
ne kadar üzerinde durulan mühim hadiselerin mutla
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ka faillerinin bulunması için büyük bir gayretin içi
ne girmeli. 300 milyonun soyulduğu tren soygununun,
yüzlerce banka soygunu ve öiüm vakalarının sahipleri
süratle bulunmalı; ama diyeceksiniz ki, bunların ar
kası gelir mi Oğuz?..
Ben derim ki, bu memlekette moda adı altında
çıplaklığı yayarsanız, memleketi bir içki göîü haline
getirirseniz, kumar memleketin her yerinde kulüpler
adı altında; bir kahvehaneye bir kadife perde çek
mekle kulüp adı altında memleketin her yerine yayı
lırsa, kaçakçılık, gözünüze sokarcasına sigaraları yol
larda, vapurlarda gözünüzün içine sokarcasına getirip
sizin önünüze koyarlarsa, bu memlekette hâlâ daha
emniyet kuvvetlerimi vazifesini yapıyor deyip teselli
bulmanın manası yok.
Giiçîendirelim, takip edelim, hızlandıralım, ne pa
hasına olursa olsun, bu milleti rencide eden manza
raların önüne geçelim derttik
BAŞKAN — Sayın Oğuz, süreniz doldu efendim,
lütfen.
ALİ OĞUZ (Devamüa) — Trafik keşmekeşi bir
yürekler acısı manzara Sayın Bakanım. İstanbul'da
her şeyden evvel bir kavşağı geçmeniz mümkün ol
muyor...
SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Sizin ta
yin ettiğiniz Elazığ Valisi bize yabancı sigara ikram
ediyordu.
ALİ OĞUZ (Devamla) — Ne dediniz Sayın Demirayak anlamadım?
BAŞKAN — Lütfen Sayın Oğuz.
SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Sizin ta
yin ettiğiniz Elazığ Valisi bize yabancı sigara ikram
ediyordu.
BAŞKAN — Sayın Oğuz, müddetiniz doldu efen
dim lütfen bağlayın.
ALİ OĞUZ (Devamla) — Onu sizler de içiyor
sunuz, hiç yadırgamıyorum.
BAŞKAN — Sayın Oğuz, müddetiniz doldu efen
dim, lütfen bağlayınız.
ALİ OĞUZ (Devamla) — Muhterem arkadaşla
rım;
Trafik kazalarına, trafik cinayeti demek ve böyle
tavsif etmek mümkün. Bugün tedbirleri alınmazsa ba
cinayetin ve trafik kazalarının, trafik kazası olarak
tavsifine imkân kalmaz, bunun mutlaka üzerine eğil
mekte fayda var.
BAŞKAN — Sayın Oğuz, kesmek zorunda kala
cağım, rica ediyorum.
ALİ OĞUZ (Devamla) — Kesiyorum Sayın Baş
kanım.
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Muhterem Bakanım, İstanbul'da Çağlayaıı'da afiş
asarken vurulan iki talebe hakkında dikkatinizi çek
mek istiyorum. Afiş asmak, ellerinde müsaadesi de
elmasına rağmen masura Mr harekettir. Bunlara 'kar
şı silah kullanan poüsi mutlaka tecziye etmek zaru
reti olduğuna kaniim.
Aziz arkadaşlarım;
Sonu irade edeyim ki, buraya çıkan arkadaşları
mın içerisinde şeriatçı olarak...
BAŞKAN — Sayın Oğuz, müsamaha payım kul
landınız efendim rica edeceğim. Lütfen efendim.
ALÎ OĞUZ (Devamla) — Topluyorum efendim.
«Şeriatçılar» diyerek saldıran arkadaşlarım olda,
her fırsatla söylüyorum; şeriat Islaradır, Isîamın dı
şında bir şey değildir. Şeriata sövmek size hiç bir şey
geîijrraez. Ümmetçiler diye sövmek yine size hiç bir
şüy getirmez.
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Şeriatçı İslâm
yok. şeriatçı Islâını yıktık biz.
ALİ OĞUZ (Devamla) — Çünkü, Allah Resulü
Efe, Maha'imned'e ünııae! olmaktan daha büyük şe
ref yoktur. (Hatibin mikrofona Başkan tarafından ka
patıldı.)
BAŞKAN — Saym Oğaz, sözünüzü kestim efen
dim. Bakın kaç dakika geçiyor, müsamaha ettin:
müsamahayı da dinlemediniz kesmeye mecbur oldum
Lüıren efendim.
ALİ OĞUZ (Devamla) — Karşımada bir birini
ze saygdı, inançlarımıza saygılı olmazsak bir yere
varmak mümkün değildir.
Bu duygular ve tespit içinde Bütçenin memleketi
raiz ve Milkt'ijîize hayırlı ohnasım diler, hepiniz
saygıya selamlarım.
BAŞKAN — Sayın AsLmoğiu?.. Yok.
Saym Karaağaşhoğlu?.. Yok.
Başka süz isteyen bulunmadığından tenkit ve te
mennilere cevap vermek üzere İçişleri Bakanı Sayıp
İrfan Özaydınh, buyurun efendim.
Saym Bakan, soru'ar dahil 25 dakikadır süreniz
Lütfen ona güre ayarlayın konuşmanızı.
İÇİŞLERİ B A K A M İRFAN ÖZAYDINLI (B?.
hkesir Milletvekili) — Saym Başkan, Cumhuriyet Se
mıîcsumm değerli üyeleri;
Sözlerime iki konu üzerinde devam etmek istiyo
rum. Birinci konu; Sayın Başkanın tutumu ile ilgi!
çok kısa ranvuzatım olacaktır :
Bakanlığımın Bütçesi konuşulurken geç kalmamı^
neden", merasimden gelmek değil, yarın yapılaca'
olan acikiı merasimin tertiplerini aldırmak üzere gö
rev bnşiiiia huîunduğum için gecikmiş bu!unuyorum.
_
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Eğer bu gecikmemden dolayı Yüce Senatonun üyele
rini bekiettiysem özür dilerim.
İkinci konu da, yine bu tutumuyla Sayın Başka
nın, (Bu hususu tutanaklara geçmesi için arz ediyo
rum) bakanlıkiararası bütçeler konuşulurken lütfedip
iki dakika ara verirse, hayli kalabalık bulunan o ba
kanağın yetkililerinin oturduğu yerler boşalır ve Ba
kanlığımın da ilgilileri gelip oturabilirdi. Bu bakım
dan, Sayın Başkana üzüntülerimi bildiriyorum ve bu
sözlerimin de tutanağa geçmesini arz ediyorum.
Saym Başkan, Cumhuriyet Senatosunun saym üye
leri;
Türk Ulusunun dikkatle ve umutla izlediği Bakanhğimız Bütçesi görüşülürken değerli üyelerin
ifade
ettikleri görüşler çalışmalarımıza ışık tutacak ve bu
gün 7'den 70"e kadar tüm Türk Ulusunun üzerinde
birleştiği anarşik olayların en kısa zamanda durması
nı arzuladığı çalışmalarımızda büyük yarar sağlaya
caktır, Kendilerine içtenlikle teşekkür ederim.
Bugün Bakanlığımızın en önemli ve en güncel gö
revi toplumumuzdaki can ve ma! güvenliğini ve öğetim, öğrenim özgürlüğünü ortadan kaldıran yasa
hşı olayların ve her türlü anarşik eylemlerin önîenr
nesi, huzur ve güven ortamının sağlanmasıdır.
Şana üzüntüyle belirtmek isterim ki, son yıllar
daki şiddet olayları ve yasa dışı eylemler tüm Ulusu
nuzu tedirgin eden, vatandaşlarımızın Devlete olan
güvenim sarsan ve bunlarm da ötesinde Devlet oto••'tesrni tartışılabilir bir damına getiren
boyutlara
ı'aşm.ş bulunmasıdır.
Demokratik ve sağlıklı bir toplumun en önemli ge
reklerinden olan ayrı düşünce ve inançtaki kişilerin
birbirlerine karşı saygılı ve hoş görülü olma ortamı
ok olmuş, toplumumuzun her kesimi birbirine düşüiiimeye doğru itilmiştir. Böylece toplumumuz sorum
uz, yasaları hiçe sayan kişilerin bilinen nedenlerle
TJÇ işlediği, en başta yaşama hak ve özgürlüğü ve öğ
eyim özgürlüğü olmak üzere tüm demokratik, Ana
yasal hak ve özgürlüklerin zedelendiği bir toplum du'iimuaa getirilmiştir.
Saj'in Başkan, değerli üyeler;
Aşağıda sunacağım bir yıllık şiddet olayları ile illiM istatistik! bilgiler ülkemizin
içine düşürüldüğü
bunalımın somut kanıtlan olacaktır. Bu bilgileri ev
cice de sundum; fakat özet olarak tekrar sunmayı
'aydah görüyomm. Bir senelik özet şöyledir :
1211 olaydan 262 vatandaşımız hayatım kaybet
miştir. Bu 262 hayatım kaybeden vatandaşımızdan
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löS'i öğrencidir, 29'si öğretmendir, 21'i işçidir, l l ' i
güvenlik görevlisidir ve lÖS'i de sokaktaki sade va
tandaşımızdır.
Yine bu tarihler arasında 758 patlama olayı ol
muş ve bu patlama olaylarından da 17 vatandaşımız
hayatını kaybetmiştir.
Banka soygunları ise, 80 banka soygunu olmuş,
13 700 000 lira gasbediinıûş. Yine bu tarihler arasın
da Tekel deposu soygunları adedi yedi ve buralardan
alınan para da 2 milyon 700 bin liradır.
Yukarıda belirttiğim gibi, ülkemizin içinde sürük
lendiği bu ağır bunalımdan kurtarılarak huzur ve gü
vendiğin sağlanması başta öğrencilerimiz olmak üze
re, her düşünce ve inançtaki vatandaşlarımızın birfairîni sevdiği ve saydiğı bir ortamın yaratılması başlıca
görevimizdii'. Biz bu görevi en iyi bîr biçimde yürü
teceğiz, bunda da sonuç alacağımıza inancımız son
suzdur.
İçişleri Bakanlığı olarak, güven ve huzuru sağla
mak için yapacağımız çalışmalarda diğer bakanlık ve
kuruluşlarla sağ duyusuna güvendiğimiz ve inandığı
mız halkımızla sıkı bir işbirliği içinde olacağsz. Hal
kımızın anarşik eylemlerin bir an önce son bulması
konusundaki dilek ve isteklerini kutsal bir görev ola
rak kabul ediyoruz. Halkımızın bu konudaki büyük
sabrını istismar etmeyeceğiz ve hiç kimseye de istis
mar ettirmeyeceğiz.
Türk Ulusu en zor koşullarda tüm zorluktan yen
mesini bilen bir ulustur. Halkımızla birlikte büyük
Atamızın kurduğu Cumhuriyeti özgür ve demokratik
rejimi yıkmayı amaçlayan tüm Anayasa ve yasa dışı
eylemleri en kısa sürede etkisiz hale getireceğiz. Top
lumdaki tüm düşmanlıkları yaratan ortamın bir an
önce kalkması için çaba harcayacağız. Amaca ulaş
mak için barıştırıcı, toplayıcı, birleştirici olmak temel
ilkemiz olacaktır.
Yasaların hiç bir ayırım gözetilmeden, eşitlik ve
etkinlikle uygulanmasını ve siyasal inançları ne olur
sa olsun herkesin devletin olanaklarından yararlan
masını sağlayacağız. Devletimizin bütünlüğüne, mil
letimizin bölünmezliğine yönelik aşırı sol, aşsrı sağ
her eylem karşısında Devletin varlığını görecektir.
Tarlada çalışan vatandaştan, fabrikada çalışan iş
çiden esnafına, iş adamına, öğrencisinden öğretim
üyelerine ve tüm kamu görevlilerine Devlet otoritesi
nin varlığım» güvencesi ve etkililiği sağlanacaktır.
(CHP sıralarından alkışlar).
Gerek aşın soldaki ve gerekse aşırı sağdaki yasa
dışı örgütler devamlı kontrol altına alınarak eyleme
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geçmeleri önlenecek, eyleme geçtikleri anda tüm Deviet güçleri ile birlikte şiddetle karşı konulacak ve te
sirsiz hale getirilecektir.
Sayın Başkan, saygı değer üyeler;
Mülki idare amirlerimiz ve iç güvenlik kuvvetle
rimiz, toplumun huzur ve güvendiğinin sağlanjmasuıda özellikle yansız bir tutum içerisinde olacaklardır.
İç güvenlik kuvvetleri öncelllkle olayları önleyici ön
lemleri en titiz bir biçimde alacaklardır. Polis ve
jandarma kuvvetlerimiz korkulan değil, saygı ve gü
ven duyulan ve halkına sevgi ile hizmet veren kamu
görevilleri olacaklardır. Bunları meslek öncesi ve
meslek içi eğitimlerinde bu niteliklerde yetiştirilme
lerine büyük önem verilecektir.
Mülki idare amirlerimiz ve güvenlik kuvvetleri
miz, Anayasa, yasa ve demokratik hukuk kurallarına
kesinlikle bağlı kalacaklardır. Mülki idare amirleri
miz, huzur ve güvenliğin sağlanmasında gerekli gör
düğü her kuruluş ve yetkili ile ve halkımızla işbirliği
ni en uygar bir biçimde sağlayacaklardır. Mülki ida
re amirlerimiz ve iç güvenlik kuvvetlerimiz çalışma
barışının sağlanmasına yasal görevlerinin de üstünde
insancıl bir yaklaşımla eğileceklerdir.
Öğretim kurumlarımız; Ulusumuzun geleceğini ye
tiştiren kurumlar, öğrencilerimizin ve gençlerimizin
Ulusumuzun geleceği olduğu gerçeğinin bilinci ile bu
kurumlarımız ve bu gençlerimiz karanlık ideolojiler
den en kssa zamanda kurtarılacaklardır.
Mülki idare amirlerimiz öğrenci, öğretmen, öğre
tim üyesi ve görevlisi, öğrenci velîleri ve okul yöneti
cileri ile sıkı bir işbirliği yaparak okulların ayrı gö
rüşte de olsa tüm öğrencilerin ölüm kaygısından uzak,
özgürce öğrenim yaptıkları yerler durumuna gelmesi
sağlanacaktır.
Öğrenci yurtlarının belirli görüşlerin kampları ol
masına asla müsaade ve müsamaha edilmeyecektir
sayın üyeler. Bu yurtlarda her görüşten öğrencinin
huzur içinde kalmalarını sağlayacak bir yönetime ka
vuşturulması için ilgili bakanlıklarla işbirliği içerisin
de olacağız. Yukarıda belirttiğimiz hususu da en kı
sa zamanda sağlayacağız. Bundan böyle yurtlar anar
şinin karargâhı olmaktan kesinlikle ve katiyetle arın
dırılacaktır.
Devletin temel kişiliğine ve itibarına yönelik ban
ka soygunlarını, bankaların yöneticileri ile yapılacak
işbirliği sonunda önleyeceğiz. Alınması gerekli tedbir
leri almayan yetkililer ve kuruluşlarla yasalar gere
ğince işlem yapılacaktır.
7._
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Sayg! değer üyeler;
tki gün önce İstanbul'da ziyaret eföıiş olduğum
soyulan bankada gördüklerim bize, oradaki kişilerin
yardımcı olmadıklarını, istediğimiz tedbirleri alma
dıklarım üzüntü ile göstermiş oldu. Sizlere ulaştırmak
isterim; ama en kısa zamanda Türkiyemizin en ücra
köşesinde de olsa, büyük kentlerimizin en kenar ma
hallelerinde de olsa bankalarımız kendilerine düşen
görevleri yapmak zorunluluğunu hissedeceklerdir, yap
tırmak üzere her türlü tedbiri de alacamız.
Bunlann yanında, kentlerimizi çeşitli ideolojilerin
sloganlarını oluşturan yasa dışı afiş ve yazılardan
arındıracağız.
Burada da, Sayın Oğuz'un sorusuna kısaca temas
etmek isterim. Evet, haklıdır. İstanbul'da olan olay,
Akıncılar acîı altında bir grupun a Piş aşinası iîe mey
dana gelmiştir; ama çok sayın ve saygı değer üyelere
hatırlatmak isterim ki, bu devirde Atatürk Türkiyesinde asılan afiş, Sultan Vahdetimin resmi; portresi
dir. Bunu önlemek her Atatürkçü gencin görevidir;
pelîs görevini yapmıştır sayın üyeler. (CHP saraların
dan «Yuh» sesleri).
Sayın Başkan, sayın üyeler;
Baha önce Bütçe ve Plan Komisyonunda yaptı
ğım konuşmamda, «İç güvenlik kuvvetlerimizin yan
sız bir biçimde yönetildiklerinde, görevlerini başarı ile
yürüteceklerine güvenim tamdır, tiim iyi düşünceleri
mize karşın görevini gereğince yapmayan ve savsak
layanlar olursa karşılarında en etkin bir biçimde ya
saları bulacaklardır» denıişi'm. Son bir ayda meyda
na gelen anarşik olaylarda güvenlik kuvvetlerimizin
olayları yaratanları yakalayıp, adli makamlarca tu
tuklanmasını sağlamadaki başarısı bu güvenimi doğ
rulamaktadır.
1 Ocak 1978'den 31 Ocak 1978 tarihine kadar
ölümle sonuçlanan 45 anarşik olayın 27'sinin kimliği
saptanan 55 sanığından 43'ü yakalanıp adli mercilere
teslim edilmiş ve bunlar tutuklanmıştır. Kimliği bili
nen 12 failin ise, aranması sürdürülmektedir. Faili
meçhul 19 olayla ilgili diğer sanıklarında en kısa za
manda yakalanmasına çalışılmaktadır.
Güvenlik kuvvetlerimiz'in bu başarısı, suç işleme
ye itilenleri caydırıcı en önemli elken olacaktır. Ya
pay olarak tırmandırılmak istenen anarşiyi yakın bir
gelecekte etkisiz hale getireceğiz.
Aynca, şunu da belirtmek isterim ki, son günler
de Eğitim Enstitülü öğrenciler kışkırtılıp, sokağa itil
diğinde güvenlJk kuvvetlerimiz çok sıkı ve titiz ön
lemler aldığından îıic bir kimsenin burnu kanamadan
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olaylar yatışlırılmıştır. Bu, güvenlik kuvvetlerimizin
yansız ve bilinçli görev yaptıklarının en güzel örneği
dir.
Saygıdeğer üyeler;
Burada şu hususu özellikle
dikkatlerinize sun
mak isterim :
Hükümetimizin işbaşına geldiğinden bugüne ka
dar, ölenler ve öldürme olaylarına adı karışanların,
bazı kuruluşların üyesi oklukları veya başkan ve hat
ta başkan yardımcılıklarını fiilen yaptıkları tespit
edilmiştir. Bu durum oldukça üzücü ve düşündürücü
dür.
Silahlı eyleme geçenler veya teşvik edenler bilmeli
dirler ki, Devlet kuvvetlerinin güçleri karşısında si
lahları mutlaka geri tepecektir. Kardeş katili olmak
tan başka, ellerinde hiç bir şey kalmayacaktır. Son
olaylarda adları geçen kuruluşlar, en kısa zamanda
doğru yolu seçmelidirler. Aksi yönde tutum ve dav
ranışlarında en fasia hiç şüphesiz ki, kendileri zarar
göreceklerdir.
Türk Devletini hiç bir kuvvet yıkamaz ve tahrip
edemez. Türk Ulusu devletine sahiptir sayın üyeler
(CHP sıralarından alkışlar)
Hükümetimiz Devletin bağımsızlığına, vatanın ve
miiktin bütünlüğüne yönelik her eylemin karşısındadır, karşısında olma azim ve kararındadır.
Sayın Başkan, sayın üyeler,
Sayın Kontenjan Senatörü Tüten'in temas ettiği
gibi, ülkemizde tehlikeli boyutlara ulaşmış bir başka
anarşi daha vardır; bu da trafik anarşisidir. Bu bir
gerçektir.
Artan nüfus, yoğunlaşan turizm hareketleri, hızlı
kentleşme ve yollarımızın yetersizliğine karşın artan
araç sayısı, trafik sorunumuzu günden güne ağırlaş
tırmakladır. Ne acıdır ki, trafik kaza oranı, can ve
mal kaybı yönünden dünya ülkeleri içinde ön sıralar
da yer almaktayız. Trafik kazalarıyla ilgili aşağıdaki
istatistik! 'bilgiler, sorunun önemim bir kat daha ar
tırmaktadır.
Kazaların yıllara göre dağılımını gözden geçirecek
olursak:
1973 yılmda kaza adedi 36 bin iken, 1975'de
46 700 Î977'de ise 57 750 olmuştur.
Ölüm sayısı daha korkunçtur; 1973'de 4 450 ölü
me karşı, bugün 1977 senesinde 6 681 ölüm olayı
vardır ve kazaların durumlarını değerlendirdiğimiz za
man görüyoruz ki, şehir içinde şoför ve sürücü ka
zaları % 83,9, yayalar % 16,6, diğerleri ise % 0,75'
dir.
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Şehir dışma çıkıldığı taktirde şoför ve sürücü ku
surları daha artmakta, % 95,56'ya kadar yüksel
mektedir.
Bu soruna, en kısa zamanda köklü önlemler ge
tirmek en önde gelen görevlerden biri durumuna
gelmiştir. Sayın Şerif Tüten'e bu hususta bize yardım
cı oldukları için içtenlikle teşekkürü bir görev saya
rım.
Trafik Yasasında sorunun ulaştığı boyutlara göre
ve bu konu ile ilgili diğer bakanlık ve kama kuru
luşları ve derneklerle yapılacak işbirliği sonunda ge
rekli değişiklikleri içeren bir tasarı hazırlanarak Yü
ce Meclislere sunulacaktır. Ayrıca, toplumun her ke
simini rahatsız eden ve hepimizin de şikâyetine konu
olan şoför ehliyetnamesi verilmesindeki yolsuzluklara
titizlikle değinilecek ve bu yolsuzluklar mutlaka önle
necektir.
Sayın Başkan, sayın üyeler,
Bakanlığımızın ve bağlı kuruluşların üzerlerine dü
şen görevleri yerine getirirken personel, araç ve ge
reç gibi bazı gereksinmeleri olacağı gibi, örgütsel
ve eğitim açısından yeniden düzenlemelere de gerek
duyulacaktır, tç güvenlik örgütümüzü günün koşul
larına, gereklerine ve gereksinmelerine göre ve bilim
sel olarak yeniden düzenleyeceğiz. Örgüte dönük or
ganik ve fonksiyonel yapıya ilişkin sorunları hızla
çözümleyeceğiz.
Merkez ve taşra birimleri arasında uyumîu bir çahşma sağlanacak, örgütün hiyerarşlk kademelerine
göre görev, yetki ve sorumluluklar açıkça belirlene
cektir.
Polis kuvvetlerimiz, sayısal açıdan yetersizdir. Bu
gün için polis bölgesinde nüfus sayısı 17 milyonu
aşmış bulunmaktadır. Bası gelişmiş ülkelerde kabul
edilen her bin kişi için 3 ila 4 polis kıstasına göre
ve halen polis örgütü bulunmayan 100'ü aşkın ilçe
gereksinmesi de gözönünde bulundurularak, polis
mevcudumuzun önemli ölçülerde artırılmasını zorunlu
görmekteyiz.
BAŞKAN — Sayın Bakan, 5 dakikanız var, iki
tane de soru var, ona göre ayarlamanızı rica edece
ğim.
İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYBÎNLÎ (Devemla) — Hay hay efendim.
Örgütün en önemli sorunlarından biri de, bilinçli
hizmet yürütümünde son derece etkili olan eğitim
konusudur. Hizmetin gereklerine en uygun biçimde,
her kademedeki görevlinin işine yatkınlığını ve verimiiğini artırıcı yetenekli ve becerikli meslek mensu
bu olarak yetiştirilmeleri sağlanacaktır.
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Özellikle toplumsal olaylarda görev alacak iç gü
venlik kuvvetlerinin, bu olayların niteliği ve içeriği
gözönünde tutularak özel olarak yetiştirilmeleri ve
eğitimleri sağlanacaktır.
Her iürîü suç ve suçluya karşı verilecek uğraşıda,
po^sia bilinçli ve etkili bir biçimde el koyabilme güç,
yetenek ve oîanaklardaki noksanlıkları kısa süre içe
risinde giderilmeye çalışılacaktır.
Bu amaçla haberleşme ve motorlu devriye hizmet
leri yolunda çalışmalarımız hızlandırılmıştır.
Fvîodern teknolojinin
gereği olan tüm araç ve
gereçlerden yararlanma yoluna gidilecektir, özellikle
bankalar ve benzeri hassas noktalar için özel olarak
motorlu devriye ekipleri ve telsiz muhabere ve ko
muta kontrol bağı kuracağız. Taşrada olacak, büyük
çapta ve önemli olaylara merkezden gerekli yardım
sağlanmak üzere Emniyet
Genel
Müdürlüğünde
merkezi timler kurulacaktır.
İç güvenlik kuvvetlerimizin, yürürlükteki yasala
rımızda mevcut tüm yetkilerini eksiksiz ve kararlı bir
biçimde kullanmalarına gerekli duyarlığı gösterece
ğiz.
Güvenlik hizmetlerinin en iyi bir biçimde yürütül
mesi ve personelinin günün koşullarına uygun maddi
ve moral olanaklara kavuşturulması için yeni yasa
tasarıları hazırlanmaktadır. Bu tasarılarda görevlerini
üstün başarı ile yapanların ödüllendirilmesine, görev
sırasında sakatlananlar ve hayatlarını kaybedenlerin
yakınlanna yeterli düzeyde sosyal sigorta olanakları
sağlanmasına özen gösterilecektir. Bu arada huzur ve
güvenliğin sağlanması için görev yaparken şehit olan
güvenlik mensuplarımızı huzurlarınızda saygı ile anHîak isterim.
Kırsal bölgelerimizde güvenlik ve esenliği sağla
makta; deniz ve kara sınırlarımızı korumakta büyük
çaba gösteren jandarmamızın yeterli düzeyde eğitil
mesine ve gerekli olanaklarla donatılmasına bilhassa
önem vereceğiz.
Sayın Başkan;
Mülki idare amirlerimizin göreve alınmaları, ye
tiştirilmeleri, atama ve yer değiştirmeleri, yükselme
leri ve tüm özlük haklarım objektif kıstaslara dayan
dırılacak bir biçimde düzenleyeceğiz. Bakanlık merkez
ve taşra örgütünü günün gereksinmelerine uygun bir
biçimde düzenleyecek olan Bakanlık, kuruluş yasa
tasarısı çalışmalarımızı sonuçlandırıp, Yüce Meclisle
re sunacağız.
Değerli üyeler;
Nüfus hizmetlerini günün koşullarına uyacak bir
biçimde yeniden düzenlemek amacıyla çıkarılan 1587
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sayılı Nüfus Yasası, uygulama çalışmaları sürdürülinektedir. 1978 yılı içerisinde eski nüfus kütüklerinin
yenileme işlemini büyük bir oranda tamamlamış olacağız.
1587 sayılı Nüfus Yasasıyla kuruluş çalışmalarına
başlanan ve yürütülen Merkez Nüfus Arşivinin, nüfus hareketlerini daha etkin bir biçimde izleyebilmesi
için, bilgisayara dayalı bir sisteme göre, yeniden dü
zenlenmesi düşünülmüş ve konu hakkında Devlet
Planlama Teşkilâtının da olumlu görüşleri alınmıştır.
Bu çalışmalara da hız verilmiş durumdadır.
Bakanlığımız görevlerinden olan topyekûn savunma ve miîii seferberlik hizmet, görev ve mükellefiyetlerini içeren planları hazırlamak, uygulamalarını
kontrol ve koordine etmek; savaş ve doğal afetlerin
yaratacağı can ve mal kayıplarını azaltacak önlem
leri plan ve programlara bağlamak, gerektiğinde uy
gulama durumunda olan, Sivil Savunma
İdaresi
Başkanlığından daha etkili görev yapma olanakları
nı sağlayacak, yasa değişikliğine gerek duymaktayız.
Bu konudaki yasa değişikliği tasarısı tamamlanarak,
en kısa zamanda Yüce Meclislere sunulacaktır. Bu
değişiklik ile doğal afetlerde ve büyük yangınlarda savaş halinde yapılması gerekenlere benzer görevleri,
Sivil Savunma İdaremizin görev alanı içerisine girmiş
olacaktır. Milli Savunma hizmetlerini, ulusal güvenlik
amaçlarımıza uygun bir biçrmde yürüteceğiz.
BAŞKAN — Sayın Bakan süreniz doldu, keser
seniz soruları tevcih ederim.
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ı
Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar)
I
BAŞKAN — Sayın Bakan. Cumhuriyet Senatosu
I İzmir Üyesi Sayın Süleyman Tuncel'in bir sorusu var.
I Takdim ediyorum; yazdı da cevaplayabilirsiniz, söz
I lü de cevaplayabilirsiniz.
I
[Sayın İçişleri Bakanı Bütçe Plan Karma Komis
yonunda yaptığı konuşmada «Benim devrimde kol
luk kuvvetleri mutlaka tarafsız kullanılacaktır» de
miştir. Bundan, kendisinden önce bu kuvvetler poli
tik amaçlarla gayri kanuni kullanılmıştır anlamı çık
I maktadır.
~*
I
1. Kendi döneminden önce kolluk kuvvetleri
| gayri kanuni ve politik amaçlı emirler verenler ol
muş mudur? Varsa, bunlar kimlerdir, kimlerse, ne
zaman bu şekilde emir vermişlerdir; emirler yazılı mı
yoksa sözlü mü verilmiştir?..
2. Bu gayri kanuni emirleri alan jandarma ve po
lis yetkilileri, bu emirleri yerine getirmişler midir?...]
İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (De
I vamla) — Sayın Başkan müsaade buyurursanız bu
nu... (CHP sıralarından yazılı cevaplayın sesleri)
BAŞKAN — Müsaade edin efendim. Zamanımız
I çok kısa. Bu saatten sonra daha büyük bir bütçe gö
rüşülecek. Onun için, sessiz müzakerelerimiz devam
ederse, vakitten kazanacağız.
Buyurun efendim.

İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (De
vamla) — Efendim müsaade buyurursanız, buna et
raflı olarak, yazılı olarak cevap vereceğim. Yalnız bu
İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (De
günkü bir olayı Yüce Meclise ulaştırmayı da bir gö
vamla) — Topluyorum efendim.
rev sayarım :
Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun değerli
İstanbul'da dün akşam yapılan bir operasyonda,
üyeleri;
j
bir
polis görevlisi yapacağımız operasyonu başka bir
Sizlere açık ve güvenle duyurmak isterim ki; han- I
yere bildirirken yakalanmış, görevden uzaklaştırıl
gi görüşte olursa olsun, tüm vatandaşlarımızın bir
mıştır.
birlerini sevdikleri ve saydıkları, Anayasal ve de
Bunun yan tutup tutmadığı da takdirlerinize bı
mokratik hak ve özgürlüklerini her türlü baskıdan I
rakıyor ve tekrar diyorum ki; bütün gücümüzle, bü
uzak, uygarca kullandıkları ortamı en kısa zamanda
tün yeteneklerimizle, bütün yasa imkânlarımızla Türk
sağlamak vaz geçilmez görevimiz olacakta-. Yüklen
Polisini, Türk Jandarmasını tarafsız olarak işler du
diğimiz bu sorumluluğun gereğini yerine getirirken,
ruma getirmeye çalışacağız. Bunda da azimliyiz.
gerekli güç ve desteği Ulusumuzdan ve onun tem
Burada gene müsaadenizle, bağımsız senatörümü
silcileri olan sizlerden alacağız. Bu konuda sağlaya
zün, İlhan Beyin sözüne de tekrar değinmek isterim.
cağımıza inandığımız başarıların onuru da hiç şüphe
Bütün tutum ve davranışlarımızda mutlaka mutlaka
siz, güç kaynağı olan siz Yüce Meclislerin olacak
yan tutmadan, tarafsız olarak, her taraftan ister aşı
tır.
rı soldan gelsin, ister aşın sağdan gelsin, isterse teok
Sözlerime son verirken, anarşi ile mücadele göre
ratik düzenden gelsin, her yönde daima yasalar ta
vinde bizlere her yönleriyle destek olan, başta Yüce
rafsız olarak uygulanacaktır. Devletimizin bütünlüğü
Parlamentonun sayın üyeleri olmak üzere, bütün va
mutlaka
sağlanacaktır.
tandaşlarıma, basın ve TRT'nin değerli mensuplarına
Arz ederim, saygılar sunarım.
teşekkürü bir görev sayıyorum.
j
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BAŞKAN — İkinci soru efendim. Bir dakika.
Cumhuriyet Senatosu Bilecik Üyesi Sayın Meh
met Erdem, aşağıdaki soruyu tevcih etmiştir :
«Memur ve emeklilere verilen 750 ila 1 000 lira
lık tazminattan bütün muhtarlara verilmesi düşünül
mekle midir?.. Bakanlıkta bu hususta bir çalışma
var mıdır?..»
(CHP sıralarından sorunun şekline itirazlar)
İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (De
vamla) — Efendim gördünüz.
BAŞKAN — Evet efendim.
Sayın Paker, şimdi bir soru gönderiyorsunuz. Da
nışma Kurulunun aklığı karara uygun düşmüyor. Sa
yın Bakana bunu müsaade ederseniz vereyim. Size
yazılı olarak cevap versinler.
Buyurun lütfen.
ŞERAFETTİN PAKER (Antalya) — Zaten ya
zılı olarak rica ediyorum.
BAŞKAN — Sayın Bakan bitmiştir sözünüz.
İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (De
vamla) — Saygılar sunarım efendim. (CHP sıraların
dan alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Saym üyeler, Sayın Bakanın serzenişlerine silsileyi
kelâmını bozmamak için cevap veremedim. Kısaca
arz edeyim ki, koskoca...
FİKRET GÜNDOĞAN
(İstanbul) — Mecbur
musun?..
BAŞKAN — Tabii mecburum.
Koskoca bir İçişleri Bakanlığı Bütçesinde Sayın
Bakana 25 dakikalık çok kısa bir müddetin ayrılmış
olması, Cumhuriyet Senatosunun zamana ihtiyacını
zannederim belirtir.
Saygılarımla.
İçişleri Bakanlığı 1978 mali yılı Bütçesi üzerinde
ki müzakereler tamamlanmıştır. Bölümlere geçilmesi
ni oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul
etmeyenler... Kabul edilmiştir.
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Bölüm

113 İller idaresi hizmetleri
4 928 000
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
114 Sivil savunma ve seferberlik
hizmetleri
59 068 000
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
900 Programlara dağıtılamayan trans
ferler
29 782 000
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Jandarma Genel Komutanlığı bütçesinin bölümle
rini okutuyorum.
Jandarma Genel Komutanlığı Bütçesi
Bölüm
111

Lira
Güvenlik hizmetleri
BAŞKAN — Bölümü

4 042 435 000
oylarını

za sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.

Lira
112

101

Lira

111 Mahalli idareler hizmetleri
1 057 769 000
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
112 Nüfus izleme tescil ve vatan
daşlık kayıt hizmetleri
282 038 000
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.

İçişleri Bakanağı Bütçesi
Bölüm

O : 3

Genel yönetim ve destek hiz
metleri
534 525 G00
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
421 —

Jandarma Genel Komutanlığılığuıın Reorganlzasyonu ve Mo
dernizasyona (RE - MO)
241 500 000
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
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Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesinin bölümleri
ni okutuyorum.
Eminiyet Genel Müdürlüğü Bütçesi
Bölüm

Lira

101

Genel yönetim ve destek hiz
metleri
1 928 368 000
BAŞKAN — Bu program koduyla ilgili bir öner
ge vardır. Takdim ediyorum. Ancak, Bütçe Kanunu
tasarısının 36 ncı maddesinde ayrıca mütalaa edile
cektir. Şimdi zapta girmesi bakımından takdim edi
yorum.
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Görüşiilmkte olan 1978 mali yılı Bütçe Kanunu
tasarısının ilgili bölümüne aşağıdaki maddenin ek
lenmesini arz ve teklif ederiz.
657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 1897
sayılı Kanunla değişik 43 ncü maddesinde gerekli
değişiklik yapılıncaya kadar, 1978 bütçe yılı içinde
emniyet hizmetleri sınıfına dahil personelden,
a) Emniyet amirlerinin bulundukları kademele
rin gösterge rakamına 59.
b) Emniyet müdürü rütbesine sahip olanlardan
6 ncı ve 5 nci derece kadrolarda bulunanların bu
lundukları kademelerin gösterge rakamına 100, 4 ncü
ve 3 neti kadrolarda bulunanların bulundukları ka
demelerin gösterge rakamına 150, 2 nci ve 1 nci de
rece kadrolarda bulunanların bulundukları kademe
lerin gösterge rakamına 200 rakamların
eklenmesi
suretiyle bulunacak gösterge rakamları
üzerinden
ödeme yapılır. Ancak, müktesep dereceleri kadro
derecelerinden yukarıda olan emniyet müdürlerinin
bulundukları kadro derecesinin ek göstergeleri mük
tesep derecelerine eklenerek ödeme yapım*. Mağdu
riyetlerinin önlenebilmesi için zorunludur.
Mali portesi 11 397 600 TL. olan bu para, Emni
yet Genel Müdürlüğünün
anabütçeslnde yapılacak
tasarruf ve aktarmalarla temin edileceğinden gider
a r t ı n a ' bir durum rnevzuiîbalîis değildir.
Güîiîüşbsne
Ankara
Ömer Naci Eozkurt
Yiğit Kcker
BAŞKAN — Efendim, zapta girmiştir...
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ Milletvekili) —
Sayın Başkan, bu önergeyle ilgili komisyon olarak
bir fceyfînsmız var efendim. Bu önergenin zapta ge
çirilmesi mümkün değildi", işleme koyamazsınız efen
dim,
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BAŞKAN — Efendim, madde
ken hem önerge sahipleri...

müzakere edilir

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ Milletvekili) —
Sayın Başkan, müsaade eder misiniz?..
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. Onu
orsda bırakıyorum. 36 ncı maddenin müzakeresi ya
pılırken hem önerge sahipleri, hem komisyon, hem
Hükümet görüşlerini bildirecekler. O zaman, girme
mesi gerekiyorsa, oya konmaması gerekiyorsa kon
mayacak, konması gerekiyorsa konacak. Sadece bil
giye sundum efendim, bir muamele yapmadım.
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Bilgiye
sunmaya gerek olmadığını bilmiyor musunuz?
BAŞKAN — Bilgiye sunmaya gerek vardır. Ve
rilmiş bir önergedir. Sayın üyelerin hakkıdır önerge
vermek. Burada Başkama vazifesi de verilmiş öner
geyi okutmaktır. Kanuna aykırı olursa okutmam.
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Önerge yasaya
aykın işte.
BAŞKAN — Program kodu 101 : 1 928 368 000
lirayı oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir.
Bölüm

Lira

111

Güvenliği sağlama ve düzenle
me hizmetleri
4 178 707
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
930 Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler
62 465
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Iç-Ver: Bîskaıılîğı 1978 mali yılı Bütçesinin
zakeresi tamsüîîlannrştır. Bütçe kabul edilmiştir.
| ysrk ve uğurlu olsun.
D)

