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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
Birinci oturum
1969 yılı Bütçe kanun tasarısının görüşülme
sine devam olunarak;
Millî Eğitim Bakanlığı ve üniversiteler büt
çeleri üzerinde bir süre görüşüldü.
Birleşime saat 12,40 ta ara verildi.
ikinci oturum
Millî Eğitim Bakanlığı ve üniversiteler büt
çelerinin tümü üzerindeki görüşmeler tamam
landı.
Önceki birleşimde verilen önergenin karara
bağlanmaması yüzünden yayınlanmasının müm
kün olmaması sebebiyle, Türk Silâhlı Kuvvetle
rine MilleJt Meclisinin güven, takdir, şükran ve
sevgilerinin iletilmesi hususu oya sunularak itti
fakla kabul olundu.
Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesinin bölümle
ri kabul olundu.

Birleşime saat 19,38 de ara verildi.
Başkan
Başkanvefcili
İsmail Arar
Kâtip
Kars
Âdil Kurtel

Kâtip
Afyon
Mehmet Göbekli
Kâtip
Kars
Muzaffer Şamiloğkı

Üçüncü oturum
Ankara,
Ege,
İstanbul,
İstanbul Teknik ve,
Hacettepe üniversiteleri Bütçe kanun tasarı
larının maddeleri kabul olunarak tümleri açık
oya sunuldu ise de, oyların ayrımının birleşim
sonunda açıklanan sonuçlarına göre çoğunlu
ğun ısağlanamaidığı, oylamaların gelecek birle
şimde tekrarlanacağı bildirildi.
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Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Büt
çesinin (bölümleri kabul olundu.
Devlet Su tşleri Genel Müdürlüğü ve,
Petrol Dairesi Başkanlığı Bütçe kanun ta
sarılarının maddeleri kabul olunarak tümleri
açık oya sunuldu ise, de oyların ayrımının bir
leşim sonunda açıklanan sonuçlarına göre ço
ğunluğun sağlanamadığı, oylamaların gelecek
birleşimde tekrarlanacağı bildirildi.
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19 . 2 . 1969 Çarşamba günü saat 10,00 da
toplanılmak üzere aynı gün saat 03,40 t a Bir
leşime son verildi.
Başkan
Başkanveküi
Nurettin Ok

Kâtip
Kars
Muzaffer Şamüoğlu

Kâtip
Bursa
Barlas Küntay

Bayındırlık Bakanlığı Bütçesi üzerinde bir
süre görüşüldü.

BİRİNCİ OTURUM
Açılma s a a t i : 10,00
BAŞKAN — Başkanveküi Atıf Şohoğlu
KÂTİPLER : Mehmet Ersoy (Kütahya), İsmet Kapısız (Konya)

BAŞKAN — Millet Meclisinin 56 ncı Birleşimini açıyorum.
2. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER
1. — Ankara Üniversitesi
1969 yılı Bütçe
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyon başkanlıkları tezkereleri
(Millet
Meclisi 1/568; Cumhuriyet
Senatosu 1/941)
(Millet Meclisi S. Sayısı: 805; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı: 1162)

4. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1969 yılı
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet
Senatosu ve
Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları
tezkere
leri (Millet Meclisi 1/577; Cumhuriyet Senato
su 1/943) (Millet Meclisi S. Sayısı : 807, Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 1172)

2. — Ege Üniversitesi 1969 yılı Bütçe kanunu
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu
raporuna
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyon başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi
1/573;
Cumhuriyet Senatosu 1/935)
(Millet
Meclisi S. Sayısı: 804; Cumhuriyet Senatosu S.
sayısı: 1168)

5. — Hacettepe Üniversitesi 1969 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma
Komisyonu
raporuna dair Cumhuriyet
Senatosu ve Bütçe
Karma Komisyon başkanlıkları
tezkereleri (M.
Meclisi 1/574; C. Senatosu 1/942) (M. Meclisi
S. Sayısı: 806; Cumhuriyet Senatosu S. Sayı
sı : 1169)
6. — Devlet Su İşleri Genel
Müdürlüğü
1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma
Komisyon başkanlıkları tezkereleri (Millet Mecli
si 1/571; Cumhuriyet Senatosu 1/953) (Millet
Meclisi S. Sayısı : 815; Cumhuriyet Senatosu S.
Sayısı : 1166)
7. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1969 yılı
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis-

3. — İstanbul Üniversitesi 1969 yılı Bütçe
kanunu tasarısı ve 1.969 bütçe kanunu tasarısın
da yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu
Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu
raporu (M. Meclisi 1/576; Cumhuriyet Senatosu
1/934) (M. Meclisi S. Sayısı : 803; Cumhu
riyet Senatosu S, Sayısı: 1171)
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yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve
Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezkere
leri. (Millet Meclisi 1/582; Cumhuriyet Senato
su 1/952) (Millet Meclisi S. Sayısı : 814; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı: 1177)
BAŞKAN — Müzakeresi tamamlanmış, fakat
yeterli çoğunluk bulunmadığı için netice alına
mamış açık oylamaları tekrarlıyoruz.
Açık oylamalar için kupalar dolaştırılsın.
Yedi kupa olacak.
8. —• 1969 yılı Bütçe kanun tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu ile 1969 yılı Büt
çe Kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve
Bütçe Karma Komisyonu raporu. (M. Meclisi
1/567; C. Senatosu 1/955) (M. Meclisi S. Sa
yısı 800; C. Senatosu S. Sayısı: 1162)
A -BAYINDIRLIK

BAKANLIĞI

BÜTÇESİ

9.—• Karayolları Genel Müdürlüğü 1969
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu
ve Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/578; Cumhuriyet Senatosu
1/944) (Millet Meclisi S- Sayısı: 808; Cumhuriyet
Senatosu S. Sayısı : 1173)
BAŞKAN* — Bayındırlık Bakanlığı 1969
yılı Bütçe kanunu tasarısı üzerindeki müzakere
lere gece kalındığı yerden devam ediyoruz.
Söz sırası YTP Grupunundur... Yok.
CHP nin sözcüsü?... Yok.
GP Grupunun sözcüsü?... Henüz yok.
TİP Grupu sözcüsü?... Yok.
AP Grupu sözcüsü?... Yok. (CHP Grup söz
cüsü salona girer)
Buyurun Sayın Kutlay, C. H. P. Grupu adına.
Saat 10,03
CHP GRUPU ADINA SADIK KUTLAY
(İçel) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
Bayındırlık Bakanlığı, eski adı ile Nafıa
Vekâleti, Türkiyemizin kuruluşunda, en mü
him hizmetleri görmüş, Türkiye'nin hemen he
men bütün alt yapılarını meydana getirmiş, tek
nik personelin yetişmesinde öncülük etmiş en
köklü BakaMMarımızdan birisidir.
Demüryollarıımzı, limanlarımızı, yollarımızı
yapılarımızı, hava meydanlarımızı ve su işleri
mizin büyük kısmını; bu bakanlığa borçluyuz.
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Böyle bir Bakanlığın bütçesi üzerinde CHP
nin görüş, temenni ve eleştirmelerini arz etmek
üzere huzurunuzdayım.
Sözlerime başlarken bu fedakâr, vatanper
ver, medeniyet öncüsü teşkilât mensuplarının
genç, ihtiyar, eski yeni, gehnriş geçmiş, bütün
mensuplarını minnetle yadetmeyi bir vazife sa
yarım.
Bugün eriştiğimiz aşamada bu fedakâr va
tan evlâtlarının rolü her türlü takdir, teşekkür
ve minnete lâyıktır.
Teşkilât mensuplarına tekrar CHP adına
takdir ve şükranlarımızı sunar, Ulu Tanrıdan
vatanımızın inşasında gayretlerinin devamını
dileriz.
Sayın arkadaşlar;
Bayındırlık Bakanlığı Bütçesini iki bölümde
eleştirmek istiyorum: Bunlardan birincisi, Ba
kanlığın her kuruluşunda müşterek olan hu
suslardır. Tekerrürden kaçınmak ve işin önemi
ni belirtmek için bir arada mütalâası zaruri
dir.
ikincisi; her daireyi kendi bünyesi içinde
ve kendi hususiyetleri ile mütalâa etmektir.
Müşterek hususları şöylece özetiiyebiliriz.
1. Kanunlar ve şartnameler,
2. Personel rejimi,
3. Proje işleri,
4. Müteahhitlik müessesesi,
6. Döviz konusu,
Sayın milletvekilleri;
Şimdi size bu konulardan önce şu hususları
belirteyim:
Adalet Partisi Hükümeti; kurulduğundan
bu yana - koalisyon dâhil - bütün partilerin mil
letvekilleri, bu kanunların lüzumundan, çıkarıl
masından devamlı olarak söz etmişlerdir. Ricacı
^olmuşlardır. Mevcut kanunların ihtiyaçları kar
şılamadığından bahsetmişler, yeni doğan mese
leler dolayısliyle yeni, kanunların zorunlu oldu
ğunu ısrarla belirtmişerdir.
Sayın Hükümet Başkam ve Sayın Bakan
her sefer bu konuların lüzumuna iştirak ettikle
rini bildirmişler, üzerinde çalışıldığını, değiş
tirileceğini veya yenilerinin çıkarılacağını be
yan etmişlerdir. Aradan dört yıl geçtiği halde,
aynı noktada bulunduğumuzu söylersem, buna
şaşarsınız demiyeceğim. Zira biliyorum ki, şaş
mazsınız, aksd olsa şaşılacak bir şey olurdu.
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Teşkilât Kanu

nu,
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Artırma Eksiltme Kanunu,
Muhasebei Umumiye Kanunu,
Karayolları Kanunu,
Yapı İşleri Kanunu,
Müteahhitler Odası Kanunu,
Teknik Personel Kanunu,
Trafik Kanunu,
228 sayılı Kanunun tadili,
Erişme «Giriş çıkış» Kanunu,