ULAŞTİRMA

BAKANLIĞI

000

000

mü
Ha-

BÜTÇESİ

:

I
BAŞKAN — Ulfişt-rma Bakanl:ğj Bütçesinin ma| zakeresine geçiyoruz.
lütfen EerrJcyoii ve îls'sküznet yelerini alsınlar.
i - Ad«kt Pa?tisi Gr*ıpa adma Saym Ahmet KaraI viğii- huvurun efendim.
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A P GRUPU ADINA AHMET
KA&AYİĞiT
(Afyonkarahisar) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Sena
tosunun çok değeri! üyeleri;
Ekonomik ve sosyal kalkınmanın altyapı kuru
luşlarına kumanda eden Ulaştırma Bakanlığı Büt
çesi üzerinde Adalet Partisi Grupunım görüşlerini arz
etmek üzere huzurlarınızdayım.
Temel düşünce olarak devleti korumak, devleti
haysiyetli kdmak, devletin kudretli olmasını sağlaya
cak büîün tedbirleri almak sanınm hepimizin göre
vidir. Bir müsteşarın, bir genel müdürün veya bir
kamu görevlisinin tüm hareketlerinde devletin varlığı
ile orantılı hasletlerin olmasını elbetteki
hepimiz
ararız. ÎFa ettikleri görev dolayısıyla toplumla içice
girmiş kamu kuruluşlarında bu nokta son derece has
sas bir ortam yaratır. İşte, Ulaştırma Bakanlığı bu
açıdan fevkalade ciddi hizmetleri ifa etmek ve fevka
lade önemli görüntüleri topluma aksettirmek zorun
dadır. Bir telefonun geç sinyal verişi veya bir uçak
taki ikramın dengesizliği veya gardaki dsmşma me
murunun vatandaşın sorularına ilgisizliği toplumun
devlete karşı olan saygınlığını ve inancını zedeleyici
nitelikte hareketler olduğu için ulaştırma ve haberleş
me hizmetleri büyük önem taşır.
Biz süratle kalkınan bir ülkeyiz, Büyük çabala?
harcıyoruz. Sanayileşmek için, Yüce Meclislerde,
bu gayretlerin ve çabalarca daha iyi hedeflere ulaşa
bilmesi için tartışıyoruz. Bir enerji sorunu, bugünkü
politikanın temel unsuru oldu. Elbette sosyal ve
ekonomik kalkınma hamlesi içeriğinde olan ülkelerde,
enerji yatırımları dalma önde gitmelidir. Aynî şe
kilde ulaşım ve haberleşme de kalkınmayla birlikte
büyiimcli ve ihtiyaçlara zamanında cevap verehümelidzr. Aksi halde, son derece sıkıntılı ve ağır problem
lerle toplumu karşı karşıya bırakırız.
Gltıkçe önem kazanan ulaşım ve haberleşme iste
nilen düzeye erişebilmek için anahedeflcrin
tayin
edilerek istikrarlı ve devamkhk arz eden icraatlara
ihtiyacımız var. Bilhassa, son 8 - 1 0 . seneden beri
arza edilen bu istikrar ve devamhhk politik huzursuslakkr nedeniyle zedelenmiştir. 1965 yîlmda baş
latılan hamle, 1971 yıknda duraklamıştır. 1975 yılın
da başlalslan ve anaçozüm koşıılfonna karuşlurdîan
ulaşım ve haberleşme faaliyetlerinin bizden sonraki
hükümetlerce de devam ettirilmesini temenni etmek
teyiz.
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Dünya sularında 109 tonilatondan büyük 60 bin
kadar gemi bulunmaktadır. 270 milyon gros taniîatondan büyük olan bu kocaman filoda Türkiye 1 mil
yon tonilaton tutarında 375 kadar gemiye sahiptir.
Dünya karayollarında seyreden 70 milyon kadar kam
yon, kamyonet ve 220 milyon kadar yolcu aracından
Türkiye'nin payı 0,4 milyon yolcu aracı ve 0,2 milyon
kamyon, kamyonettir. Haberleşmede ise, rakamlar
çok daha ilginçtir. Amerika Birleşik Devletlerinde
hsr 100 kişiye 67,65 telefon, İsviçre'de 59,46 telefon,
Bulgaristan'da 8,18 telefon düşerken, Türkiye'de ise
2,3 telefon düşmektedir.
Ulaşım ve haberleşmede en önemli ilkeler sürat,
gizlilik ve ucuzluktur. Programlar ve ilkeler, daha
güçlü bir Türkiye'yi var edebilmek için yapılan dü
zenlemelerdir. Bunların politikasını tespit ederken
akılcı bir temel üzerinde dengeli bir muhakeme yapıl
ması gerekmektedir. Kaynak israfından süratle kaçı
nılması ve Bakanlığın ulaşım ve haberleşme çalışma
larında ciddi bir koordinasyon sağlanması zorunlu
dur.
Muhterem arkadaşlarım;
Ulaşım hizmeti, temel hizmetlerdendir.
Ulaşım
hizmeti kara, deniz, hava ulaşım vasıtaların?:!, araç
larının, sistemlerinin ekonomik, güvenli olabildiği ka
dar dıştan 'bağımsız, gelişmeye açık biçimde işleyen,
m&i'otFan ona göre tasarlanmış ve tahkik edilmiş bir
politikalar manzumesi] ister. Ulaşım hizmetinin akılcı,
ya da irrasyonel olması yurt ekonomisini mutlu ya
da perişan ettiği gibi, yurt savunmasını da güçlü kılar,
ya da tehlikeye düşürür.
8 bin kil'ometreyi aşkın kıyısı olan bir ülkede, de
niz taşmıacıbğının yeterince geliştirmemek, göl ve ır
mak taşımacılığım ciddiye almamak, ya da büyük ya
tırımlarla kurulan demiryollarını kaderine terk etmek,
karayoüan ana şebekesinde taîl yıllarla irtibatını iyi
düşünmemek, Türkiye'nin tüm ekonomik yaşamında
G'umrvuz cik'îor ynpar. Karayolları is.ş^acvıfrmn ya
rış? n T C D D y c akîara'bl'mek yılda 2C\> milyon, dolar
değcri-'.üe bir kâr saf'Iar. U'sşsm politikasının önemli

j bli' aîi dlkmide iaeîira araçlanrnn y«îrl gerekslnmckı'i
| ile ibağdsşık ohüaszdır. Bu araçlardan en büyük yaravı
•Esfı'antnk işin tiplerin, staiîdaı ilarm yapım, üretim
i poütlka'annm Î££$'i edilip uygulandım bunlara
adapîe edilmesidir.
j
K>.sa?a trafik sorununa da değinmek ictiyorunı:
Ulaşsın ve haberleşme k©i«ıs:a;nda bir iki küçük \
Tifrkİ3rede tra^'k olavîanîîcla kavholhn KÎ.rotorla
i
rakamla diğer ülkeler yamndakl yerimizi tespit etmeli
l avzzı yiikîi urci;iîî,n % VI kadarda'. Bu da Z^M yui&îiyorum.
I k a n 1,5 milyar îirahk mal değerine tekabül eder.
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Ben Bakan filan değilim ama «Enkaz» diyorlar
Öte yandan, trafik düzensizliği araç ve gereçlerin
da, enkaz değil. Bazı ciddi projeler var. Başlanan pro
% 10 daha israfîı kullanılmasına sebep olmaktadır.
jeler var. Onun için bunları dile getirmek istiyorum.
Karavollarımıza yatnılan değerler 100 milyarın üze
Bir de, bu ciddi faaMyettîere büyük gayretleri olan
rindedir. Araçlara -bağlı değerler de 100 milyar dodemiryolu
idarecilerinin, başta Sayın Orhan Acarlar
laylanmdadır. Yardımcı tesisler vesaire ile birlikte kara
olmak üzere, ciddi faaliyetlerini tespit ve teseil etmek
ulaşımı 290 milyar liranın üzerindedir. Bundan % Î5
için bunları dılt getiriyorum raulıisrem arkadaşlarım.
milli nema yerine, ,(f0 20 'bir nema sağlanması yılda
12,5 milyar liralık bir gelir getirir.
1.800 kilometrelik tek hatlı yeni demiryolu yapıTrs&rât araçlar konusunda da çok şeyler söylen
} mı, 3,000 kilometrelik mevcut demiryolu hattının onamektedir. Komşu ülkelerle münasebetlerimiz dikkate
I rımı, telekomünikasyon ve sinyalizasyon şebekesinin
alınarak evvelce alınan kararların yeniden günün
| kurulması, 700. adet anahat dizel lokomotifi imali;
koşullarına göre ayarlanması yerinde 'bir hareket olur.
530 adet yolcu, 27.500 adet yük vagonu imali öngörül
Çok muhterem arkadaşlarım;
müştü. Bütün bunların neticesi, sürat 150 - 250 kilo
Ulaştır'ma Bakanlığına bağlı kuruluşlar hakkında
metre arasında olacaktı. Taşımacılık ise, yıllık taşıma
görüşlerimizi şöylece özetleyebiliriz.
kapasitesinin dört katına ulaştırılmış olacaktır.
Devlet Demiryolüarı, 8.130 kilometre uzunluğun
Muktercm arkadaşlarım;
daki demiryolu üzerinde yolcu ve yük taşımacılığı hiz
Elbette ki, her siyasi parti İktidara geldiği zaman,
metleri yapmakttadır. Osmanlı Devleti döneminde,
kentli program ve görüşlerini, mevcut imkanların mü
yabancı demiryolu şirketleri tarafinda.ii yarısına ya
saade ettiği nispette programını gerçekleştirecektir.
kın kısmı inşa edilmiş, geri kalanı ise, İkinci Dünya
Yalnız ülkemizin politik ortamı, yapılan bazı hizmet
Savaşma kadar yapdniiştn*. Bunları şunun için söyle
lerin zamanla unutiuraümasına veya hizmeti getiren
mek istiyorum. İnşa tarihlerindeki teknik bilgi ve im
partilerin veya hükümetlerin ad değiştirifenesine şahit
kanlara göre yapılmış olan demiryolu şe'bekesin'n geo
oluyoruz. Allında bir hizmet yahrışı içinde olmamız
metrik ve fiziksel standartları ile çeken ve çekilen
doğaldır. Bu nedenle 1975, 1976, 1977 yıllarında Dev
araçlar parkı büyük ölçüde günümüz ihtiyaçlarının
let Demiryollarında gerçekleşen hizmetleri huzuru
çok gerisinde kalmıştır. Demiryollarına gereken
nuzda tekrar tescil etmek istiyorum.
ağırlığın zamanında verllmeylşi, taşımacılıktaki payışıı
600 kilometrelik yol yenilmesi, 200 'kilometrenle
azaltmıştır. Demiryolu taşımacılığının sen yıllarda I
tekrar büyük bir önem kazanması uzun vadeli çalış i yol takviye edilmiştir,, 750 demiryolu makası imal edil
miştir, 45 kilometrelik bat elektrikli sinyal işletmesi
maları zorun'u kılmıştır. Adalet Partici iktidarı 1977ne 1.175 kilometre telekomünikasyon tesisleri hizmete
1987 dönemini kapsayan OK yıllık arşa plan tasarısını
hazırlayarak tatbikata koymuşlar. Demiryolu şebeke [ almmıştır. 148 adet dizel anahai lokomotifi, 7 adet
sinin sîndart ve kapasitelerinin yükseltilme "i, çağdaş | dizel manevra lokomotifi, 80 adet yolcu vagonu,
teknoloji ve uluslararası standartlar düşeyine çıkart
2,430 adet yük vagonu imal edilmiştir. Eskişehir lokoması kalkışmamızın ve hızlı sanayileşmemizin gerek | motif fabrikası yıllık kapasitesini 20 den 60 adede çıtirdiği yerlerde yeni demiryolu hailarımn yapılması. ı kaıtmıştır ve 2.400 beygirgiieüade motor imalini gerdemiryolu elektrifikasyonunun ekonomik ve. fizibil
çekieçtirebikülştir.
bulunduğu kesimde de yaygınlaştırılması, diğer ke
Temennimiz; 1978 yılında öngörülen yatırımların
simlerde dizelli işletmeye geçilmesi, çekilen taşıt par
aksamadan gerçekleşmesidir. Uzun yıllar aralarında
kının modernize edlkrek takviyesi ve toplam taşıma I hizmet: verdiğim Devlet Demiryolları Sağlık Teşkiiâiıiçindeki payının ülke ek-j-^eoif;: ae;3»îu:!s?.'i yeterli se ş ÎIUÎ ciddi ve ve,!redi çal-şrr.al arını bura "Is şükranla dile
viyeye çikfîrtıîmasiaı Lede? a'nn o~ ynkk zrız y*^:ci
nısîi peıtesi, y^klaş^c ciarsk ^?ö - 2.^0 miîyıv I>r.y
bulmaktadır. Askıria Devlet Demirye.ik-::-!îîî "leri ül
kelerdeki seviyeye çkkaıtaciiıııek ?ç;"3 sîtvRp:.yı en
kısa zanıa^da tamamen yenilfrr.e'k ve r-eodem sv:?••".larîa donatı:ak. gerekmektedir. B:.ı ZA^::t:x:;" £İires releeek on yû içerisinde 2 'bin kilometrelik çift hatlı, s fayetıi^I)ğ\ seyrikefer eil»2î!a.nnuı yekluğa veya moeiekt'ikli y e a demiryolu yapıım... (CHP lOfa-atından; i da-rvize e allmeyişleri 'bu müesseseyi sık sık eleştirilere
i
«Eaksz» SC-.İ).
] taei tateiak zorunda bırakıyor. Halen muhtelif tipte
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18 uçak, beş de kiralık olmak üzere, 23 uçaklık bir fi
loya sahip olan Havayolları, sosyo - ekonomik yön
den gelişen Türkiye'nin hava ulaşımına yeterince cevap
verememektedir. Ulaştırma Bakanlığı, geçen sene uzun
vadeli bir filo tesis planı geliştirmişti. Şimdi hangi du
rumda bilmiyoruz. Bu plana göre, 38 adet orta ve bü
yük kapasiteli uçak beş yıl içinde filoya katılacaktı.
Koltuk kapasitesi dört misline çıkacak, yaklaşık 17
milyarlık bir projeydi. Ayrıca, bölgesel uçak işletmesi
projesi yine geçen yıl ele aîınmışh. Mevcut 16 mey
dana ilaveten 30 meydan daha işletmeye açılacak ve
büyük merkezlere bağlanacaktı. Bunun için ele 30 - 40
kişilik 8 -! 10 uçak alınacaktı. Eskiden dostum olan
bugünkü Ulaştırma Bakanının bu projelerin şimdiki
durumlarım ve yarın ulaşacağı hedefleri bize lütfe
derse memnun kalırım.
Hava Yollarının önemli bir sorunu da, işletme
ciliktir. Burada en önemli konu, rezervasyonların artık
tarihe karışan manuel sistemi yerine, kompUürle ya
pılmasını sağlamaktır. Büyük zaman kaybına ve ka
rışıklıklara sebep olan bu problemin artık zaman ge
çirilmeden bitirilmesi laz:mdır.
Hava Yollarını idare eden muhterem zatlara şunu
söylemek istiyorum. Biz yabancı uçaklarla seyahat
ederken onlara gıpta ediyoruz. Ne olur; temiz, rahat,
huzur veren, emniyetli ve ikramı ciddi olan yolculuk
ları biz de yapalım ve biz de kendi uçaklarımızla if
tihar edelim, kendi işletmemizle iftihar edelim. Bize
bu imkanları lütfedin, sağlasınlar.
USAŞ Şirketinin çalışmaları, gerekli imkan veri
lirse daha iyi olacağı kanaatindeyim. Hiç olmazsa
USAŞ'ı idare eden bugünkü idareciler ne yapacak
larını ve nasıl kâra geçeceklerini biliyorlar. Bu da
bugün için büyük bir meziyettir.
Muhterem arkadaşlarım;
Ulaştırma Bakanlığına bağlı katma bütçeli Dev
let Hava Meydanları Genel Müdürlüğünün görevi,
sivil hava maydanlannı işletmek; yerli ve yabancı,
askeri ve sivil uçakların seyrüsefer emniyetini te
min etmektir. Maî ve can güvenliği ile direkt olarak
sorumlu olan gene! müdürlüğün, katma
bütçeli
olarak kalmasının mahzurlarını geçen sene aynı
bütçe üzerindeki konuşmalarımda arz etmiştim. Üc
ret yetersizliği, dolayısıyla kalifiye eleman istihdamındaki zorluk, harcama yetkilerinin sınu'h oluşu,
acil tamir tevsi işlerinin uzun formalitelere yol aç*
ması, şüphesiz hava meydanları işletmesinde bü
yük aksamalara sebep olmaktadır.
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Bayındırlık Bakanlığına bağlı Demiryolu, Liman
lar ve Hava Meydanları İnşaat Genel Müdürlüğü île
olan ilişkilerinde her sene ortaya konan bir derttir.
Hava meydanları ile ilgili AdaSert Partisi İktidarı
zamanında 1975, 1976, 1977 yıllarında