11. Temel taşıma Kanunu,
Ve bunarla ilgili olarak:
Tip Sözleşme, Genel şartname, Fennî şart
nameler, Birim fiyatlar, Fiyat analizleri, Pro
je yarışması yönetmeliği ve Mimarlık ve Mühen
dislik ücretlerinin hesabına esas yönetmeliğin;
günümüz icaplarına göre yeniden yapılması is
leri tüm olarak ortada durmaktadır.
Eğer teker teker bu kanunlardan her hangi
birisinin lüzumunu anlatmaya kalksam, Bayın
dırlık BaJkanlığı için ayrılmış olan zamana sığ
maz. Zaten haklarında çok şey söylenmiştir. Ka
nunların önemi isimlerinden bile anlaşılmakta
dır.
Mühim olan, bizzat sayın Başbakan tarafın
dan ifade edimesine rağmen olduğu gibi durmalanmdadır. Burada da Hükümet, her konuda ol
duğu gibi, sadece meseleleri zikretmiş, fakat üze
rinde durmaya lüzum görmemiştir. Hükümet
hesabına bu; en hafif tâbiri ile üzülecek bir du
rumdur.
Sayın arkadaşlarım;
Yine dört senelik iktidar tarafından ortada
bırakılan konulardan birisi de teknik personel
mevzuudur.
20 noi Yüzyılda teknolojik gelişmenin ehem
miyeti üzerinde durmak, yersizdir. Bütün dün
ya miletlerinin kalkınma ve savunma bakımın
dan teknolojiye ve teknik eğitime verdiği ehem
miyetin, her gün sayısız misâllerini görmekte
yiz. Bu sebeple bizim de teknik eğitime teknik
eleman yetiştirmeye, yetişmiş elemanların mufazasma teknik araştırma ve geliştirmeye gere
ken önemi vermeküğimiz icabeder.
Kalkınmanın % 80 ini omuzlarında taşıyan
teknik personel son senelerde, büyük bir hu
zursuzluk içindedir. Yevmiyelerinin % 10 - 15
artırılması huzursuzluğu gidermeye kâfi değil
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dir. 228 sayılı Kanunun tâdili ile, maaş, ücret
ve yevmiyede gecen müddetlerin birleştirilmesi,
kanunlaşabilirse, emeklilik durumunda bir fe
rahlık yaratırsa da yetersizdir.
Devlet müesseselerinin istikrarlı bir kadro
ya sahibolabilmesi şarttır. Yetişmiş elemanların
devamlı olarak ayrılması üzücü olmaktan öte
ye, korkunç bir şeydir. Müesseselerin gelişmesi,
ilerlemesi bu kadroların muhafazasına bağlıdır.
Bütün dünyada en gelişmiş ülkeler bile yetiş
miş insan ithaline çalışırken, biz anlaşılmaz bir
kayıtsızlık içinde bunların devlet hizmetlerin
den ayrılmasına, hattâ devlet dışına gitmelerine
seyirci kalıyoruz.
Sayın Başbakan, Hükümet programında:
«Millet hizmetinde ve kanunların emrinde bu
lunan memur kütlelerine hizmet emniyeti.. Geti
rilecektir.» demektedir. Dört senelik devrede
bunun nasıl getirileceğini bir türlü öğreneme
dik. 10195 sayılı Kararname bu emniyeti te
min etmekten uzaktır. Filhakika muvakkatlık
vasfı ile istihdam edilen bu sınıf personelinin
statüsü kesin olarak belirli değildir. 931 sayılı
Kanun üzerinde teknik personelin durması da
bu yüzdendir.
O halde teknik personelin kendi başının
çaresine bakmaktan başka imkânı kalmamakta
dır. Böylece bu endişe içindeki teknik perso
nel, bilhassa sosyal sorunlar muvacehesinde,
belirli bir ihtisas kolunda hayat boyunca, hat
tâ uzunca bir müddet devamlı olarak çalışma
imkânından mahrumdur. Bunu anlamak kolay
dır. Kendimiz bu durumda olsak ne yaparsak,
teknik personel de onu yapacaktır, ve yapmak
tadır. Son senelerde yetişmiş eleman olarak Dev
let dairelerinden ayrılan personel sayısının her
sene yüzleri aştığını söylersem meselenin ehem
miyeti daha iyi anlaşılacaktır. Gerek Sayın Hü
kümet Başkanının, gerek Sayın Bayındırlık Ba
kanının bir teknik eleman olması durumu daha
da ağırlaştırmaktadır. Alınacak tedbirleri
C. H. P. olarak desteklemeye hazırız.
Üçüncü konumuz, projedir. Bu konuda per
sonel rejimi ile yakından ilgilidir. Sayın Baş
bakan Birinci Beş Yıllık Plânın muvaffak ola
mamasının sebeplerinden birini yeteri kadar
proje mevcudolmamasma bağlamıştı. Bu görü
şünün haklı tarafları vardır. Ancak, Birinci Beş
Yılık Plân döneminde bu mazur görülebilirdi.
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Fakat, İkinci Beş Yılık dönemde mazur görül
mesine artık imkân yoktur. Maalesef, Bevlet
yatırımları hâlâ, şiddetle proje sıkıntısı çek
mektedir. Değil alternatif projeler, kendi pro
jeleri bile mevcudolmadan ihaleler yapılmakta
dır.
Hükümetin bu çok mühim konu üzerindeki
düşüncelerini ve tedbirlerini öğrenmek hakkı
mızdır.
Bir diğer müşterek konu mütaahhitler ve
Devlet ilişkileridir. Yukarıda bahsetitğimiz
kanunların ve şartnamelerin bir kısmı bununla
ilgilidir. Devlet ve mütaahhit ilişkilerinde iş
yeri, makina ve para gibi anameseleleri Hükü
met vaktinde halletmeli ve sorumluluklarını
yerine getirmelidir. Bilhassa para konusunda
son senelerde büyük gecikmeler olmakta hem
işler, yani yatırımlar gecikmekte, hem de mü
taahhitler büyük külfetlere katlanmaktadırlar.
ilâve olarak şunu söyliyelim ki, bu külfetler
dönüp dolaşıp yine devletin sırtında kalmakta
dır.
Müşterek konulardan sonuncusu müteahhit
lere ayrılan döviz işidir. Son senelerde kota
larla müteahhitlere takriben 5 milyon dolar
mertebesinde döviz tahsisi yapılmakta ise de
iş ve yatırım hacmi muvacehesinde bunun ki
fayetsiz olduğu bellidir. 10 milyon dolar mer
tebesine çıkarılmasını temenni etmekteyiz.
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lanmızm, demiryollarımızm binalarımızın ve
hava meydanlarımızın ıslah ve genişletilmesine
büyük önem verilecektir» buyurmuştur. Halbu
ki, gerek yeni yapım, gerekse eski yolların ıs
lahı ve standartların yükseltilmesi mevzuuna
lâyık olduğu ehemmiyet katiyen verilmemiştir.
Demiryollarımızın 40 sene evvelki standartlar
la ve malzeme ile yürütülmek istenmektedir.
Yine Sayın Demirel; «Değişik taşıma nevi
leri arasında birbirini besliyen ve tamamlıyan
bir düzen kurmak, ekonomik ve sosyal maliyet
yönünden, toplum için en avantajlı şartları ya
ratmak üzere, temel bir taşıma kanunu tasarısı
hazırlanarak Yüce Meclislere sunulacaktır» de
miş olmasına rağmen, şiddetle ihtiyaç duyulan
bu kanun da lâfta kalmıştır.