öngörülen
yatırımlar °/0 85, % 90 oranında gerçekleşmiştir. Önü
müzdeki yıllarda da bu projelerin aynı titizlikle
yürütülmesini istemek sanırım hakkımızdır.
Meydanların ve seyrüsefer cihazlarının takviyesi
ve modernizasyonu, Batı bölgesi radar kaplaması,
bütün meydanların ve hava yolu güzergahının her
türlü hava
şartlarında kullanılmasını
sağlayacak
modern alet ve teçhizat ile donatılması, bölgesel
uçak işletmesine açılacak meydanların
elektronik
cihazlarla donatılmasını ve lojman inşaatlarının ön
görülen sürelerde tamamlanmasmı temenni ederiz.
Muhterem arkadaşlarım;
Ulaştırma
Bakanlığının ikinci ve
vazgeçilmez
fonksiyonu, milli haberleşme hizmetinin çağın ge
reklerine göre yurt çıkarları ile bağdaşık ve de uyum
lu olarak kuru'ması, işletilmesi ve geliştirilmesidir.
Haberleşme hizmeti Avrupa ve Asya da tam devlet
tekeli olarak yürütülmektedir. Biz, yapı ve gelişim
ile bu manzumeye dahiliz. Tabii olarak tekel olma
sının zarar ve faydaları vardır. Zararı aza faydalan
çoğa çıkartmak iyi bir haberleşme politikasının tes
piti ile olur. Özel olarak duracağım haberleşme po
litikası köy ve kasabalarda oturanlara modern ha
berleşme imkanlarının
sağlanmasında öncelik ve
rilmesidir. Büyük şehirlerde oturanlar, sağlığı, gü
venliği ve keyfi için hızlı haberleşme imkanların
dan yararlanıyorlar. Bu, iyi bir şey. Yalnız, köy ve
kasabalarda oturan milyonlarca vatandaşın da aynı
imkanlardan istifade etmesi şarttır. Bu nedenle köy
ve kasabalara artan bir hızla telefon vermek adil
ve yararlı bir iş olur kanaatindeyim. Dördüncü Beş
Yıllık Planda öngörülen 130* bin hatlık şebeke hiç
olmazsa 250 - 300 bin hatta çıkarılmalıdır. Ayrıca,
posta hizmetlerinde ciddi bir
sürat sağlanmalıdır.
Haberleşme politikasında araç ve gereç imkânlarını
artırmak ve güvenliğe kavuşturmak önemli bir alt
birimdir. Haberleşme araç ve gereçlerinin ileri tek
nolojiye dayandığı
malûmdur. Manyetolu telefon
dan haberleşme uydularına, fak sfonile cihazlarına
kadar çok karmaşık yüksek teknolojiyi isteyen bir
büyük zincir söz konusudur. Beli bir kombinezon
ile bunların tümünden yararlanma zorunhığu var
dır. Yurdumuzda haberleşme
sanayiinin oldukça
hızlı gelişmesine şahit oluyoruz. NETAŞ'ın öncülü
ğü ile başlayan bu gelişme, belki bugün için bizleri
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iyimserliğe götürmez; fakat
gelişimin
politikasını
iyi disipline ederek geleceğe ümit ile bakabiliriz.
PTT, ihtiyaçlarını
temin hususunda
tekelden
kurtulmalıdır. Kendi araç ve gereçleri için iyi bir sis
tem benimsemeleri ve bu sistemin milli sanayiinin
büyümesini sağladığı gibi, ucuzluk kalite de ön plan
ca değerîendiriîmeSjdir. PTT, çok büyük bir alıcı ola
rak tüm ekonomiyi ve diğer milli gerekleri de düşünmeîidir. Teknoloji yarışında geri kalmamak için, çok
sayıda firma üe iş yaparken, onların arasında işb"rî:ğİBİ geliştiren sistemli bir alım politikası izle
melidir. araç, gereçlerin fonksiyonlarının tespitinde
mlKetlerarası sfcndartîar
ve hizmet gereği önplanda tutulmalıdır.
1977 yılında 4 milyar liraîık bir yatınmîa prog
ramım °/0 98 gerçekleştiren PTT mensuplarına, baş
ta Genel Müdürleri olmak üzere, teşekkür ederiz.
Ayrıca, hareketlerinde yaygın bir haberleşme sa'sten 1 kurm&k ve sosyo - ekonomik faaliyetlerin yara
tacağı işlekleri karşılayacak çabaları da müşahede
etmekteyiz.
Telefon
talebindeki
darboğazların giderilmesi
çalışmaları Hükümetin değişmesi ile aksar hale gel
memelidir. İşyerlerinin süratle artırılmasındaki gay
retlerin devamı şüphesiz bizleri memnun eder. Rad
yo ink sistemlerinin
gelişiiriînresi ve genişletiîsneslrse a : t proje çalışmaları açkıda kalmamalıdır. Son de
rece İhtiyaç arz eden teleks probleminin ortadan
kaldırılması için yapılan ciddi çakmaların en kısa
«ürede b'tirliiîiesi, yurt ekonomisi için son derece
fcydalı neticeler verir. Uluslararası haberleşme hiz
metlerinin geliştirilnıesjnde hızlı çalışmanın, yine ay
nı tempo üe devamını dilerim.
Muhterem arkadaşlarım;
Ulaştırma Bakanlığına ait görüşlerimi kısaca arz
etmiş bulunuyorum. Yalnız, bir konuyu çözemedim.
Kcr siyasi parti ve mensupları programları ile seçim
beyannameleri ile toplumun önüne çıkarak hizmete
talip olurlar. Şimdiki Hükümet, Sayın Demire! Hü
kümetinin haziFadtğî bütçeyi uygulayacak, ufak tefek
değişiklikleri üe tabii. Dünün Adalet Partili, bugü
nün bağımsız milletvekili olan Sayın Ulaştırma Ba
kanının hangi programı veya hangi seçim beyanna
mesini nazan dikkate alacak?.., Bence, onunla olan
ilişkilerim üzerinden son derece önemlidir.
ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Hükü
met programında var, Hükümet programında.
AP GRUPU ADINA AHMET KAR A YİĞİT
(Devamla) — Dün kendisi ile beraberdik. Meydan
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larda Adalet Partisi program ve felsefesini dile getiriyorduk. Adalet Partili Afyonluların
verdikleri
oylarla buralara gelebildik. Sayın Öngüt, kendisine
oy veren vatandaşlarına vefasızlık ederek onları hayâl
kınkhğma uğrattı. Biz...
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Ayıp,
ayıp, ne lüzumu var.
AP G R U P U ADINA AHMET KARA YİĞİT
(Devamla) — Müsaade edin, müsaade edin, biz bu
rada neyin ayıp, neyin ayıp olmadığını çok iyi tak
dir edecek insanlarız. Müsaade buyurunuz...
BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etmeyin,
çok rica edeceğim.
AP G R U P U ADINA AHMET KARAYİĞİT
(Devamla) — Sayın Bakan, benim yakın arkadaşım
dır; kendisi ile uzun yıllar teşriki mesai ettik. Bazı
şeyler söylemek benim de hakkımdır. (CHP sırala
rından «Ne alakası var» sesleri)
ABDULLAH KÖSEOĞLU (Kocaeli) — Gaze
tede yaz, gazetede.
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Şimdi de onun
arkadaşları.
AP GRUPU ADINA AHMET KARAYİĞİT
(Devamla) — Kendi takdiridir, benim merak ettiğim
bir konu. Seçim beyannamelerinde hangisini dikkate
alacaktır?.. Hangi programı uygulayacaktır. Ben bu
nu kendisinden soruyorum.
ABDULLAH KÖSEOĞLU (Kocaeli) — Mek
tupla bildir, mektupla. Koridorda sor.
ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Eunu
söylemeye ne lüzum var, laf mı yani?..
BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etmeyin.
Sormak hakkı değil mi, soracak.
AP GRUPU ADINA AHMET KARAYİĞİT
(Devamla) — Onun ötesinde Saym öngiit'ün devlet
hizmetindeki çalışmaları dikkatle izleyeceğiz ve ken
disinin müsait hareketlerini destekleyeceğiz; ama ha
taları olduğu zaman bunu ikaz etmekten de çekinme
yeceğiz. Ba doğal bir şeydir ve bizim görevimiz
dir.
BAŞKAN — İki dakikanız kakh, Sayın Karayiğit.
AP GRUPU ADINA AHMET KARAYİĞİT
(Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan, ben
de zaten konuşmamı bitirmiştim.
ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Zaten
son kısmı fazladan oldu.
AP GRUPU ADINA AHMET KARAYİĞİT
(Devamla) — Efendim?...
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ORHAN ÇALİŞ (Boîu) — Peki biz söylediğimiz
zaman ne oluyor?
BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etmeyi
niz,
ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Bu da
benim kanaatim.
ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Senin fazlalığın gibi.
AP GRUPU ADINA AHMET KARAYİĞİT
(Devamla) — Ben Ulaştırma Bakanlığı Bütçesinin
Yüce Türk Milletine hayırlı olmasını diler, Grupum
adma saygı ile selâmlarım. (AP sıralarından alkış
lar)
BAŞKAN — Sayın Haydar Tunçkanat, buyurun,
Milli Birlik Grupu adına.
MB GRUPU ADINA HAYDAR TUNÇKANAT
(Tabii Üye) — Sayın Başkan, sayın senatörler;
Ulaştırma Bakanlığı Bütçesinde Milli Birlik Grupunmı görüşlerini açıklamak üzere söz almış bulunu
yorum.
Bu Bakanlık, günün 24 saatinde vatandaşlarla kar
şı karşıya gelmektedir. Bu nedenle her düzensizlik
veya getirilecek her düzen ve iyileştirme anında va
tandaşların dikkatine çarpacaktır. Bakanlığa bağlı ku
ruluşların, halka götürdükleri hizmetler için halkı
mızın ödediği ücretin karşılığını alamamakta, hizmet
kusurları karşısında yapılan şikâyetler sahipsiz kal
maktadır. Her yıl, aynı şikâyet ve sorunlar daha bü
yük boyutlara ulaşarak sürüp gitmektedir.
Yıllardır burada birçok sorunları dile getirdik ve
çözüm için de önerilerimizi belirttik. Üzülerek söyle
yelim ki, bunların hiçbirine bugüne kadar çözüm ge
tirilemedi ve önerilerimiz dikkate alınmadı. Bu Ba
kanlığın ve ona bağlı genel müdürlüklerin bir şansız
lığı da, sık sık bakan ve genel müdürlerinin değişti
rilmesidir. Bu Bakanlık, hangi parti tarafından ele
geçirilmişse, hemen kendi kadrosunu Bakanlığın ge
nci müdürlüklerine ve kamu kuruluşlarına yerleştir
mekten geri kalmamışlardır. Hatta, aynı partiden bir
biri ardından gelen bakanların da kendi kadrolarını
yerleştirmek için tasfiye, yer değiştirme ve kendi
adamlarını yerleştirmek için hiç vakit kaybetmedikle
rini söylersem, bir gerçeği ve bu Bakanlığa bağlı hiz
metlerin hâlâ başıbozuk ve yetersiz bir durumda olu
şunun bir nedenini dile getirmiş olurum.
Türk Hava Yollan, Türkiye Devlet Demiryolları,
Denizyolları, Deniz Nakliyat, PTT gibi kuruluşların
şimdiye kadar halka hizmette yetersiz ve çağımızın
çok gerisinde kalışlarının nedenleri arasında, sık sık
değişen idarecilerin yanında, ehil olmayanların da her
_
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yıl genişleyen kadroları doldurmalarının payı büyük
tür.
İşletmeler verimli çalışmamakta, her yıl artan zarar
lar, Hazinece karşılandığı için de, bunların verimli
bir biçimde çalışan modern işletmeler haline getiril
mesi mümkün olamamaktadır.
Burada daha önce yapmış olduğumuz bir konuş
mada, «Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün yüklen
miş olduğu görevleri yerine nasıl getirebileceğini sor
muş» ve ilave etmiştik, «Türk sivil hava gemilerinin
uçuşa elverişlilik durumlarını, uçuş personelinin ni
telik ve yeterliklerini kontrol edebiliyorlar mı...?» de
miştim.
Gerçekte bu daire, görevlerinin bir kısmım yapa
bilecek personel ve araçtan kadrosunda bulunduramadığı için, bu önemli görevlerini yerine getireme
mektedir.
Hava liman ve meydanlan, ülkemiz üzerinde uçuş
yapan tüm uçaklara, uçuş güvenliği ve seyrüsefer yar
dımcılığı sağlayan personel araç ve gereçleri periyo
dik olarak kontrol edebiliyor mu?... Personel araç
ve gereç yetersizliklerini, eğitim, onarım ve yenile
riyle değiştirmek suretiyle görevlerini tam olarak ye
rine getirebiliyorlar mı?.. Bunlara olumlu yanıt ver
mek bugünkü koşullar altında mümkün değildir.
Ülkemizde, Türk Hava Yollan, Devlet Hava Mey
danlan, Türk Hava Kurumu, Tarım İlaçlaması, Ma
den Tetkik Arama, Tapu ve Kadastro ve diğer ben
zeri kuruluşların pilot, makinist, telsizci, radarcı, ku
le operatörü, elektrikçi, ekipman gibi ihtiyaçtan gün
geçtikçe artmakta ve Hava Kuvvetlerinin bu ihtiyaç
tan kendi kadrosundan karşılama olanakları gün geç
tikçe daralmaktadır. Bu nedenle, bir sivil havacılık
okulunun kurulması için ortam vardır ve bu zaman
geçirilmeden kurulmalıdır. Tesisler, öğretmenler, uçuş
okulu ve alanı vardır. Hava Kuvvetleri Komutanlığı,
Türk Hava Yollan, Devlet Hava Meydanlan ve üni
versitelerin de yardımıyla eksikleri tamamlanarak,
gerekirse dıştan da yardım sağlanarak modern bir
okul kısa zamanda kurulabilir.
Bundan önceki konuşmalarımızda «Türk Hava
Yollanmn uçuş öncesi, uçuş süresi ve uçuş sonrası
hizmetlerin yeterli ve günümüzün koşullarına uygun
olmadığını, hizmetlerin düzensiz, eksik, hizmetle gö
revli personelin isteksiz ve umursamaz bir tutum için
de olduklanm» örnekleriyle belirtmiştik. Bu konular
da, bugüne kadar iyiye doğru bir düzeltme yapılma
mış olduğunu üzülerek belirtmek isteriz,
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Geçen yılki, konuşmamızda «Türk Hava Yollan i yen yolcularla dolu. Bunları çözmeden bir de Feeder
uçaklarının sayısının 23 olduğunu (Bu yıl bu sayının
line dedikleri yollar için meydan, personel ve uçak
daha da azalmış olacağını kabul ediyorum, çünkü bu
nereden bulacaklardır. Bunları bulsak dahi, gereken
gün bir rapor yok.) ve mevcut 5747 personeli, bu sa
uçuş ve yer güvenlik sorunları nasıl çözülecek?...
yıya böldüğümüz takdirde uçak başına 240 kişi düş
Sermayesinin büyük bölümü Devlete ait olan bu
tüğünü ve uçak başına ortalama 35 milyon lira perso
anonim şirketin, iktisadi devlet kurumu haline dö
nel giderinin çok yüksek olduğunu» belirtmiştik.
nüştürülerek yeniden düzenlenmesi zorunlu olmuştur.
Bunda daha fazla gecikilmemelidir.
Bu gidere, bakım, idame, yedek parça, yakıt yerli
ve yabancı meydanlara inişte ödenecek giderleri de
eklersek, bu işletmenin zararlarının önemli bir nede
nini ortaya çıkarmış oluruz. Bugün, uçak sayısında
azalma olurken, personel sayısında da bir artış ol
muş olabilir ve bu gerçekte de belki böyledir. Eli
mizde, bunu gösteren ayrıntılı bir rapor olmadığı için
kesin bir sayı söylemek mümkün değildir; fakat aldı
ğımız haberler bunu doğrulayacak niteliktedir.