iSaym milletvekilleri; bu genel görüşlerden
sonra; Bayındırlık Bakanlığı Teşkilâtına ancak
kısaca değinebileceğiz :
Bayındırlık Bakanlığı Demiryolları ve li
manlar, Hava alanları ve akar yakıt tesisleri,
Yapı İşleri Reislikleri ile Karayolları G-enel
Müdürlüğünü kapsamaktadır.

Başlamış olan Pehlivanköy - Bulgar hudut
hattının süratle bitirilmesi için gerekli tedbir
ler alınmalıdır. Fazlaca uzamış ve pahalanmış
olan Tatvan - Van - iran hudut hattının da
süratle ikmal için tedbirler alınmalıdır. Gebze Arifiye, Cebeci - Kayaş çift hatları da artık
tamamlanmalıdır.
Bütçede yapılan kesintinin bu hatları gecik
tirmesinden hakkiyle endişe etmekteyiz. Be
ton travers işini de halletmek mümkün ve
zaruridir. Sayın Bakanın ne düşündüğünü öğ
renmek istiyoruz.
Liman, Barınak ve iskeleler inşaatına gelin
ce :
Üzülerek ifade edelim ki, liman inşaatların
da büyük gecikmeler olmuş ve olmaktadır. Fil
hakika,
1963 yılında ihale edilen İskenderun lima
nı 1969,
1963 yılında ihale edilen Hopa 1970
1964 yılında ihale edilen Antalya Limanı
1973,
1962 yılında ihale edilen Bandırma limanı
1972 yılında bitirileceği ifade edilmektedir.
Bunlar bile kati tarihler değildir.

Muhterem arkadaşlarım; Şimdi Türkiye'nin
en eski mühendislik kuruluşlarından birisi olan
Demiryollar ve Limanlar Dairesinden söz et
mek istiyorum.
Demiryollarımıza lâyık olduğu ehemmiyetin
verilmediğini derhal söyliyebiliriz. Sayın Başba
kan hükümet programında: «Yurt ekonomisi
nin gelişmesinde büyük bir tesiri olan karayol-

Muhterem arkadaşlarını; Bu işlerin tamamı
nın C. H. P. Koalisyonları zamanında ihale edil
miş olduğuna dikkatinizi çekerim. Liman inşaa
tının en mühim özelliği büyük ve pahalı maki
na ve ekipmana ihtiyaç göstermesidir. Zaman
içinde bu makinalar bir programa göre getiril
melidir. Bilhassa Mendirek, Beton Blok, tarama
ve doldurma makinalan mutlak surette Hükü-

Müşterek konuların bir arada mütalâası bu
bakımdan nerede bulunduğumuzu açıkça göster
mektedir. Daha fazla üzerinde durmaya maale
sef vaktimiz müsait değildir.
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met tarafından temin edilmelidir, özel sektör
tarafından bunların teminine imkân ve ihtimal
yoktur.
Balıkçı limanları inşaatına başlanmasını
memnunlukla karşıladığımızı söylemek isteriz.
Ancak bunlar da limanların akıbetine uğrama
mak, evlâdiyelik işler haline gelmemelidir.
Bütün bu işler sonunda, keşif bedellerini.
çok tecavüz ettiğini, para sarf edilmiş olsa bile
yatırımın gerçekleşmediğini de hatırlatmak va
zifemizdir.
Vlaliç taramasının da tasavvur mertebesin
den öteye geçmesi zamanı artık gelmiştir.
Yapı işleri Reisliği :
Devlet ve diğer kamu hizmetlerine ait bi
naları yapmakla görevli olan bu reisliğin işleri
seneden seneye artmaktadır. Bu sene diğer ya
pılar meyanında, ilkokulların! Beden Terbiyesi
Genel Müdürlüğünün, Dışişleri Bakanlığının,
teknik öğretim ve kredili yurtlar inşaatlarının
da bu reislik bünyesi içinde toplanmış olması
nı hayırlı bir gelişme telâkki ediyoruz. Böyle
ce sürat ve tasarruf sağlanacağına inanıyoruz.
Birfbuçuk milyarlık bütçe ve 3 000 şantiye
üzerinde çalışan reisliğin günün şartlarına uy
gun yeni kanuni mevzuatla takviyesi zaruridir.
Bu kadar çeşitli daire ve müeseseslerle bir
likte çalışan bu reislikte koordinasyonun ehem
miyeti kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.
Yapı işleri Dairesinin eski işlerin ve hesap
ların tasfiyesi, müzmin hale gelmiş yapıların
bitirilmesinde göstermiş olduğu gayretleri tak
dirle anmak isteriz.
Beş yıllık plân eğitim konusunda :
Projelerin bir yıl önce yapılması,
Projelerin tip haline getirilmesi,
Birimlerde tasarruf sağlanması,
Prefabrike inşaatın 1968 - 1972 senelerinde
geliş tirilmemesi,
Halkın katılması,
Emanet yapılması,
İlke ve tavsiyelerini getirmiştir. Tabiî tip
projeden bütün Türkiye için bir tek tip proje
olduğu mânası çıkarılmamalıdır. Prefabrike
inşaat yasaklanımış ve halkın katılması esas
alınmış olmasına rağmen memleketimde, İçel'
de hem de hazırlanmış malzeme terk edilerek
prefabrike inşaata gidilmiştir, üstelik çok da
pahalı olmuştur. Bakanlığın dikkatini çekmek
içki zikretmeyi zaruri buldum.
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Sayın arkadaşlarım; bugünkü dünyada ha
vacılığın ve dolayısiyle hava meydanlarının
ehemmiyeti üzerinde söz etmek yersizdir. Ha
va Meydanları Dairesi son senelerde hava mey
danı inşaatı yapmamıştır denilebilir. Filhakika
çok gecikerek başlanabilen Yeşilköy Hava Mey
danı, Gaziantep meydanı istisna edilirse, yeni
inşaat yoktur. Yeşilköy Hava Meydanındaki ge
cikme, Uluslararasındaki değerini kaybetmesi
ne, nakliyatın Atina ve Beyrut'a kaymasına
sebebolunuş ve olmaktadır. Temennimiz, hiç ol
mazsa başlıyan meydan inşaatının geç kalma
masıdır. Yalnız tesviye ve beton işleri ihale
edilmiştir. Döviz tedarikindeki gecikmelerden
de endişe etmekteyiz. Gaziantep için ayrılan
tahsisat da azdır.
Sayın arkadaşlarım,
Karayolları Genel Müdürlüğünün kuruluş
ve görevleri bilindiğinden bu husus üzerinde
durmıyacağım.
Ancak, Karayollarının üstün başarı ve gay
retlerini övmekle başlamak bizim için bir va
zifedir. Bilhassa son fezeyanlar dolayısiyle gös
termiş oldukları olağanüstü gayretlerden do
layı kendilerine şükranlarımızı sunarız.
Karayollarında, anaistikamet yolları 16 715
Km. olup, 4 sınıfa ayrılmıştır. Her sınıfın ken
di standartlarına getirilmesi 6 milyar, anaisti
kamet dışı yolların kendi standartlarına geti
rilmesi de 6 milyar olarak hesaplanmıştır.
İstanbul çevre yolu ile, köprü ve İstanbul
Ankara - İskenderun ekspres yolu bu bedelin
haricindedir. Toplam bedel, standartların de
ğişmesi, pahalanmalar v. s. ile 20 milyarı geçe
cektir diyebiliriz. Karayolları yatırım bütçesi
1 milyar mertebesinde olduğuna göre, bugün
kü şartlar içinde en azından 20 sene beklemek
gerekecektir.
11 yollarına gelince 23 907 Km. lik il yolla
rının kendi standartlarına yükseltilmesi de 6
milyar tahmin edilmiştir. Bunun da zaman için
de artacağını bir tarafa bıraksak bile, senelik
100 milyon mesabesinden tahsisatla bitmez tü
kenmez bir iş olacağı aşikârdır. Kaldı ki, 1968
yılının 112 milyon lirasından ancak 77 mil
yon lirasının il yollarına harcandığını söyler
sem, il yollarına verilen, daha doğru verilmiyen ehemmiyet daha iyi anlaşılır. Devlet yolla
rı için kifayetsiz olan bütçelerin il yolları için
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lan araştırma neticesi de bilinmiyor. Yalnız
bunu yapan mühendisler vazifelerinden alın
mıştır. Köprünün projesi, rapordan evvel ya
pılmıştır. Çevre yolu ve Haliç projesi üzerinde
de hâlâ çalışılmaktadır.

büsbütün yetersiz olduğu apaçık görülür. 11
yolları ödenekleri mutlaka artırılmalıdır. Ak
si takdirde il yollarını yapıyoruz, halledece
ğiz, dememin bir mânası olmadığı aşikârdır.
Karayolları için ayrılan istimlâk parası az
dır.
Karayolları makina alımı senelik program
lara bağlanmalıdır.