Hava limanlarında kimin baş olduğu da belli de
ğildir. Orada herkes baştır veya kimse baş değildir.
Bu nedenle sorumluyu bulmak da mümkün değildir.
Orada anarşi, pislik, düzensizlik, kaçakçılık kol gez
mekte ve bunüar herkesin gözleri önünde sergilenmek
tedir.
PTT ile ilgili konulara gelince :

Yıllardır çözüm bekleyen sorunlar, her yıl biraz
Bu işletmenin her yıl artan zararları Hazinece
daha artarak içinden çıkılmaz bir hale gelmiştir. Bu
karşılandığı için verimli ve kâr getiren az; fakat ye
kuruluş, bugün ihtiyaçların çok gerisinde kalmıştır.
tenekli teknik bir kadroyla çalışan bir duruma girme
Ümraniye'de çok iyi bir araştırma Laboratuvarı kusi olanaksız görülmektedir. Hele Yönetim Kurulu,
I
rulmuştu.
PTT'nfn ihtiyaç duyduğu ve dışarıdan sağparti eskilerinin çöreklendiği bir yuva haline dönüş{
lanan
birçok
malzemeyi de çok daha ucuza imal et
türülmüşse, bu sorunu çözmek daha da zor bir durum
meye başlamıştı. Sonraları ne oldu?... Başındakiler ve
yaratmaktadır.
ehliyetli olanların hepsi dağıldı. Bu Laboratuvar şimdi
Sayın Bakanı, şimdiden bir konuda kutlamak is
ne durumdadır bilmem.
terim. Bu Yönetim Kurulundaki partizan üyelerin
mahkeme kararıyla üyeliklerini iptal ettirmiştir, güzel
Karaborsa telefon ve teleks ticareti bir hayli gelişbir adım atmıştır, inşallah bundan sonra da burası I ti. Piyasa çok hareketli ve iyi kazanç sağlıyor. Bir
parti eskilerinin yuvası olmaz.
hayli komisyoncusu da türedi. Bunlar, ülkemizde kap
kaççılara iyi kazanç sağlıyor. Kapkaççılara
giden
Uluslararası hava limanı olarak Yeşilköy Hava
paranın yansını PTT idaresi, telefon ve teleks iste
alanının bitirilmesinde çok geç kalınmıştır. Bunun,
yenlerden alsa sağlanacak gelirlerle yeni olanakların
günümüz koşullarına uygun ve gereklerine cevap ve
yaratılacağına biz inanıyoruz. Yeterki, buna iyi bir
recek bir hale süratle getirilmesi zorunludur. Yeşil
organizasyonla sahip çıkılsın.
köy'den sonra, Ankara, İzmir, Adana ve Antalya gi
Geçen yıl hk gazetenin açmış olduğu «40 bin ko
bi, havaalanlarının da uluslararası standartlara uygun
nutluk kat kampanyasını» örnek vermiştim. Halkımız
bir hale getirilmeleri zorunludur. Carter uçaklarına bu
da mevcut bu kapasiteyi, eğer Devlet değerlendirecek
alanlar açık tutulmalıdır. Ajrıca buralarda da bakım
olursa, birçok şeylerin daha erken yapılabileceğine
ve onarım, hangar ve kolaylıkları, gereksinmeleri
inanıyoruz.
karşılayacak Ölçüde sağlanmalıdır.
Geçen yılki raporda, Türkiye Cumhuriyeti Dev
Anauçuş yolları üzerinde, anaalanlarda gerekli
let Demiryollarında bir yolcunun bir kilometre götü
uçuş güvenlik önlem ve kolaylıkları tamamlanmadan
rülmesi için, idarenin 33 kuruş, 25 santim harcadığı,
yan veya besleyici yani Feederline yollarının açılma
buna karşılık olarak yolcunun 6,84 kuruş ödediği, bir
sının büyük sakıncalarına da işaret etmek isteriz.
ton
eşyanın bir kilometre taşınması Devlet Demir
Türkiye'de büyük bir yolcu kapasitesi vardır. Hal
yollarına
50,20 kuruşa mal olmaktadır. İdare ise, bun
kımız zamanın değer ve önemini kavramıştır. Uçakla
dan 33515 kuruş almaktadır. Geçen yılki konuşma
seyahat etmek istiyor; fakat bu istekleri, Ankara ve
mızda bir hesap yaparak sadece yük ve yoku taşı
ya tstanbul, İzmir yolcu isteklerini
karşılamaktan
maktan, idarenin iki milyar liradan fazla zarar etti
aciz, bilet alamayan veya bulamayan yolcular yanın
ğini belirtmiştik. Amortismanlar, ağır iç ve dış borçda, bileti elinde olduğu halde meydanlarda ne zaman
|
larm anapara ve faiz ödemeleri bu hesabın dışındadır.
ineceği veya kalkacağı belli olmayan uçakları bekle— 428 —
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Kapasiteler tanı değerlendirilmediği için işletme,
ve işletme organizasyon bozuklukları nedeniyle raaliyetler yüksektir. Diğer kamu kuruluşlarındaki tüm
hastalıklar, burada da mevcuttur. İşçi ve memur sa
yısı ihtiyacın çok üstündedir. Yatırımlar ve fiziki ger
çekleşme plan ve programların en az 10 yıl gerisinde
kalmıştır.
Demiryollarını Bulgaristan, İran, Irak, Suriye
yönlerine bağlayan anayollar doğrultusunda özel va
gonlarla yapılacak sebze, meyve ve ekspres yük ka
tarları; Avrupa, Asya ve Ortadoğu arasında bir köp
rü olan Ülkemizin ulaşım ve taşımacılık yönünden
bilinen; fakat bir türlü kullanılamayan önem ve ka
pasitesini ortaya koyacaktır. Böylece, hem TIR nak
liyatı azalmış olacak, hem de ülkemiz döviz kaza
nacaktır. Yük taşımacılığında Ekspres trenlerin hiz
mete sokulmasından büyük kârlar sağlayan ülkeler
vardır. Biz henüz İstanbul - Anî*ara arasında olsun,
zamanında kalkan ve zamanında varan bir seferi
devamlı ayakta tutamadık.
Asgari işçi ücretleri 3. 300 Tl'na yükselir ve hayat
pahalılığı da % 40 - 50 dolaylarında artarsa, bunun
Kamu İşletmelerine yansıması da doğaldır. Hazine,
milyarlara varan mali jet altı taşımacılık ve Karayol
larının haksız rekabetinden her yıl milyarlarca lira za
rara uğramaktadır. Bunlar düzeltilmediği sürece, enf
lasyon hızı düşürülenıez ve hayat pahalılığı tahammül
edilebilir bir düzeyde tutulamaz.
Denizcilik Bankası, Deniz Nakliyatı henüz dışa
rıya navlun olarak yılda ödediğimiz 400 milyon do
ların azaltılmasında etkili olacak bir taşıma yapmak
tan uzaktır. İşletme ve organizasyon bozukluğu ka
pasitelerin tam olarak kullanılamaması, yüksek ücret
ler, bu kuruluşun verimli bir biçimde çakışmasını en
gellemektedir. Bünyeyi kemiren bir çok hastalık, bu
kuruluşta da fazlasıyla mevcuttur.
Aynı işi yapan kimseler, aynı Bakanlığa bağlı de
ğişik işletmelerde farklı ücretler ve ödenekler almakta,
bu dengesiz durum ücret tartışmalarını körüklemek
tedir. Ücret artışları ve her yıl verilen ikramiyeler,
verim artışına ve kâr ölçülerine bağh olmadığı için,
işletmelerin verimleri her yıl düşmekte ve zararları
artmaktadır. Sermayesini yiyen ve verimli çalışmayan
bu kuruluşlar, yeni kurulan İşletmeler Bakanhğı'nın
da yardımıyle yeni bir düzene sokulup yöa verilmeli
dir.
Karayolları
taşımacılığındaki anarşi,
sistemler
arasındaki haksız rekabet, plan ve programalara rağ
men, 15 yıldır düzeltilip bir düzene sokulamamıştır.
Karayolları yoku ve yük taşımacılığındaki anarşinin
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yanında büyük bir boş kapasitenin yollar üzerinde boş
yere tükettikleri, dövizle satın ahp ucuza sattığımız pet
rolü boşuna harcamalarına, yollardaki kazalardaki
can ve ma! kaybını da eklersek, ne yaman savurgan
lık ve umurssznazhk içinde olduğumuz kendiliğinden
ortaya ç:kar.
Sayın senatörler;
Pendik Tersanesi yıllardır bitirilememiştir. Bakanhğm bunun üzerinde önemle durmasını, bir an evvel
işletmeye geçirilmesini rica ediyoruz.
Üç tarafı denizle çevrili Ülkemizde, bu sulardan
Ülkemizin ekonomik, sosyal kalkınmamızda daha
fazla yarar sağlamak ve aynı zamanda milli savunma
mıza da yardımcı olmak için, gerekli çabanın hemen
başlamasının önemini belirtmek isteriz.
Başta deniz ticareti olarak, denizdeki doğal kay
naklar, beslenme, taşıma, denizle ilgili sanayi, kirlen
meye engel olma, çevre sorunları, kıta sahanlığı, ka
rasuları, deniz trafiği gibi çok hayati konuların hal
li, denizciliğimizin tek elden ve Bakanlık olarak yü
rütülmesi ve bunun en kısa zamanda yapılmasını çok
önemli bir zaruret olarak ortaya koymaktadır.
Yeni Hükümet, yıllardır dile getirmiş olduğumuz
sorunlardan hepsini değil, sadece birkaçını çözebilir
se, Üîkemize ve kalkınmamıza büyük hizmetler yap
mış olacaktır. Soranların büyük olduğunu biliyoruz.
Çözümlemedeki zorluğu da takdir ediyoruz; fakat so
runlara ciddiyet ve kararlılıkla eğilindiği takdirde
o!um!u sonuçlar alınabileceğine inanıyoruz.
Hepinize saygdar sunarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adı
na Sayın Naci Cidal; buyurun efendim.
CHP GRUPU ADINA NACİ CİDAL (Hakkâri)
— Sayın Başkan, değerli senatörler;
Ulaştırma Bakanlığı ve bu Bakanlığa bağh kuru
luşlara ait Bütçenin Yüce Senatoda görüşülmesi doîay:sıyîa Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına görüş
ve temennilerimizi sunmadan önce, Grupum ve şah
sım adına Yüce Heyetinizi saygıyla selamlarım.
Bu Bakanlığın varlık nederJ, ulaşım ve iletişim
gibi iki temel nedene dayanır. Çağımızda bu temel
nedenlerin önemi ise ortadadır. Bu görevlerin yarar
lı bir şekilde ifası, sürat, güvenlik ve ekonomik ba
kımdan sağlıklı olması esasına bağlıdır.
Bakanlık, memleketin çok hayati mahiyetteki bu
hizmetlerini, bünyesindeki kamu kuruluşları ve ano
nim ortaklıkları aracılığıyla yapar.
Bu kuruluşlar, bilindiği gibi, Devlet Demiryolları
Genel Müdürlüğü, Denizcilik Bankası Anonim Or-
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takîıği, Türk Havayolları Anonim Ortaklığı ve Dev
let Hava Meydanları Genel Müdürlüğü ile PTT Ge
nel Müdürlüğüdür.
Bu kuruluşlar üzerinde kısaca görüşlerimizi, be
lirtmeden önce, bu kuruluşlar arasındaki ilişkiler üze
rinde çok kısa olarak durmak istiyorum.
Kuruluşlar arasındaki organizasyon sağlanama
mıştır. Her ne kadar Bakanlık bünyesinde bir Orga
nizasyon Dairesi Başkanlığı kurulmuş ise de, haber
leşme ve ulaştırma uluslararası gelişmelere uygun bir
düzeye getirilememiştir. Bu da Bakanlığın yeterli, hu
kuki, idari ve mali yetkilere sahip kılmmamasmdan
meydana gelmektedir. Bu eksikliklerin kısa sürede gi
derilmesi temenniye şayandır.
Hükümetin Programmda da belirtildiği gibi, dün
yadaki başlıca geçiş yollarından biri durumuna gel
miş bulunan ülkemizde, ulaştırma ve haberleşme alan
larının önemi büyük ölçüde artmıştır. Bu bakımdan,
ulaştırma ve haberleşme, ülkenin toplumsal ve eko
nomik gereksinmelerini karşılayacak ve uluslararası
ilişkilerini geliştirecek düzeye getirilmelidir.
Bir memleketin ekonomik, endüstriyel ve tarım
sal alandaki gelişmelerinde ulaştırma ve haberleşme
hizmetlerinin ne derece önemli olduğu inkâr edilemez.
Ayrıca, milli varlığımızın korunmasında, sosyal
ve kültürel bağlarımızın güçlenmesinde bu hizmet
lerin oynadığı rol de malumunuzdur. Bu nedenlerle
bu alanlarda yapılacak yatırımların önemi açüttır.
Değerli senatörler;
Bütçe Karma Komisyonundaki değerli üyeler,
Bakanlığın Bütçesi görüşülürken gerçekten çok ya
rarlı eleştirilerde, dilek ve temennilerde bulunmuşlar
dır. Zaman israfını önlemek için bunları burada tek
rarlayacak değiliz, Sayın Bakanlığın bu değerli gö
rüşlerden yararlanacaklarına inanıyorum.
Sadece ve kısaca ekonomimiz bakımından bir so
run haline gelen TIR kamyonlarıyla ilgili bütün an
laşmaların yeniden gözden geçirilmesini temenni et
mekle yetineceğiz. Bu kısa maruzattan sonra yine Yüce Heyetinizin
huzurlarım lüzumundan fazla işgal etmemek için Ba
kanlığa bağlı kuruluşlar üzerindeki görüş ve dilekle
rimizi kısaca arz edeceğiz.
Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü :
Memleketimizde yapım ve işletilmesi yabancı şir
ketler eliyle başlayan bu kuruluş, Cumhuriyet döne
minde milli bir politika olarak ele alınmış ve takdire
şayan bir gelişme göstermiştir. Ancak, kabul etmek
gerekir ki, bu kuruluşun bugünkü durumu hiç de iç
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açıcı değüdir. Bunun çeşitli nedenleri arasında, de
miryolları işletmeciliğine elverişli olmayan altyapının
yetersizliğidir. Tek hat işletmeciliğinin verdiği sdtmtıiar yüzünden trenlerimiz dünyanm en az süratli olan
trenleri içinde yer alır. Altyapı durumumuz, bugün
kü taşımacılığı gerçekleştirmekten yoksun, gelecekte
ki ihtiyacı karşılamaktan da çok uzaktır. Karayolları
şebekemizin süratle inkişafı yanında, demiryolculuğu
gelişimi âdeta yerinde saymıştır. Bu nedenle de yol
cu ve eşya taşıma hizmetlerinin önemli bölümü kara
yollarına kaymış bulunmaktadır. Oysa son zamanlar
da, özellikle günümüzde petrol fiyatlarındaki artış,
kitle taşımasının yine demiryolları üzerinde yapılma
sını zorunlu kılmaktadır.
Demiryolları taşımacılığı, karayollarına
oranla
önemli ölçüde yakıt tasarrufu sağlamaktadır.
Gü
nümüzde gittikçe yoğunlaşan ve çözümü
güçleşen
petrol bunalımı yanında, özellikle ülkemizde her ge
çen gün bir felaket haline dönüşen trafik kazaları de
miryollarında yok denecek kadar azdır. Kaldı ki, kal
kınmakta olan ülkemizin, özellikle sanayileşmenin ge
rektirdiği taşıma hizmetlerinde demiryollarına büyük
pay düşmektedir. Bu görevin, günün ihtiyaçlarına uy
gun yapılabilmesi için, altyapının ıslahı, çeken ve çe
kilen araçların modernize edilmesi şarttır.
Bunun yanında, memleketin Doğusu ile Batısı
arasındaki süregelen dengesizliğin giderilmesi de te
mennilerimizin başında gelir.
Değerli arkadaşlarım;
Şimdi de Bakanlığın diğer bir kuruluşu olan PTT
hizmetlerine kısaca değinmek isterim.
Bilindiği gibi, Bakanlık haberleşme görevini
Posta, Telefon ve Telgraf İşletmesi aracılığıyla yap
maktadır. Bir kamu kuruluşu olan PTT Genel Müdür
lüğünün, özellikle telgraf ve posta hizmetleri yurt sat
hında mevzii aksamlar dışında şikâyetleri çok azaltan
bir düzeye ermiştir. Temennimiz, bu yoldaki olumlu
gayretlerin devam etmesi ve günün koşullarına uygun
bir düzeye ermesidir.
Haberleşme hizmetlerinin kalkınmada, güvenlikte,
sosyal ve kültürel gelişmedeki önemi bilinen bir ger
çektir. Bu nedenle de, P T T Genel Müdürlüğünün ya
tırım yapma gücünün giderek artırılması önemli bir
zorunluktur. Bu kuruluşun ifa ettiği hizmetlerin aksa
masında ekonomimiz büyük sarsıntı geçirecektir.
Yukarıda posta ve telgraf hizmetleri için söyledik
lerimizin yanında, telefon hizmetlerinin arzu edilen
düzeyin çok altında olduğunu belirtmek zorundayız.
Haberleşme uydularından yararlanılan dünyamız
da, telefon haberleşmemizin yetersizliğini belirtmekte

C. Senatosu

B : 27

9 . 2 . 1978

O : 3

ilişkilerimizin çağdaş pazarlama yöntemlerinin ve kitle
taşımacılığının gerçeklerine göre yeniden düzenlenece
ği, hava ulaştırmacılığında ülkemizin geniş turizm
olanaklarım değerlendirilmesinin gözönünde tutulaca
ğı, yurt dışında çalışan ve bugüne kadar kötü işletme
ciliğin sıkıntılarını çeken yurttaşlarımızın yurda geliş
gidişlerinde her kolaylığın sağlanmasını vaat edilmesi
bizim için sevindirici bir başlangıçtır.
Değerli Senatörler;
Hava ulaştırmacılığının önemli unsurlarından biri
olan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdür
lüğüne de vaktin müsaadesi nispetinde değinmek iste
rim.
Bu Genel Müdürlük, Ulaştırma Bakanlığına bağlı,
6686 sayılı Yasa ile kurulan katma bütçeli, tüzelki
şiliğe haiz bir Genel Müdürlüktür. Bu Genel Müdür
lüğün başlıca görevi, uçak alımlarını modern hava
cılığın icaplarına göre geliştirmektir. Örneğin, Dev
lete ait olup, kendisine verilen sivil hava meydan ve
Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı:
limanlarıyla bunlara bağlı her türlü tesisi işletmek,
Bakanlığın büyük önem taşıyan kuruluşlarından
hava seyrüsefer, telekominîkasyon, hava trafik cihazı
biri de Türk Hava Yollarıdır. Yurdumuzda 1933'te
ve sistemlerini işletmek, hizmetlerini ifa etmek, hava
başlayan ilk hava ulaştırması hizmeti, 1955 yılında
limanlarının ve meydanlarının her türlü bakım ve
6623 sayılı Yasa ile hususi hukuk hükümlerine tabi
onarımım yapmak; teçhiz, tevzi ve ıslahını yapmakla
bir anonim ortaklık haline getirilmiştir. Hava ulaş
yükümlüdür. Bu yükümlülüğe rağmen, bu görevin
tırmacılığında son yıllarda dünya uçak sanayiindeki
yeterince yapıldığını söylemek mümkün değildir. Anson aşamalar, uçakların süratlerini ve taşıma kapasi
cök, Hükümetin Programında, yine bu konuda taah
telerini hızîa artırmıştır. Oysa, Türk Hava Yolları
hütte bulunması, hele Türkiye'nin erişilmesi güç yöre
nın bugünkü haliyle başarılı olduğu söylenemez. Ter
lerinde, o arada özellikle bazı Doğu ve Güneydoğu il
sine zarar etmektedir. Zararın idari, teknik ve diğer
lerinde yaz - kış trafiği açık havaalanları kuracağını
tedbirlerle azaltılacağı yerde, yolcu ücretlerine zam
ifade etmesini Doğulu bir arkadaşımız olarak şükran
yapılmakla karşılamak, sorunu çözmeye yetmez.
la karşılıyorum.
Havaalanlarının uçuş güvenliği ve yer hizmetleri ba
tç hatlarda taşıma ücretleri ucuz olmalı, ihtiyaca
kımından
dünya standartlarına uygun araç ve gereç
cevap verecek düzeyde olmalıdır. Bizdeki aksaklıkla
lerle
donatılmasının
beyan olması da takdire şayan
rın çeşitli nedenleri yanmda, filomuzdaki uçaklann i
dır.
çok değişik tiplerde oluşudur. Bu değişik tipteki uçak
Bu konudaki beyanlarımızdan sonra, birkaç cüm
ların bökım ve onarım sorunu önemli bir yer kapsar.
le ile de Denizcilik Bankası ve deniz nakliyatından
Bunun yanında, değişik tip uçaklara pilotların adapte
bahsetmek isterim.
olması için gerekli zamanın da yetersiz olmasıdır.
yarar görüyorum. Gerçek bu olunca, haberleşme
için, milli olanaklardan öncelikle payın artırılması zo
runludur. Pahalı bir araç olmasına rağmen, telefon
hizmetlerini yaygın bir şekilde köye ve köylüye kadar
götürmek zarureti vardır.
Bu arada özellikle şunu belirtmek isterim. Türki
ye'mizde bölgeler arasındaki dengesizliğin tabi bir so
nucu olarak, özellikle Doğu ve Güneydoğunun kasaba
ve köylerinin çok büyük bir kesimi posta ve telgraf
hizmetlerinden yoksun olduğu gibi, telefon denen si
hirli aleti belki rüyalarında görmektedirler. Bunu, en
geri ilimiz olan Hakkâri'nin temsilcisi olarak üzüntü
ile ifade etmek isterim.
Ayrıca, tercihli telefonların fahiş bir kazanç mata
hı haline gelmesini de yadırgıyoruz.
Şehir içi dağıtım şebekelerinde ve şehirlerarası
radyolink sistemlerindeki yetersizlik, telefon konuş
malarını âdeta bir işkence haline getirmiştir.

Ayrıca, havaalanlarımızın modern havacılığın icap
larına uygun bir düzeyde olmadığını da beyan etmek
durumundayız.
Yurt dışında çalışan İşçilerimizin sayısındaki bü
yük artış ve bu işçilerimizin yurda geliş gidişlerinde
Türk Hava Yollarını tercih etmeleri bizim için çok
değerli bir imkândır. Bu imkânın gereği gîbi kulla
nıldığını da iddia edemeyiz. Bunu yurt dışındaki se
yahatlerimde bizzat müşalıade etmişimdir. Bu karam
sarlığa rağmen, Hükümetin yüce huzurunuzda okudu
ğu Programında hava ulaştırmacüığı, dış ekonomik

Bir memleketin ekonomisinde ithalât ve ihracatın
önemini izaha gerek görmüyorum. Gelişmekte olan
ülkemizde ithalât ve ihracatın kendi deniz taşıtları
mızla yapılması halinde, ekonomimize sağlayacağı
yarar çok büyük olacaktır. Bunu sağlamak için,
deniz ticaret filomuzu kendi kendine yeterli bir hale
getirmek zorundayız. Hatta, daha ileri safhalarda
milletlerarası sularda rekabet edebilecek seviyeye gel
memiz lâzımdır.
Ticaret filomuzu güçlendirmede gemilerin yurt için
de inşası halinde, döviz tasarrufu kadar, büyük ölçü-
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de işgücü yaratılmış olur. Bu nedenle, büyük tonajlı
gemilerin memleketimizde inşası yolunda atılan ve
atılacak adımların destekçisi olacağız. Keza deniz
ulaştırmasında önemli unsur olan limanlarımızın mo
dern araçlarla teçhiz edilmesi, günün koşullarına uy
gun hale getirilmesi ve gemilerin inşasında gösterilecek
çabaları takdirle karşılayacağız.
Bu kuruluş için son olarak söyleyeceğim şu olacak
tır.
MC iktidarları döneminde, diğer kuruluşlara naza
ran, partizanlık batağına daha fazla batan bu kurulu
şun öncelikle bu bataktan kurtarılmasını dileriz.
Çok değerli arkadaşlarım;
Konuşmamın sonuna gelmiş bulunuyorum. Ulaş
tırma Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar! hakkında kısa da
olsa görüş ve temennilerimizi Yüce Heyetinize arz et
miş bulunuyoruz. Sözlerimi bitirmeden önce şu husu
su belirtmekte yarar görüyorum.
Özetlersek, süratli, emniyetli, ekonomik ve günün
teknik seviyesine uygun bir ulaşım ve iletişim sistemi
kuramadığımız sürece, kalkınmada başarıya ulaşma
mız imkânsız olduğu gibi, kaynaklarımızın da israfın
dan başka bir sonuç doğurmaz. Hükümetin bu konu
daki beyan ve taahhütlerini takdirde karşılar, dinle
mek lütfunda bulunduğunuz için Grupum ve şahsım
adına Yüce Heyetinize saygılarımı sunar, bütçenin
yurdumuza ve Ulaştırma Bakanlığının değerli men
suplarına hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. (CHP sı
ralarından alkışlar.)
BAŞKAN — Ulaştırma Bakanlığı 1978 mali yılı
Bütçesi üzerinde gruplar konuşmuşlardır.
Şimdi kişisel görüşlerini anlatmak üzere Sayın il
han, buyurunuz efendim.
İSMAİL İLHAN (MUŞ) — Saym Başkan, de
ğerli senatörler, Ulaştırma Bakanlığının değerli men
supları, hepinize saygılar sunarım.
Gecenin bu saatinde fazla zamanınızı alacak de
ğilim. Bir bağımsız üye olarak, ben de, Ulaştır
ma Bakanlığı Bütçesi üzerindeki görüş ve düşünce
lerimi belirtmek istiyorum.
Bir ülkenin ekonomik, sosyal, kültürel gelişme
sine ulaşım ve muhaberenin ne kadar büyük etkisi
olduğu bilinen bir gerçektir. Bu sebeple, bir ülke
nin kalkındırılması evvelemirde bu tip altyapı yatı
rımlarının gerçekleştirilmesinden sonra ancak müm
kün olabilir.
Şu anda Türkiye, toprak bakımından Avru
pa'nın en büyük ülkesidir. Üç tarafının denizle çev
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rilmiş olması, deniz ulaşımı bakımından da ne kadar
önemli bir yer işgal etmiş olduğu kendiliğinden an
laşılır.
Akarsuların bolluğu yönünden de dünyanın
talihli ülkelerinden biri durumundayız. Ancak,
ra, deniz, hava ve akarsu ulaşımı bakımından
geri kalmış olduğumuzu söylersem, gerçek dışı
nuşmamış olurum.