Maliyet : Broşürde doğru bir maliyet tah
mini için bilgi toplanmıştır, denilmekte ise de
katı projeleri yapılmış işlerin bedellerinde bi
le, ne mertebeden değişiklikler olduğunu her
kes bilir. Oysa, henüz projeleri olmıyan, fi
nansman imkân ve şartları ile ihale şekil ve
şartları bilinmiyen, bu işlerde doğru bir tah
min yapmaya imkân yoktur. İstimlâk bedelle
rinin nereye varacağını da kestirmek imkân
sızdır. Bu şartlar içinde bizce proje komple
olarak üç milyar veya daha fazlaya mal olacak
tır.
En mühim mesele, bütün projenin aynı za
manda ikmalidir. Bugünkü durum buna imkân
vermiyeceğe benzer. Parası yok, projesi yok,
maliyetler belli değil. Eğer bütün proje hem
zaman olarak bitemezse veya zamanında bit
mezse beklenilen fayda ve rantabilitenin tahak
kukuna da imkân kalmıyacaktır.

Sayın arkadaşlarım,
Üzerinde önemle ve dikkatle durulması lâzımgelen bir konu da trafik konusudur. Yine
vaktimizin darlığı dolayısiyle üzerinde çok az
durabileceğiz.
Memleketimiz, trafik kazaları yüzünden bir
harb meydanını andırmaktadır. Senelik maddi
zarar milyarları bulmaktadır. Trafik konusun
da Hükümet tarafından henüz bir haber yok
tur. Konunun esas hükümleri hakkında ilgili
dairelerce bir anlaşmaya da varılamamıştır.
Karayolları inşaatçı olmalıdır. 1967 programı
bu vazifeyi Ulaştırma Bakanlığına vermiştir.
Şehir içi trafiklerimiz de bir faciadır. Trafik
kanunu vakit geçirilmeden Yüksek Meclislere
getirilmelidir ki, bunlara bir çare bulunabilsin.
Sayın arkadaşlarım,
Sözlerimi bitirirken memleketimizde günün
konusu olan İstanbul asma köprüsüne de te
mas etmek zaruridir, üzülerek söyliyeyim M,
meseleyi bütün ayrıntıları ile ortaya koymak
bu kadar zaman içinde- mümkün olmıyacaktır.
istanbul'da gün geçtikçe artan bir tfarik
sıkışıklığı vardır. Bu şehrin içinde de böyle
dir, bir taraftan diğer tarafa geçerken de böy
ledir. Talbiatdyle buna çare aranması da lâzım
dır. Şimdi meseleyi muhtelif unsurları bakı
mından gözden geçirelim.
Etüt ve proje : ilk ciddî etüt 1956 senesin
de Hükümet hesabına, Amerikan Deluw Cather
Firması tarafından, ikinci etüt yine aynı fir
ma tarafından, bir Amerikan firması hesabına
yapılmıştır.
1965 te Hükümet programına alındığıma gö
re hemen etütlere başlanılması gerekirdi. Bu
yapılmamıştır. Son fizibilite raporu gelmiş ise
de elimize geçmemiştir. Bu raporda Deleuw
Cather Firmasına yaptırılmıştır. Bunu uygun
bulmaya imkân yoktur. Çünkü netice önceden
bellidir. Türkiye'de bu çeşit raporlardan tat
bik edümiyenler vardır. Karayollarınca yapı-
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Maalesef vakit darlığından diğer alternatif
leri mukayeseye imkân bulamıyorum. Ancak şu
kadar söyliyelim ki, araba vapurları ile muka
yese 30 senelik bir perspektif içinde değerlendirilmdştir. Şimdiden 30 seneyi düşünmeye im
kân olmadığına göre köprü lehine bir zorlama
hissini vermektedir.
Esasen 973 lere kadar bitmediği veya daha
geç bittiği takdirde denizyolu ile idare edilmek
lâzımgelecektdr. Ayrıca köprü yapılsa bile bun
lar, yani deniz vasıtaları çalışmaya devam ede
ceklerdir. Fikirlerimizi özetlersek:
— Proje yapımına Türk mühendisleri iştirak
ettirilmeliydi.
— Fizibilite raporu yeniden Deluw Oather'e
yaptınlmamalı idi. Yaptırılmış olduğuna göre
Türk mühendisleri de iştirak etmeli ve ayrıca
Türk mühendislerince yapılan etütlerde umu
mi efkâra açıklanmak idi. Hükümet temislcileri açık oturumlara da katılmalı ve kamu oyu
na her safhasından geniş bilgi verilmeli idi.
Değişik fikirlere sahip kıymetli mühendis
ler işlerinden alınmamalı idi. Yol şeritleri hak
kında etütten önce değil, sonra bir karar veriljI meliydi. istanbul nâzım plânında mı köprü ve
8
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geçit tesıbit edilmiştir, yoksa çevre yollarına
göre mi nâzım plân yapılmıştır? Bilmek istiyo
ruz.
Etüt ve mukayese kendi içinde değil, yani
köprü, tünel, arabalı vapur yerine Türkiye ça
pında yapılmalı idi.
Bunların hiç birisi yapılmamıştır. Şimdi
Hükümete tavsiyelerimiz şunlardır. Her halü
kârda Hükümet köprüyü yapmakta kararlı gö
ründüğüne göre :
1. — Bütün projeler katı proje olarak ta
mamlanmadan,
2. — istimlâklere bitirilmeden,
3. — Finansman konusu tüm olarak halle
dilmeden,
4. — Projelerin hem zaman olarak bitmesi
tedbirleri alınmadan işe başlanmamalıdır. Bu
meyanda Gebze - İzmit yoluna da mutlaka baş
lanmalıdır.
Bu şartlar yerine getirilmeden, yalnızca
köprüyü ihaleye kalkmak, bir emrivaki şekli
ni almaktadır. Sanki programdaki her iş yapıl
mış gibi, Devlet programlarında 100 den geri
sırayı işgal eden inşaata bugün başlamak yer
sizdir. Bir gösterişli projeyi, ben yaptırdım,
hiç olmazsa ben başladım, hevesi vardır. İyi
projelere sarf edilecek zaman inşaat müddeti
ni kısaltır. Bu sebeplerle projeye evet demek
bizim için mümkün değildir. O. H. P. olarak
tasvibetmiyoruz, Yüce Meclisin de bizim bu
fikirlerimize uyacağını umarız.
Böylece Sayın Bakanın Senatodaki konuş
malarına da cevap vermiş olduğumuzu sanıyo
ruz. 1969 senesi bütçesinin milletimize hayırlı
ve uğurlu olmasını diler, Yüce Meclisi O. H. P.
Grupu adına saygı ile selâmlarım. (C. H. P. sı
ralarından alkışlar.)
BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına
Sayın Cemal Yavuz. Buyurun efendim, söz sı
rası sizin. Saat : 10,26.
GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA CEMAL
YAVUZ (Bingöl) — Sayın Başkan, muhterem
milletvekilleri,
Bayındırlık Bakanlığı ve Karayolları Genel
Müdürlüğünün 1968 malî yılı bütçe tatbikatı
ve 1969 yıh Bütçe tasarıları hakkında Güven
Partisi Grupu adına görüş, tenkid ve temenni
lerimizi arz etmek üzere söz almış bulunuyo
rum.
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Sayın milletvekilleri,
Topyekûn kalkınmamız ve İkinci Beş Yıllık
Kalkınma Plânımızın hedeflerine varabilmesi,
yapılar, Demiryolları, Karayolları, Hava Mey
danları ve akar yakıt tesisleri gibi hizmet kol
ları ile kalkınma plânının inşaat ve ulaştırma
diye adlandırılan iki ağır sektörünün temel
yükünü bünyesinde toplamış bulunan Bayın
dırlık Bakanlığı hizmetlerinin rantabl ve ras
yonel ölçüler içerisinde görülebilmesine bağlı
dır.
Bu kadar ağır ve önemli hizmetleri yükle
nen bu bakanlık, 30 sene evvel tedvin edilmiş
3611 sayılı Teşkilât Kanununa göre idare edil
mektedir. Esasen mevcut kanun bakanlık bün^
yesinde uygulanamaz hale gelmiştir. Gerçek
ten 6200 sayılı Kanunla Devlet Su işleri Genel
Müdürlüğü, 5539 sayılı Kanunla Karayolları
Genel Müdürlüğü, Katma bütçeli tüzel kişiliği
haiz birer kuruluş haline getirilmiş ve 1958 yı
lında, imar hizmetleri İmar ve İskân Bakanlı
ğına devredilmiş, buna karşılık Hava Meydan
ları ve akar yakıt tesisleri inşaatı bu Bakan
lığa bağlanmıştır.
Bütün hizmet kolları ile, plânlı çalışma sis
temine dâhil olan ve plânın konu ve tedbirler
bölümlerinin getirdiği yükümler altına giren
bu bakanlığın hizmetlerinin en iyi şekilde yü
rütülmesi ve istenilen randımanı verebilmesi
her şeyden önce teşkilât kanununun süratle
değiştirilmesine bağlıdır.
Yine, hizmetlerin gereken sürat ve seyyaliyetle yürütülmesi için, geniş tatbikat sahasını
bu bakanlıkta bulan ve günümüzün şartlarınla
cevap vermekten uzak olan 2490 sayılı Artır
ma Eksiltme ve ihale Kanunu ile 1050 sayılı
Muhasebei Umumiye Kanununun değiştirilme
si lâzımdır.
1968 malî yılı Bütçesi üzerine yaptığımız
konuşmada: idare - mütaahhit münasebetleri
ni tanzimde mühim rolü olan Bayındırlık İşle
ri Genel şartnamesi, fennî şartname ile birim
fiyat analizleri ve tip sözleşmelerinin günümüz
ihtiyaçlarına uygun bir hale getirilmesini te
menni etmiştir. Uzun zamandan beri devam
eden hazırlıkların sonuçlanmasını ve yeni esas
ların tatbike konmasını diliyoruz.
Değineceğimiz diğer bir konu da; cari yıl
bütçesine gerekli ödenek konmaması ve Maliye
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Bakanlığının günlük nakit ihtiyaçlarını karşılıyamamasından işlerin süresinde bitirilememesidir.
Bakanlığın üzerinde önemle durması icabeden diğer bir konu da, Yüksek Meclisin komis
yonlarına kadar gelmiş bulunan ve kaliteli mütaahhit yetiştirmeyi temin edecek olan «inşaat
ve Tesisat Mütaahhitleri Odalar Birliği» kanun