en
ka
çok
ko

Aynı şekilde, haberleşme yönünden de Avrupa
ülkelerinden
çok gerilerde bulunuyoruz. Ulaşım
ve muhabere imkânları bakımından Doğu ve Gü
neydoğu Anadolu, diğer hususlarda
olduğu gibi,
Batı ve Orta Anadolu'dan çok daha gerilerde bu
lunmaktadır.
Bir ülke, kara, deniz ve hava sahası bakımın
dan ne kadar
büyük alanlara sahipse, ulaşımın
süratle yapılması o kadar önem kazanır. Maalesef
Türkiye'de Devlet Demir Yolları, dünyanın en az
sürat yapan demir yollarından biridir istanbul ile
Ankara arasında yolcu taşıyan mavi tren dışında, di
ğer trenler çok az sürat yapmakta ve hedeflerine ba
zen, özellikle kış mevsiminde çok geç varmaktadır
lar.
Başka ülkelerde demoryoîu taşımacılığı giderek
önem kazanırken bizde, bilinen nedenlerle önemini
yitirmektedir. Özel kişiler tarafından organize edil
miş olan otobüs taşımacılsğı başlıbaşına bir sorun
haline gelmiştir. Ne arayan var ne soran... Bu yüz
den, trafik laçka olmuş, her yıl kazalarda ölen ve
yaralananların sayısı rekor seviyeye ulaşmaktadır.
Her yıl kara, deniz ve hava
taşımacılığından
milyonlarca lira zarara uğruyoruz; yıllardır bu böyle
devam ediyor. Birisi çıkıp da bu işi, temelinden hal
ledecek ve Devleti bu bataklıktan çıkaracak çözümü
getiremiyor. Hep tenkit, hep havanda su dövme...
Avrupa'ya seferler yapan
Türk Hava Yolları
uçakları hakkında geçen yıl yine bu yüce kürsüden
yapmış olduğum konuşmalara atfetmek suretiyle bu
konu hakkında başka söz söylemek
istemiyorum.
Bütün dileğim, kısa sürede bu tenkitlerin ışığı al
tında bir toparlanma ve kendine çekidüzen verme
şıkkı tercih edilsin.
Saym Bakan ve Bakanlık
mensupları, Türk
Hava Yolları ile personeliyle ilgili olarak basında
çıkan tenkit yazılarını
bizden daha iyi biliyorlar.
Bu yazıların tümüne yakın bir kısmı gerçekleri dile
getirmektedir.
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Sayın Başkan, sayın senatörler;
Ulaşım ve haberleşme konusunda da çok gerilerde
bulunan Doğu Anadolu'ya, Ulaştırma Bakanlığının
öncelikle önem vermesi gerekir Senelerden beri
Muş, Maraş, Ağrı, Mardin halkı uçak seferlerinin
açılmasını bekliyor. Muş'un bütün yatırım götüren
kuruluşlarının imkânlarına Valilikçe âdeta el konula
rak, yaptırılan havaalanı, hava trafiğine açılmadı
ğı için bakımsızlıktan bozulmaktadır. Eski Muş
Valisinin (Ulaştırma Bakanlığı mensupları bu ko
nuyu biliyorlar) YSE, Karayolları, Devlet Su İşle
ri ve Afet İşleri imkânlarıyla yaphnlan ve bütçede
hiç parası olmadığı halde, daha doğrusu 300 bin
lirası olduğu halde 10 - 15 müyon liraya mal
olan alana acaba ne zaman uçak inecektir?.. Muş
halkı, Ulaştırma Bakanı Sayın Güneş Öngüt Bey
den bu hususta hayırlı bir haber beklemektedirler.
Köylere telefon ve elektrik seferberliğine Doğu'dan başlanmak gerekir. Telefon ile ilgili çalış
maların, Ulaştırma Bakanlığınca süratle ele alınma
sını bekliyoruz.
Şehirlerarası otomatik telefon
konuşmalarının
yakında başlayacağına dair basına intikal eden ha
berlerden memnunluk duymamak mümkün değildir;
ancak bizi Türkiye çapındaki bir uygulama daha
çok ilgilendirmektedir. Bunun için, her halde 1981
yılına kadar sürecek olan link hattı çalışmalarını
bekleyeceğiz.
Sayın Başkan, sayın senatörler;
Ulaştırma Bakanlığı Bütçesinin, Ulaştırma Ba
kanlığı mensuplarına ve Türk Milletine hayırlı, uğur
lu olmasını diler, hepinize saygılar sunarım. (CHP
sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Feyyat, buyurunuz efendim.
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler;
Zapta geçirmek ve bilahara Sayın Bakana su
nulmak üzere bir - iki sual soracağım, gereğini is
tirham ediyorum.
Sayın Bakan, geçen yıllardaki bütçelerde temas
etmiştim, teferruata geçmeyeceğim. Bir türlü hu
kuk anlayışımla bağlaşmayan telefon üzerinde mül
kiyet hakkı olmaması lazımdır. Bana bir telefon
bağlanmıştır, şahsıma. Ben buradan başka bir
yöreye naklettiğim takdirde bu telefonun tekrar ye
rine iade edilmesi, müesseseye iade edilmesi, an
cak benim hakkım o telefon için yatırdığım para
dır, o iade edilir. Bu telefonu tutup yüksek para
larla devretmek, ihtikâra vesile olmak, benim hu
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kuk anlayışımla bağdaşmıyor. Mevzuat da müsait
tir; bu tip haklar üzerinde irtifak söz konusu ola
maz. Mülkiyet hakkım araştırdım bağdaştıramadım.
İrtifaklarda bağdaştıramadım, sair haklarda bağ
daştıramadım. Medeni hukuk dışında, bu konuda
cevaz verecek bir mevzuat bulamadım. Eğer mevzu
atın gereği ise, bu bir haktır deniyorsa, lütfen o
mevzuatın gereğine bakalım. Bir kanun teklifiyle
bu kökünden halledilsin.
Bir görevliye, bir milletvekiline, bir valiye veyahutta bir şahsa ister tercihan olsun, ister normal
sıra ile bir telefon bağlanmışsa, o da nakletmiş, baş
ka bir yere gitmişse, artüt orada ikamet etmiyorsa,
o telefonun üzerinde bir hakkının kalmaması lazım
dır. Bunun artık sarahat bulması lâzımdır. İhtikâr
lar zinciri kamu kuruluşlarına kadar intikal etmesin.
İkincisi; taşıtlarda, kara, deniz, hava taşıtla
rında tenzilat, müessesesinin yönetim kurulunun yet
kisi altındadır. Bir parlamenterin bugün için yüzde
50, yarın yüzde yüz veyahutta yüzde 20 tenzilata ta
bi olup olmaması, diğer sabüc parlamenter için ve
yahutta şu bu görevliler için yönetim kurulunun ka
rarına bağlıdır; bu iyi, gereği düşünüldü mü kaldı
rılabilir de; fakat bilhassa basın mensuplarına tanı
nan tenzilatı normal karşılıyorum, görev yapıyor;
fakat bir gazete sahibi şeref kartı almıştır, basın
şeref kartı almıştır, bilfiil gazetecilik yapmıyor, ga
zetenin patronu durumundadır, bir tüccar gibidir.
Sadece sahibidir. Görevi yapanlar bilfiil gazeteci
lerdir, görev yapanlar için, yani fonksiyöner olan
lar için tenzilat kabul ediyorum; ama fonksiyöner
olmayan, bilfiil o görevi yapmayan bir kimse için
veyahutta emekliye aynlmış, şeref kartı almış bir
kimse için tenzilatın, bence fakrüzaruret şartına
bağlanması gerekir. Yani şerefle, Devletten nasip
lenmek bağdaşmıyor. Bunu daha da teşmil edece
ğiz.
Sonra, bu «pas» konusu çok aşın derecede, hat
ta suiistimal edilecek derecede genişletilmiştir. Bun
ların tahdit edilmesi, düzenlenmesi ve uçakların
yüzde 50 koltukları, hemen hemen bu şekilde mües
sesenin zararına sebebiyet vermektedir. Ne acı bir
tecelli ki, vatandaşların yüzde 80'i, yetimhane gibi
kamu kuruluşlarından istifade eder, dilenir, her
türlü imkânlardan yararlanır; ama devletçiliğe gelin
ce hepsi devletçiliğin düşmanı kesilir. Yani bu, ka
mu kuruluşlarının kutsiyetim anlamamış vatandaş
lar için her halde çok büyük bir avantaj, ki zaten
ben bunları bürokrasinin dışında vatandaş olarak
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mütalaa etmem,
bürokrasiyi kendi amaline, âdeta
devleti yönetenlerinmiş gibi bir zehaba
sebebiyet
vermektedir. Geçen yıl arz etmiştim, bir misal veri
yorum, bir telefon müdürü arkadaşımla konuşuyo
rum, her yere telefon vere vere santrallerde yer
yok, ne olacak?.. E, parası var alır... Bir tren me
muru ile geziyorum, diyorum ki, bu müessesenin
mensubusunuz, iyi, senede bir hostesler falan gezi
yorlar, işte Devlet Hava Yollarında, Devlet Demir
yollarında «...£, müessesemizdir, bu kadar istifade ede
lim...» Yani istifade etsin, hakkıdır, bence çok hak
verilsin; ama müessesemizdir zihniyetine bakın. Ben
de savcıyım, ben de adam öldüreyim, benim müessesemdir adliye, beraat edeyim gibi garip bir düşünce..
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HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın
I Başkan, sayın senatörler, Ulaştırma Bakam ve menI supları, hepinizi saygı ve sevgi ile selamlarım.
{
Ulaştırma Bakanlığının görevi; ulaştırma ve ha
berleşmeyi sosyal ekonomik ve memleket güvenliği
esaslarına göre tespit, planlama, kurma, işletme ve
I koordinasyonu sağlamaktır.
I
Bu işler yapılnken can ve mal güvenliğini sağI îayan önlemleri de almak gerekmektedir.

I
I
I
I
I
M E H M E T ALÎ ARKAN (Mardin) — Soru sor I
mak için söz aldılar, izahatta bulunuyorlar Sayın I
I
Başkan.

Devlet Demiryolları Yaştırmamız hâlâ
gereksinmeleri karşılayacak durumda değildir. Petrol tüketimi için yılda ödediğimiz 1,5-2 milyar liralık döviz ödentilerimiz, bize kitle ulaşımının ne ölçüde eîe
almamız gerektiğini göstermiş olmalıdır. Bunun için
de Devlet Demiryolları ve Denizyolları
ulaşımına
öncelik ve ivedilik vermek, yatırımları biraz oraya
yönlendirmek zorunhıüuğuîBuz çakmaktadır.

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Sayın se
I
Ankara'dan, Erzurum'a uzanan Devlet yo!u TIR'
natörler, sualimi gerekçemle arz ediyorum. Bu gerçek
/ îann çoğalması nedenıi ile her yıl tamir edilse yine
lerin ışığı altında bunun düzenlenmesi lazım.
i de bozuluyor. Bu TIR'iar yüzünden biz, vergilerij
nı'zden, bu yola çok para yatırmaktayız. Öyle ki, san
Dördüncüsü, PTT'nin eğitim parkları
vardır,
ki bu yol, TIR - Bank haîine geldi. Eğer Yerköy, Yoz*
yapılıyor. Kamu İktisadi Kuruluşudur, bütçesi gö
gat, YıMızeSi arasında demiryolu yapılır ve bir Ma
rüşülürken KİT Komisyonunda ben bunu arz edece
vi Tren de Ankara - Erzurum arasına konup bu yol
ğim; ama ne de olsa Yüce Bakanlığınıza bağlıdır.
culuk süresi demiryolu H'e 12-14 saala mdkilebüMrse,
Eğitim parkı kuruluyor, bu eğitim parklarının bil
Erzurum - Ankara arasındaki otobüs yolculuğunun
hassa Orta Anadolu'dan Doğu Anadolu'ya olan ke
simlerinin, Van gölü sahili ve diğer o bölgelerin
da belki hepsi, belkide % 80 oranı kalkmış ve katurizmini ve kalkınmasını sağlamak bakımından, öKi I rayolunu da rahatlatmış olur. Denizdik kitle yol
yatırımda olsa, gelişmesine sebebiyet verir; fakat
culuğu ve taşıması konusunu, sahil
şehirlerimizin
bu ölü yatırımların gelişen bölgede, hayatiyet ka
parlamenterlerine bırakıyorum.
zanan bölgede
yapılması caiz değildir. Bilhassa
PTT Genel Müdihlüğiîıraiz 20 nci asrın son çey
Van gölü sahasında bir eğitim parkının yapılması
reğinde artık şehirlerimizde ve şehirlerimiz arasında
söz konusu. Geçen sene programa alınmıştı, on
konuşnıaıEnmızda çağımızın ve Türklyemizin gerek
dan sonra bertaraf edildi, bazı rakipler çıktı, ra
sinmelerine cevap
verebilecek çabasını
göstersin
kipler engellediler; Sayın Başbakan Süleyman Deisteriz. Bu Genel Müdürlüğün çalışmalarında
her
mirePe intikal edenler oldu. Zamanın Sayın Baka
i halde sistem bozukluğu var. Bu konuda Mühendis
nı ile Sayın Genel Müdürü ile, tabii Kamu İktisadi
I ödaîarı ve diğer teknik kuruluşlarla bir çare top
Kuruluşu olduğu için ve böyle engellendi, bunun
lantısı uygun olur kanısındayım.
da layık olduğu bir yerde kurulmasına ve bu seneki
Senatomuzun; Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İs
programda gereğinin yapılmasını ilgili Kamu İkti
kan Komisyonu Başkanı olsıak bejdeniz de, bu
sadi Kuruluşuna intikalini bilhassa arz ederim ve
B&kanhğîKiızm tüm düğer kuruluşları, uğraşıları ve ge
bunun sunuşlarım da yazılı olarak bildirmenizi is
leceğe dönük tasarıları hakkında
Komisyonumu
tirham ederim. (CHP sıralarından alkışlar)
za brifinkler şeklinde bilgi vermesi
gereksinmesi
BAŞKAN — Sayın Demirayak.
içerisinde olduğumu arz etmek isterim. Komisyonu
muzun diğer sayın üyeleri de burada yoklar; ama
SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Sayın
zannederim bu istemime katılacaklardır.
Başkan, konuşmamı, dinleyecek muhalefet sırala
rında kimse kalmadığı için geri alıyorum.
Yukarıda Erzurum - Ankara demiryolunu kısal
BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın Nalbanttacak bir öneride bulundun^ Demiryolu yapımı, bioğlu.
j îiyorum Bayındırlık Bakanlığına ait olduğu için, bu
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konunsın üzerine ne bu Bakanlıik, ne Bayındırlık Bakanlığı gereği gibi eğiSmiyor. Ancak, işletmenin rantasbiPiItcsi, fizîbiöitesi bakımından her halde bu yoitan yapımı, gerekir kanısındayım.
Bu bakımdan acaba işletmesi Bakanlığa bağlı ol
duğuna göre, demiryolu yapımı da bu Bakanlığa
bağlanamaz mı diye düşünürüm hep. Esasen ulaştır
ma ve haberleşme hizmetlerinin önemi dikkate alına
rak, bu hizmstierîe görevli Ulaştırma Bakanlığının
ve bu Bskanhğa bağlı kuruîuşMraı ciddi bir reorgaEİzasyona tabi tutulması, gereğine inanmaktayım.
Bu kuruluşların bazıHarı kamu kuruluşu, bazısı şirket
halinde. Biri işletme okluğuna göre, beld hepsinin
şirket olması uygun olur; bir holding sekilinde bir
birine bağlı kuruluşlar olabilir. Bu konunun da
Devlil Plaııîama Teşlillatımtz tarafından incelenme
si gerekir karaşındayım.
Değinmek istediğim bir başka konu; köy PTT
acenta!an ve teîefon hatları, telefon bağlantılarıdır.
Bendeniz, Erzurum ili ve ilçelerinde bu uygulama
nın nasıl yapıldığım ve uygulamada objektif esaslar
içinde kavramış mıdır, öğrenmek işitiyorum. Ayrıca,
Erzurum'da çok eskiden çalışmakta iken şimdi muat
tal b a" un sn bir vagon atölyesi veya cer atelyesi var
dı. Hiç olmazsa, kara vagonları olsun burada tamir
etmek için; bu atelyeyi tekrar çalıştıramaz mıyız?..
Bir de, Devîet Demiryoîîarının yol boyu istim
lâk şcîidi alanları boştur; belki de sahipsizdir. Ger
çi istasyon kısımlarında da genişçe istimlâk alan
ları varılır; demiryollarını kesen cemlbi dereler ise
çoktur. MemkketlatBizde erozyon başlamıştır, ağaçLk ve orman sahalarımız gittikçe azalmaktadır. Bu
nedenle yeşile, yaprak yeşiline aşık yağmur damlala
rı da, artık aşina bulamadıkları veya göremedikleri
kin yurdumuza düşmüyor. Yere düşünce de, sel, su,
taşkın» veya erozyon oluyor, toprağı sürüklüyor. Bu
tesiri biraz olsun azaltır ve erozyonu önüer, ormanı
ve ağacı çoğallsr düşüncesiyle de olsa, Devlet DemiryoÜan, gerek istasyonlar ve gerekse yol boyu senit
lerinde ağaç dikmeyi, demiryolunun fazla personeli
ile gerçekleştiremezler mi?.. Bu suretle cembi dere
ler vadilerine de girebiliriz zannediyorum. Taş dü
şebilecek yams.ç'ar yarma ve inıM meyilli satıh
ları ağaçlandırılabilir, bu da, memleketimizde or
man saıihmm genişletmesi için bir fayda sağlar kanissîi'dayım.
Beni gecenin bu saatinde dinlediğiniz için size
teşekkür eder, bütçenin bakanlığa ve mensupları
na, mesîlsketkıize ve milletimize hayırlı uğurlu ol
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masını dilerim. Sağofun. (CHP sıralarından
alkış
lar)
BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye yok.
Tenkit ve temennilere cevap vermek üzere Ulaştırma
Bakanı Sayın Güneş öngüt, buyurunuz efendim.
Sayın Bakan, söz süreniz 25 dakikadır ona göre
ayarlamanızı rica edeceğim.
ULAŞTIRMA BAKANI GÜNEŞ Ö N G Ü T (Afyonkarahisar Milletvekili) — Sayın Başkan, Yüce Se
natonun sayın üyeleri;
Ulaştırma Bakanlığı bütçesi dolayısıyla görüşlerini
belirten kıymetli grup temsilcileri sayın senatörlere
ve kişileri adına söz alan muhterem senatörlere hu
zurunuzda şahsım ve Bakanlığım mensupları adına
teşekkürler ederim.
Bu görüşler, Bakanlığımda bize ışık tutacak, ça
lışmalarımızda rehber olacaktın
Bakanlığımız ulaştırma ve haberleşmeyi memle
ketin sosyal ve ekonomik kalkınmasında tespit edilen
hedeflere varmayı sağlayıcı, en önemli unsur olarak
ele almaktadır. Bu hedefler için gerekli tedbirleri, tes
pitleri, planlamayı, tesis ve işletmeyle birlikte koordi
nasyonu tam bir sorumlulukla yapmayı görev edin
miştir.
Yatandasın yıllardır süren şikâyetlerine rağmen,
Bakanlığımız hizmetlerinin istenilen kaliteye ulaştığı
nı söylemek mümkün değildir. Bu bütçeyle ayrılan
ödenekle de bütün hastalıkların hemen giderilebilece
ğini beklemiyoruz. Ulaştırma Bakanlığına bağlı işlet
melerin çoğu zarar etmektedir. Geçen yıl, bazı işlet
melerde yapılan tarife değişikliklerine rağmen, zarar
büyüyerek 1977 yılı kapanmıştır.
Sayın senatörler;
Bakanlığımıza yeni bir zihniyet, yeni bir politika
getireceğiz. Sürat, güvenlik sağlayacağız gibi, klasik
sözcükler yerine, sosyal ve kültürel
kalkınmamıza
destek olacak, temelinde ekonomik ilkelerin, işletme
cilik prensiplerinin yattığı çağdaş bir politika getirece
ğiz.
Taşımacılık ülke ekonomisine destek olacak tarz
da denetlenip, yönlendirilecektir. Maliyet hesapları
gerçek verilerle değerlendirilecek, aşırı kazançlarla
birlikte maliyet altı taşımalar kesinlikle önlenecektir.
Komşu ülkelerin transit geçişleri hem komşuları
mızın ve hem de ülkemizin yararı korunmak suretiy
le tanzim edilecektir.
Son yıllarda petrol fiyatlarındaki yükselmeler, kit
le takmasının demiryollarına kaymasını önplana çı
karmış bulunmaktadır kalkınmanın ve sanayileşme-
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nin kaynak israfına sebebiyet vermeyecek, ekonomiye
yük olmayacak şekilde gerçekleşmesi için demiryolla
rına gereken önem verilmelidir. Bunun için de, altyapının ıslahı ile yeni güzergâhların tespiti ve işletmenin teçhizatı, teknolojisiyle yeniden gözden geçirilmesi zaruretine inanmaktayız.
Emniyet ile birlikte sürati, sürat ile birlikte eko
nomiyi demiryollarıyla sağlamak zorundayız. Kara
yolu ile demiryolu taşımacılığını ülke okenomisinin
gerçeklerine uygun bir sisteme getirmek rekabet değil, işbirliğini sağlamak zorundayız, işletmeci ve üretici ünitelerin ayrı ayrı teşkilâtlandırılıp, kendi icap
larına uygun Mimsel çalışmalarım sürdürmelerini ve
uygulamalarını sağlayacağız. Projelerimiz, yerli imkânlar önplanda tutularak hazırlanacaktır.
Sayın senatörler;
Ülkemizdeki taşımaların en büyük bölümünü teş
kil eden karayolu taşımacılığının ekonomik ve sosyal
amaçlara varabilecek şekilde düzenlenebilmesi için
hazırlanan
karayolu taşıma
kanunu ve karayolu
trafik kanunu ile bunları uygulayabilecek karayolu
ulaştırması trafik genel müdürlüğünün kuruluşuna
ilişkin kanun tasarıları çok yakında Yüce Meclislere
sunulacaktır.
Değişik statü ve standartlarda çalışmakta olan li
manların tek elden yönetilerek gelişme, tarife ve tek
nolojide birlik sağlanacaktır. Bunun için yeni bir teşlâtlanma modeli üzerinde çalışılmaya
başlanmıştır.
ileriye dönük ve geleceğin ekonomik şartlan dikkate
alınarak gerçekçi ve uzun vadeli bir yeni deniz ticareti
politikası tespit edip uygulamaya koymak zorunda
yız. Deniz ticaretini, yalnız bir taşımacılık değil, genfş bir pazarlama ve dış âlemle ilişkiler cümlesi ola
rak ele alıp geliştireceğiz. «Her oyun, kendi kuralla
rıyla oynanarak başarıya kavuşturulur» prensibinden
hareketle, deniz ticaretini de bunun dışında sayma
dan hareket edeceğiz.
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I ması uzun vadeli bir planla ele alınıp, yeni hatların
getireceği sosyal ve ekonomik faydalar yeniden göz
I den geçirilecektir. Havayollarında işletme gelirini ar
j t ı n a tedbirlerle birlikte, ikramda ve hizmette değil,
I israfta ve personelde tasarruf sağlayıcı yeni değerlen
I dirmeler yapılacaktır.
Ekonomik ve sosyal kalkınmadaki önemiyle oran
tılı olarak, kalkınma planlarında bir türlü gerekli ye
rini alamamış olan haberleşmeye ağırlık kazandıra
cağız. Mevcut tesislerin kullanımındaki verimi artırır
I
ken, yeni tesisleri de en etkin olarak üike sathına ya
I
yacağız. Sanayici ve tüccann teleks ihtiyacıyla birlik
te köylünün milletlerarası konuşmalanm, beynelmi
I
lel standartlar seviyesinde sağlayıcı önlemleri muhak
I
kak getireceğiz. Bütün işletme faaliyetlerimizde hem
I
kamu hizmetli yaptığımızı bilecek, hem de ekonomi
nin kurallarını ön planda tutacağız.

Müteşebbisi geliştirme ve
onları desteklemeyle
birlikte, iç ve dış maddi kaynakları en iyi bir şekil
de değerlendirmek imkânları vardır. Ticaret filomu
zu satın alman ve inşa olunan gemilerle acele geliş
tirmek zorundayız. Bir deniz ticaret seferberliği için
yükleyici ve taşıyıcı ile birlikte, Devletin samimi iş
birliğini zaruri görmekteyiz.
Hava meydanları işletmesi ve hava trafik kontro
lü uluslararası standartlara göre yapılacak ve bütün
ülkeye yaygın bir radar şebekesiyle teçhiz edilip,
kontrol edilecektir. Bu sektördeki ücret adaletsizliğir
ni kaldırmak gereğine inanmaktayım. Hava ulaştır

Sayın senatörler;
Gruplan adına söz alan kıymetli senatörlerin, bu
arada Adalet Partisi Sözcüsünün seçmene selam nite
liğini taşıyan sözlerini bu nitelikte kabul ettiğim için
cevapsız bırakmaktayım.
Sayın Tunçkanat'ın, Ümraniye PTT haberleşme
cihazları, laboratuvar ve fabrikalan hakkındaki beya
nını şöyle cevaplandırmak
isterim: Laboratuvann
1967 ydında Ümraniye'de faaliyete geçmesinden iti
baren, gelişmesi için büyük bir itina gösterilmiş ohıp,
müdür, müdür yardımcdarı ve yukan kademe kadrolannda hiç bir değişiklik yapılmadığı gibi, bu husus
larda takviye edilmiştir. 6 000 metrekarelik kapalı sa
hasına ilave olarak, 1977 yılında 60 milyon lira pro
je bedelli 16 000 metrekarelik kapalı saha bina in
şaatı mukaveleye bağlanmıştır. Laboratuvarda önceki
yıllarda telefon ve telgraf, müntipleks ve kramportör
sistemleri imal edilirken, bunlara ilave olarak 24 ka
nallı radyolink sistemleri de imal edilmeye başlanmış
ve halen 1 800 telefon kanal kapasiteli radyolink sis
temlerinin imali için gerekli girişimlerde bulunulmuş
tur.
Sivil havacılık teşkilâtının kurulması hususunda,
Bakanlığımızda gerekli çalışma bu sene yapılacaktır.
Sivil Havacdık Genel Müdürlüğü bünyesinde insan
gücü ve eğitim standarttan bürosu kurulmasına çah, şılacak, sivil havacıhk sektörü için eğitim ve öğre
nim yapan bütün kuruluş temsilcilerinin yer alacağı,
I bu kuruluşlar arasında gerekli koordinasyonun sağ
lanacağı sivil havacıhk eğitim otoritesi kurulacaktır.
Sfcvil havacıhk enstitüsünün de kurulmasına çalışıla
caktır.
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Mitti Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yapılmak sure
tiyle teknik eğitim veren orta öğrenim kuruluşların
da uçak teknisyenliği kurslarına yer verilmesi, uçak
gövde, motor ve komponent bakımları gibi, eğitim
hususları yerine getirilmeye gayret edilecektir. Üni
versitelerimizle işbirliği yapılarak havacıhk branşla
rında öğrenim imkânlarının yaratılması, mühendislik,
hava taşıma ekonomisi ve yönetfan gibi hususlara dik
kat edilecektir.
Türk Hava Yollarının geçen seneki uçak filosun
dan bu sene beş uçağın kira müddetlerinin bitmesi se
bebiyle 18 uçağa indiğini ifade etmek isterim.
Türk Hava Yollarında 1977 - 1982 yılları pazar
araştırması ve filo projesini 1976 yılında hazırlamış,
1977 Haziran ayında, 1976 yılı işletme sonuçlarına
göre, proje tadil edilmiştir. 19 uçaklık proje bedeli
8,5 milyar liradır. Bu toplam olarak 4 063 koltuğa
tekabül etmektedir. 19 uçaklık proje, Bakanlık ma
kamınca yetersiz görüldüğü için, 38 uçaklık 6 944 kol
tuklu proje Türk Hava Yollarınca Ekim 1977 de ha
zırlanmıştır. Proje maliyeti 17 milyar lira olup, Dev
let Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına intikal ettirilmiş
ise de, 1978 programına alınması mümkün olamamış
tır.
Türk Hava Yollarının yeterince kontrol edilmediği
ve kifayetli çalışmadığı hususlarında; Bakanlığımızın
imkanları nispetinde 1978 yılı içerisinde murakabe edi
leceğini ifade etmek isterim. Ancak, bu kuruluşun
bünyesinden doğan aksaklıkların da kanunlar ve muvzuat çerçevesi içerisinde bu sene içinde düzeltilmesini
ve Maliye Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlığı arasında
ki mevzuun protokola bağlanması suretiyle Ulaştırma
Bakanlığı görevleri cümlesinden olan Hava Yollarının,
esaslı bir denetim içerisine sokulmasını ümit etmekte
yim.
TIR taşımacılığına gelince; mevcut kararname ge
reğince, TIR mevzuunda beş bakanlık, beş ayrı görev
yapmaktadır. Bu sebeple, bu kararnameden gerektiği
şekilde istifade edilememektedir. Trafik konusunda İç
işleri Bakanlığı, altyapı konusunda özellikle ağırlık
ve boyut kontrolü Bayındırlık Bakanlığı, ulaştırma ko
nusunda Ulaştırma Bakanlığı, vergi ve ücret mevzuatı
Maliye Bakanlığınca, gümrük konusunda da Güm
rük ve Tekel Bakanlığının görevleri bulunduğunu be
lirtmek isterim.
Gelen her TIR kamyonunun, bu beş bakanlık
mümessilleri ile karşılaşmalarından doğan aksaklık
ların telâfisi cihetine gidilmesi için gayret sarf edece
ğiz.
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Sayın senatörler;
Doğudan kalkınmanın başlaması hususundaki
prensipler, Hükümetin genel politikası içerisinde de
ğerlendirileceği gibi, Ulaştırma Bakanlığı da bu yolda
çalışmalar yapmış bulunmaktadır.
Halen Devlet Demir Yollarınca Doğuya giden se
ferlerin çok aksadığı gözönüne alınmak suretiyle, ilk
iş olarak, çok yakın bir zamanda dizelli bir Doğu eks
presi hizmete girecek ve ümit etmekteyim ki, Nisan
ayından itibaren Erzurum'a bir gün içerisinde gidile
ceğini burada ifade etmek isterim.
Bilahara, yurdumuzun diğer bölgelerine de, kitle
taşımacılığına önem veren Hükümetimiz, yeni seferler
düzenlemek suretiyle aksaklıkların
telâfisi cihetline
gidecektir.
Muş Havaalanı hususunda, kıymetli arkadaşımızın
beyanlarını şöyle cevaplamak istiyorum. Terminal bi
nası, pist, kontrol kulesi hazır, elektronik cihazlar gön
derilmiştir; fakat monte edilememiştir.
Kapalı havalarda sefer yapılmasını sağlayacak olan
seyrisefer cihazları hazır; fakat yerine gönderilememiştir. Meydan tamamen il özel idaresinin kendi im
kânları ile yapılmıştır, bunu da takdirle karşılamak is
terim. Evvelce mevcut toprak meydanın ıslahı olarak
yapılmıştır; fakat burada küçük uçak taşımacılığına
gidilip gidilmemesi mevzuu, Devlet Planlama Teşkila
tınca dahi tartışma konusudur. Henüz, mevcut uçak
larla ve mali imkânsızlıklar sebebiyle taşımanın yapı
lamadığı bugünlerde, fazla vaatte bulunmanın peşinen
hatalı olduğunu maalesef huzurunuzda ifade etmek
isterim.
Sayın Senatör Mehmet Feyyat arkadaşımızın, tele
fon devrindeki ihtikârların mevzuatına dayalı beyan
larında, geçerliliği hukukçularımızla istişare suretiyle
halle çalışacağız. Ancak, burada kanuni mevzuattan
ziyade, en medeni ihtiyaç olan telefon ihtiyacının ve
bu problemin halli gerekmektedir. Kanuni mevzuatla
ihtiyaçların önlenmesi mümkün değildir.
Bu sebeple, bütçe imkânları ve PTT'nin imkânları
ile gerekeni yapmaya gayret edeceğiz. Esasen tercihli
telefonların devrinin de mümkün olmadığını ifade et
mek 'isterim.
Eğitim merkezinin Van'da kurulması hususu, al
dığımız bilgiye ve bilgilerimize göre, etüt safhasında
dır. İnşallah arkadaşımızın arzusunu yerine getirmek
imkânını bulacağız.
Öyle tahmin etmekteyim ki, genel hatları ile arka
daşlarımızın sorularına cevap verdiğimi zannediyo
rum. Ulaştırma politikamızın
esasları,
Hükümet
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programında da belirtildiği veçhile, zamanımızda ih- ! Bölüm
racatınm tamamından fazlasını petrole yatıran bir ülke
olduğumuz dikkate alınmak suretiyle kitle taşımacüı115 Deniz ticaretinin koordinas
yonu
ğma önem vereceğimizi ve bu yönde hareketi 1978 ba
BAŞKAN — BöHimü oyları
şında başlattığımızı ifade eder, hepinizi saygı ve hür
nıza sunuyorum. Kabul eden
metle selâmlarım. (CHP, Cumhurbaşkanınca S. Ü. ve
ler... Kabul etmeyenler... Ka
Milli Birlik Grupu sıralarından alkışlar.)
bul edilmiştir.
BAŞKAN — Ulaştırma Bakanlığı 1978 mali yılı
116 Genel Ulaştırma Koordinas
Bütçe Kanununun üzerindeki görüşmeler tamamlan
yonu hizmetleri
mıştır.
BAŞKAN — Bölümü oyları
Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz ediyoranı:,
nıza sunuyorum. Kabul eden
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
ler.,. Kabul etmeyenler... Ka
tir.
bul edilmiştir.
90Q

Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi
Bölüm

101

Lira

Genel yönetim ve destek hiz
metleri
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.

Tranferler
BAŞKAN — BöKimü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.

Lira

US 000

9 330 000

12 40C Qm

19 7C6 000

Haberleşme faaliyetleri politi
kasının düzenlenmesi ve geliştik
rilmesi
1 241
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
112 Kara ulaştırması politikasının
düzenlenmesi ve geliştirilmesi
6 176
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
113 Deniz ulaştırması politikasının
düzenlenmesi ve geliştirilmesi
103 017
BAŞKAN — Bölümü oyları*
niza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
114 Sivil havaeıldt
politikasının
düzenlenmesi ve geliştirilmesi
2 456
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.

Yüksek Denizcilik Okulu
Lira

Bölüm

İli

000

101 Genel yönetim ve destek biz
leri
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
111

Öğretim ve eğitim hizmetleri
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.

16 770 000

900

Tranferler
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.

600 C00

008

000

000

4 639 000

2. — 7975 yılı Devlet Hava Meydanları işletmesi
Genel Müdürlüğü Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe
Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/74; C.
Senatosu : 1/547) (S. Sayısı : 751)
BAŞKAN — Devlet Hava Meydanları İşletmesi
Genel Müdürlüğü 1978 yılı Bütçe Kanun tasarısının
maddelerine geçilmesini oylarınıza arz
ediyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
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Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
1978 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı
Madde 1. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi
Genel Müdürlüğüne 1978 mali yılında yapacağı hiz
metler için bağlı, (A) işaretli cetvelde gösterildiği
üzere, (462 617 000) lira olarak tahmin edilmiştir.
BAŞKAN — Bağlı (A) işaretli cetveli takdim edi
yorum.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
Bütçesi
Bölüm

Lira

101

Genel yönetim ve destek hiz
metleri
109 404 000
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

111

Uçuş emniyetinin sağlanması

172 276 000

BAŞKAN — Bölümü oylarınıza
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
112

Havaalanı yer emniyetinin
lanmasî

sağ170 597 000

BAŞKAN — Bölümü oylarınıza
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
900

Hizmet programlarına dağıtılama
yan transferler

10 340 000

BAŞKAN — Bölümü oylarınıza
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Okunan (A) işaretli cetvelle birlikte 1 nci mad
deyi oyîanmza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 2. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi
Genel Müdürlüğünün gelirleri bağlı, (B) işaretli cet
velde gösterildiği üzere, (462 617 000) lira olarak
tahmin edilmiştir.
BAŞKAN — Bağlı (B)
ediyorum.

işaretli

cetveli takdim
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Cetveli

Gelir

türü
2

Lira

Vergi dışı gelirler
221 360 000
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
3
Özel gelirler
241 257 000
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Kabul edilen (B) işaretli cetvelle birlikte 2 nci
maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler..,
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 3. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi
Genel Müdürlüğünce 1978 mali 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 1978 mali yılında
da devam olunur.
BAŞKAN — 3 ncü maddeyi bağlı (C) işaretli
cetvelle birlikte
oylarınıza arz ediyorum.
Kabul
edenler... Kabul etmeyenler,.. Kabul edilmiştir.
Madde 4. — Harcamalara ait formül, bağlı (R)
işaretli cetvelde gösterilmiştir.
BAŞKAN — Bağlı (R) işaretli cetvelle birlikte
4 ncü maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 5. — Bu Kanun 1 Mart 1978 tarihinde
yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Maddeyi oyîanmza arz ediyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 6. — Bu Kanunu Maliye ve Ulaştırma
bakanları yürütür.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Tasarı, 10 . 2 . 1978, yani, bugün saat 09.30'da
tekrar açılacak olan Birleşimde açık oya sunulacak
tır.
Bu suretle, bugünkü programımız bittiği cihetle,
10 . 2 . 1978, yani, bugün saat 09.30'da tekrar top
lanmak üzere Birleşimi kapatıyorum.
Kapanma saati : 02.15
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IV. — SORULAR VE CEVAPLAR
A)

YAZILI

SORULAR

1. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi
Nalbantoğlu'nun, tebrik kart ve zarflarının «Türkiye
Standarlar Enstitüsünce» standart ölçülere bağlanma
sının mümkün olup olmadığına dair soru önergesi ve
Devlet Bakanı Hikmet Çetinin yazılı cevabı. (7/849)
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun ilgili Devlet Bakanı tarafın
dan yazdı olarak cevaplandırılmasına
aracılığınızı
saygıyla rica ederim. 4.1.1978
Erzurum Senatörü
Hilmi Nalbantoğlu
Gerekçe:
li Tebrik kartları ve tebrik posta zarflarından
bir miktar örnek ilişiktedir.
2. Bir bayram kutlama kart ve zarflanmn bu
kadar ve daha düşünülmeyecek adette, ebatta olması
acaiptir.
3* Büyük kart ve zarf lann gönderen ve gönderilene
ne onur verici yanı ne de küçük kart ve zarflarım
gönderen ve gönderilene onur kırıcı yanları olmaya
cağı ise aşikârdır.
4. Büyük kart ve zarfların ise ülke ekonomisine
(kâğıt ve hammaddesi nedeniyle odun savurganlığı
gibi) verdiği zarar ise hesaplanabilir.
Bunlara göre:
Soru:
Bu tüm kart ve zarfların
«Türkiye Standartlar
Enstitüsünce» bir standart ölçülere bağlanması müm
kün görülmekte ise neden yapılmamıştır?
TC
Devlet Bakanlığı
Sayı: »1-2/59

31.1.1978

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
t l g i : 10.1.1978 tarih, 14026-6151,7/849 sayılı ya
zınız.
ligi yazımz ekinde gönderilmiş olan Cumhuriyet
Senatosu
Erzurum
Üyesi Hilmi Nalbantoğlu'nun
«Tebrik kart ve zarflarının
standartiaştınlması>>'na
ilişkin yazılı sorusuna cevap olarak hazırlanan not
ilişiktedir.
Bilgilerinize arz ederim.
Hikmet Çetin
Devlet Bakanı

VE

CEVAPLARI

Tebrik Kart ve Zarflarının Standartlaştırılmasına
İlişkin Not
Türk Standartları Enstitüsü bugüne kadar tebrik
kartlarının standartlaştırılması konusunu ele almamış
tır.
Tebrik kartlarının ancak boyut standartı yapılabi
lir. Ancak daha önce karton standartımn yapılması
gerekmektedir.
Hazırlanacak bir kart standartında
kart boyutlarının karton boyutlarının karton boyut
larına uygun olarak saptanması böylelikle kayıpların
en az düzeye indirilmesi gereklidir.
TS-927 numaralı «Haberleşmede kullanılan zarf
ve kese zarflarının boyutları» standartma 11 adet
zarf boyutu saptanmıştır. Bu standart zorunlu yü
rürlükte değildir. Ancak bu standartta en küçük zarf
boyutnunun 81X144 mm. olmasını gözönüne alarak
P T T Genel Müdürlüğü çok küçük boyutlardaki teb
rik zarflanmn kullanılmasını yasaklamıştır.
Posta maddelerinin ayırım ve dağıtımının otoma
tik olarak (örneğin pnömatik yollarla) yapıldığı bazı
ülkelerde ağırlık ve boyut yönünden kart ve zarfların
standartı yapılmıştır. Ülkemizde bugüne kadar ayı
rım ve dağıtım tümüyle elle yapıldığından böyle bir
gereksinme duyulmamıştır.
Karton ve kart boyut standartlannın hazırlanma
sının TSE'in programına alınması yararlı görülmekte
olup bu konuda gerekli girişimler
Hükümetimizce
yapılacaktır.
2. — Cumhuriyet Senatosu
Ankara Üyesi İbra
him Öztürk'ün, Köy ve Mahalle Muhtarlarına maaş
verilmesini sağlayan yasanın uygulanmasına dair soru
önergesi ve Yerel Yönetim Bakanı Mahmut
Özdemir ve İçişleri Bakanı İrfan Özaydınlı'nın yazılı ce
vapları. (7/853)
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Sayın İçişleri ve Yerel İdare
Bakanları tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına
aracılığınızı saygıyla rica ederim. 1 9 . 1 . 1 9 7 8
Ankara Senatörü
İbrahim öztürk
Soru :
Köy ve mahalle muhtarlarına maaş verilmesini
sağlayan yasa gereğince muhtarların
kullandıktan
ikametgah, nüfus cüzdanı örneği, iyi hal, veraset, yer-
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değiştirme, tapu intikal, menşe şehadetnamesi gibi
toplam 20 tür basılı kâğıdın (Türkiye muhtarlar Federasyonunca) sağlanacağı ve para karşılığı muhtar
lara verileceği saptanmıştır.
Bu durum uygulamada, özellikle büyük şehirler
deki mahalle muhtarlarını önemli sıkıntılara düşür
müştür. Federasyon her muhtara 5 000 - 7 000 TL.
gibi toplu basılı kâğıt almaya zorlanmakta pek çok
muhtar bunu temin edemediği için vatandaş işleri ak
samaktadır.
Öte yandan bu para vatandaşa da yansıdığı için
geçim koşullarını etkilemektedir.
1. MC hükümeti zamanında CHP gruplarının
olumlu önerileri dikkate alınmadan acele çıkarılan ve
muhtarların bugünkü geçim şartlarına cevap vermeyen
adı geçen kanunun günün ihtiyaçlarına uygun olarak
düzeltilmesi düşünülmekte midir?
2. Basılı kâğıtlar konusunda muhtarlara önemli
yükler getiren federasyonun bu davranışı ne gibi
tedbir alınacaktır?
TC
Yerel Yönetim Bakanlığı
Sayı : 23
Konu

: Yazılı soru Hk.

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
îlgi : 20 . 1 . 1 9 7 8 tarih ve Kanunlar
14136 - 6180/7/853 sayılı yazıları.

Müdürlüğü

Cumhuriyet Senatosu, Ankara Üyesi İbrahim Öztilrk'iin 2108 sayılı yasasının uygulaması sırasında or
taya çıkan aksaklıklara ilişkin olarak Bakanlığım ve
İçişleri Bakanlığı tarafından cevaplandırılması iste
miyle verdiği yazılı soruya ilişkin cevabim aşağıda
dır.
Yeni kurulmuş ve örgütlenme düzenini sürdürrreîda olan Bakanağımın, araştırma ve verilere dayanmadan bîr girişimde bulunamayacağının doğaî
karşılanacağına inanmnktayım.
Bu nedenle, şimdilik, konuya ilişkin yakınmalar
üzerinde İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler üstün
de bilgi sahibi olunmuştur.
Muhtarlar Federasyonuna bırekilan ve şimdiye
kadar yapılan uygulamaca aks3khk doğurmuş olan
basılı kâğıtlara ilişkin hakkın kullanılması re Kanan
da var olduğu belirtilen kuşkuların Da^ıştayca ka
rara bağlanması, dolayısıyla, hukuksal sorunun idare
ye ait bölümünün açıklığa kavuşmasını takiben, her
türîü yasa! ve idari girişimlerde bulunulacaktır.
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İdarenin görevinin
vatandaş kadar, diğer idare
görevlilerinin de işlerini kolaylaştırmak olduğundan
kuşku duymaktayım. O nedenle, konuya ilişkin ola
rak, muhtarların işlerini kolaylaştırıcı, mali kaynak
getirici tüm girişimler yapılacaktır.
Bilgilerinize arz ederim.
Mahmut Özdemir
Yerel Yönetim Bakam
TC
İçişleri Bakanlığı
7 : 2 S 1978
Mahalli İdare. Gn. Md.
Şb. M d . : Köy Hiz. İşlemler
532-78-902-1/3965
Konu : Ankara Üyesi Sayın İ.
Öztürk'ün soru önergesi Hk.
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
İlgi : Genel Sekreterlik ifadeli 20 . 1 . 1978 gün
ve Kanunlar Müdürlüğü 14136-6180/7/853 sayılı yazı
ları :
10 Eylül 1977 tarihinde yürürlüğe giren 2108 sa
yılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasının,
Türkiye Muhtarlar Federasyonu adını taşıyan kuru
luş tarafından bastırılıp dağıtılmasını öngördüğü ba
sılı kâğıtlarla ilgili hükümlerinin uygulanmasında gö
rülen aksaklıklar hakkında C. Senatosu Ankara Üye
si Sayın İbrahim Öztürk tarafından Başkanlığınız ara
cılığıyla Bakanlığımıza yöneltilen yazılı soru önergesi
incelendi :
1* Söz konusu önergede de işaret edildiği gibi,
2108 sayılı Yasanın muhtarlıkların kullanacakları ba
sılı kâğıtların basım ve dağıtım işlerine ilişkin hüküm
leri arasında çelişkili hükümler bulunmaktadır.
Örneğin, Bakanlığımız ile Maliye Bakanlığı görev
lilerinden oluşan bir komisyon anılan kâğıtların ba
sım ve dağıtım yetkisinin, muhtarlık örgütlerimin üst
kuruluşu olarak, Türkiye Muhtarlar Federasyonu ta
rafından kuşanılması gerektiği görüşüne varmış ve o
yolda da uygulamaya geçilmişken bu uygulamanın
ynnîîş olduğu hakkındaki bazı başvurma ve ikazlar
üzerine konunun Danıştay Kanunu hükümlerince bir
istişari karara bağlanması gerekli görülerek bu dile
ğim 53 3 . 1 . 1978 tarikinde Başbakanlık makamına
intikal ettirilin fş; Hükümet değişikliği dolayısıyla öne•rimiz 1.9 . 1 . 1978 tarihinde Bakanlığımızca yenilen
miştir.
Bahis konusu yasada gerek bu gibi çelişkili hü
kümlerin yer aSması, gerekse ihtî.yaçlara cevap verme
yen boşlukların bulunması nedeniyle yasada değişik
likler yapılmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

C Senatosu

B : 27

2. Türkiye Muhtarlar Federasyonunea, sözü edi
len basili kâğıtların soru önergesinde de belirtildiği
gibi, muhtarların mali gücünü aşan, toptan 5 000 7 000 liralık partiler halinde muhtarlara verilmesi ve
bu sırada Federasyona üye olmak, bağışta bulunmak
gibi baskı yollarına başvurulması Bakanlığımızca ke
sinlikle tasvip edilmemektedir.
Her muhtara ihtiyacı kadar ve gerekli kolaylıkla
rın gösterilmesi suretiyle basılı kâğıtların dağıtılması
hususunda Federasyon Başkanlığı zaman zaman uya
rılmıştır.
3. Kanunun aksayan hükümleri aslında, Hiikümeî tasarısında yer almayıp Millet Meclisi Genel Ku
rulunun 5 . 4 . 1977 günlü toplantısında sayın millet
vekillerinin önergeleri ile tasarıya ithal edilmiş hü
kümlerdir. Uygulama henüz çok kısa sürelidir. Bu
hükümlerin yine kanunda değişiklik yapılmak sure
tiyle düzeltilmesi en uygun yol ise de bu yolun zorun
lu olarak belirsiz bir süreye bağk olması nedeniyle,
bu kâğıtların basım ve dağıtımının yasama hükümle
rine daha tutarlılık kazandıracak bir biçimde ve yeni
bir düzenleme İle Devlet Malzeme Ofisi aracılığı ile
yapılmasının uygun bir çözüm yolu olacağı düşünül
mektedir.
Bilgilerinize arz ederim.
İrfan Özaydınh
İçişleri Bakanı
3. — Cumhuriyet
Senatosu
Cumhurbaşkanınca
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, Ordu ili ve ilçele
rindeki lise, ortaokul ve dengi okulların öğretmen ih
tiyacına dair soru önergesi ve Milli Eğitim Bakanı
Necdet Uğur'un yazılı cevabı. (7/855)
24 . 1 . 1978
Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Sayın Milli Eğitim Baka
nınca yazılı olarak cevaplandırılması için aracılığınızı
dilerim. Saygılarımla.
Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye
Hüsamettin Çelebi
Ordu Valiliğinden alınan 17 . 1 . 1978 tarih ve 108
sayılı yazının eklerinden anlaşıldığına göre bu il ve
bağlı ilçelerindeki lise, ortaokul ve dengi okullarda
öğretmensizlik yüzünden öğretim yapılamamaktadır.
A)

Bu arada :

— Öçeli ortaokulunda hiç öğretmen olmadığı,
— Kuzköy'ün iki sınıflı ortaokulunda hiç bir öğ
retmen bulunmadığı,
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— Akkuş İmam Hatip lisesinde meslek dersleri
öğretmeni olmadığı,
— Aybasîı ilçesinin üç sınıflı Alakent ortaoku
lunda hiç öğretmen bulunmadığı,
— Aybastı/Kabataş ortaokulunda hiç bir öğretmen
olmadığı,
— Gölköy/Harunsye ortaokulunda
bulunmadığı,

hiç öğretmen

— Gölköy/Direkli ve Işıktepe ortaokullarında sa
dece birer öğretmen bulunduğa, Türkçe, Matematik,
Fen Bilgileri, Sosyal Bilimler derslerinin tamamen boş
geçtiği, Karabasan ortaokulunun da ayın durumda
kaldığı ve sadece Fen Bilimleri öğretmeni olduğu,
— Gölköy/Düzyayla ortaokulunda öğretmensizlik
yüzünden öğretimin yapılamadığı okulun kapalı bu
lunduğu anlaşılmaktadır.
B) Yine aynı yazı ve eklerinde Ordu Merkez il
çesindeki lise, ortaokul ve dengi okullarda öğretmen
sizliğin had safhaya ulaştığı görülmektedir.
Özetle : îmam Hatip Lisesinde İngilizce, Saraycık ortaokulunda Fen Bilimleri, Musakmk ortaoku
lunda Türkçe, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler, Teyneli ortaokulunda Sosyal Bilimler dersleri öğretmen
sizdir.
Kuylu ortaokulunda Matematik ve Fen Bilimleri,
Bayadı ortaokulunda Türkçe ve Fen Bilimleri, Kesta
ne ortaokulunda Türkçe, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgi
ler, Topluca ve Uzunmusa ortaokullarında Türkçe ve
Fen Bilgileri, Gerce ortaokulunda Türkçe, Matematik
ve Sosyal Bilgiler dersleri aynı durumdadır.
C) Ayrıca Ordu Merkez ilçesi ve bağlı ilçelerle
bucak ve köylerdeki okullarda öğretmensizlikten boş
kalan dersler vardır.
Sorular :
1. Adlan ve durumları yazılan okullardaki öğ
retmensizliğin nedenleri nelerdir?
2. Bu nedenlerin aradan kalkması için alman ön
lemler nelerdir?
3. Ortaöğretim kurumlarındaki
öğretmensizlik
durumlan Ordu ili kadar büyük iller var mıdır? Var
sa hangileridir?
4. Ordu'daki okullann öğretmen ihtiyaçlarım
ivedi olarak karşılayacak atamalar ne zaman yapıla
caktır?
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
ligi : 24 . 1 . 1 9 7 8 tarih ve 14163-6192-7/855 sa
yılı yazınız :
Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca seçilen
üye Hüsamettin Çelebi'nin Ordu ili ve ilçelerindeki
orta dereceli okulların öğretmen ihtiyaçları ile ilgili
yazılı soru önergesine verilen cevabımız ilişikte sunul
muştur.
Bilgilerinize saygılarımla arz ederim.
Necdet Vğat
Milli Eğitim Bakanı
Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye
Hüsamettin Çelebi'nin Ordu İli ve İlçelerindeki Orta
Dereceli Okulların Öğretmen İhtiyaçları iie İlgüi Ya
zdı Soru Önergesine Verilen Cevabımız.
Ordu İli ve ilçeleri ortaokul ve liselerindeki öğ
retmen ihtiyacı karşılanmak üzere not alınmıştır.
Aynı ti Akkuş İmanı - Hatip lisesinde 18 saat Mes
lek dersleri olup, 27 . 10 . 1977 tarih ve 19888 saydı
kararname üe atanan Meslek dersleri öğretmeni ve
okul müdürü Muhammet İlyas tarafından kapatılmak
tadır.
Merkez İmam - Hatip lisesinde İngilizce dersleri,
yabancı dil dalında yeterli sayıda öğretmen bulunma
sında zorluk çekildiğinden, mahallen kapahîmaktadır.
Bu okulun ihtiyacı da not edilmiştir.
Necdet Uğur
Milli Eğitim Bakanı
4. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Se
çilen Üye Cihat Alpan'm, 2028 sayılı Kanundan fay
dalanarak bugüne kadar Silahlı Kuvvetlerimizden is
tif aen ayrılan subaylara dair soru önergesi ve İçişleri
Bakanı İrfan Özaydınlı'nın yazılı cevabı. (7/856)
24 . 1 .1978
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 88 nci ve Cum
huriyet Senatosu İçtüzüğünün 117, 120 nci maddele
rine dayanarak; 1978 mali yılı bütçe görüşmeleri için
yaptığım hazırlığa dahil konulara ilişkin ekdeki so
rularımın Sayın Milli Savunma ve İçişleri Bakanları
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tarafından 15 gün zarfında yazdı olarak cevaplandı-1
rılması için gereğini emirlerine arz ederim.
Saygılarımla.
Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye
M . Cihat Alpan
Cumhuriyet Senatosu Üyesi M. Cihat Alpan'm Soruları
1. 15811 sayılı Resmi Gazetede yayımlandığı 6
Ocak 1977 tarihinde yürürlüğe giren yükümlülük ile
ilgili 2028 sayılı Kanundan faydalanarak bugüne ka
dar Silahlı Kuvvetlerimizden (Jandarma dahil) istifaen
ayrılan subayların neşet tarihleriyle birlikte hizmet
sınıflarını ve miktarlarını mensup oldukları kuvvetle
re göre açıklar mısınız?
2. Bunlar arasındaki tabipler ile uzman tabiple
rin ve her daldan mühendisler ile yüksek mühendis-1
lerin boşalttıkları kadrolarda oluşan kritik durumu
ve ihtiyaçları karşılayabilmek için bakanlıklarınca dü
şünülen, öngörülen, kararlaştırılan ve uygulamaya ko
nulan geçici tedbirler ile sürekli kalması yan kanun
laşması tasarlanan esaslar nitelik - nicelik ve zaman
ca nelerdir?
24 . 1 , 1978
Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye
M- Cihat Alpan
TC
İçişleri Bakanlığı
Jandarma Genel
Komutanlığı
Ankara
7 . 2 . 1978
Per : 4186-1-78. Tyn.
Ş./sb.Ks. (1372)
Konu : İstifaen ayrılan subaylar.
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
İlgi : Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 26 Ocak
1978 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 14180-6197/7-856
saydı emir :
1. 2028 sayılı Kanunla değiştirilen 926 sayıh TSK
Personel Kanununun ek geçici 19 ncu maddesine göre
istifaen ayrılmış iki subaya ait düzenlenen çizelgenin
ilişikte sunulduğunu.
2. İlgi emir ekinde alınan önergenin 2 nci mad
desinde belirtilen hususlar Jandarma Genel Komu
tanlığında mevcut olmadığından, bu maddede bahse
dilen sorulara cevap verilmediğini arz ederim.
İrfan Özaydınlı
İçişleri Bakanı
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20-28 Sayılı Kanunla Değiştirilen 926 Sayılı Kanunun Ek Geçici 19 ncu Maddesine Göre İstifae
baylara Ait Çizelge

Sn,

Sınıf

Rütbesi

Adı ve Soyadı

Sicil No.

Neş'et tarihi

1 J. İstihkâm

Kd. Yzb. Yusuf îzzet Akıncı

(1966-2)

30.8.1966

2 Jandarma

Kd. Yzb. Hacı Ömer Şahin

(1966-4)

30 . 8 .1966

Ayrıldığ
görev ye
Ankara J. ts
Tb.2noiBI. K
Midyat 22 nc
J. Er. Eğt.
Tb. 2 nci Bl.
Tasdik olunur. 1
İsmet Ka
Jandarma
Tyn. Ş. Şb. K
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Cumhuriyet Senatosu
GÜNDEMİ
27 NCİ BÎRLEŞİM
9.2.1978

Perşembe

Saat : 9.30
I
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL
KURULA SUNUŞLARI
B - ÎKİNCÎ DEFA OYA KONULACAK
İŞLER
II
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME
IIK
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ
KARARLAŞTIRILAN İŞLER
IV
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI
VERİLEN İŞLER
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
X I . — 1978 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe
Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi : 1/52,
Cumhuriyet Senatosu : 1/525) (S. Sayısı : 729)
V
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
A -. İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK
İŞLER
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK
İŞLER
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