tasarısını biran evvel gerçekleştirilmesidir.
Bayındırlık Bakanlığına bağlı kuruluşlara
gelince :
Yapı işleri :
Plânlı döneme girdiğimizden itibaren hizmet
leri gittikçe artan bu teşkilât, hizmetlerini mer
kez teşkilâtı dışında idari olarak kurulan 13 böl
ge müdürlüğü 4 müstakil kontrol fen heyeti
müdürlüğü ve ilerdeki imkânları mahdut Bayın
dırlık müdürlükleri vasıtasiyle yürütmektedir.
Devlete ait binaların yapım ve onarımı, mülhak
bütçeli idareler, özel idare ve belediyelerin yap
tıracakları binaların ,proje ve keşiflerini tasdik
etmekle görevlidir.
Bakanlık Teşkilât Kanununun çıkmaması ve
mevcut imkânsızlıklara rağmen, genellikle mem
nuniyet vericidir. Ancak hizmetlerini bu daire
ye gördüren tarım, eğitim ve sağlık gibi sektör
lerin ihtiyaçlarını zamanında bu daireye bildirmemeleri ve koordinasyon hususunda gereken
hassasiyeti göstermemeleri işlerde gereken sü
rati sağlıyamamaktadır.
Ayrıca, Bayındırlık müdürlüklerinin işyerle
ri dağınık olduğundan, yıllık icra programları
nın zamanında yerine getirilmesi için gerekli va
sıta tedarikine zaruret vardır.
1968 malî yılı Bütçe konuşmamızdaki temen
nilerimizden biri de tip projeler yerine, mahallî
şartlara uygun projelerin hazırlanması ve zel
zele bölgelerinde inşa edilecek binaların malze
me cinslerinin de buna göre tesbitiydi. Haber al
dığımıza göre Bakanlık bu konu üzerindeki ge
rekli çalışmayı ikmal ederek «Mimarlık ve mü
hendislik proje yönetmeliğini» hazırlamıştır. Bu
yönetmeliğin uygulanmasının geciktirilmesi se
bebinin açıklanmasını rica ederiz.
Değerli milletvekilleri;
1968 bütçe yılı uygulamasında bu daireye
tefrik edilen 454 milyon lira ve diğer daireler
bütçelerinden aktarılan ödeneklerle 688 milyon
liralık ödenek ihtiyaca kâfi gelmemiştir.
— 10
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1969 bütçe yılı tasarısında bu daireye bakan
lık bütçesinden tefrik olunan 647 milyon 839 bin
liralık ödenek, diğer bakanlıklar bütçesinde ol
makla beraber bilâhara aktarılacak 250 milyon
liralık ödenekle 868 milyon liraya baliğ olacak
tır. Bu miktarın geçmiş yıllara nazaran bir artış
kaydetmesine rağmen, programın gerçekleşme
sine imkân vermiyeceği kanaatindeyiz.
Demiryolları ve înşaat Dairesi :
İktisadi kalkınmamızda mühim rolü olan bu
dairenin bütçesine, geçen yıl olduğu gibi, bu yıl
da konan ödenek azdır. Bu ödeneklerle yapıl
ması istenen işlerin zamanında bitebileceğine kaani değiliz. Geçen yıllarda başlanan alt yapı hiz
metlerinin aksıyacağı ve 1969 yılında üst yapı
hizmetlerine başlanılamıyacağı kanaatindeyiz.
Yine, bu daireye 1969 yılı bütçe uygulaması
için kamulaştırma ödeneği konmamıştır. Ayrı
lan 122 milyon 500 bin liralık ödenek ise devam
etmekte olan işlerde gereken sürat ve ikmali
sağlıyamıyacak ve bugüne kadar sarf edilmiş
milyonlarca lira atıl durumda kalacaktır.
Limanlar ve iskeleler inşaatı :
Ulaştırma sektöründe mühim rolü olan bu
daire için, konan ödenekle ihtiyaçların giderile
bileceğini kaani değiliz.
Ayrıca, tarım sektöründe mütalâa edilen ba
lıkçı barınaklarından geçmiş yıllarda inşaatları
na başlanmış olan 11 aded barınağın inşaatına
1968 yılında da devam edilmiş, programa göre
hepsinin hizmete girmesi gerekirken, sadece 6
adedi hizmete girebilmiştir. Bunu yetersiz bul
maktayız.
Geçen yıl uygulaması için ayrılan 127 milyon
818 bin liralık ödeneği kâfi bulmadığımız gibi,
1969 yılı uygulaması için de ulaştırma sektörün
de 80 milyon lira, tarım sektöründe 50 milyon
lira, turizm sektöründe 7 milyon 800 bin lira ol
mak üzere ceman 137 milyon 800 bin liralık tef
rik edilen ödeneğin devam eden işlere kâfi gelmiyeceği kanaatindeyiz.
Hava meydanları ve akar yakıt tesisleri :
NATO hava meydanları ve akar yakıt tesis
leri ile, sivil hava meydan ve tesislerini yapmak
la görevli bu daire için de konan ödenek kifa
yetsizdir. Bu yüzden toprak satıhlı meydanlar
ikmal edilememiş ve dolayısiyle kış aylarında
Doğu ve Güney - Doğu illerimizin, diğer bölge
lerimizle olan hava irtibatı kesilmiştir. Geçen yıl,
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başlamış bulunan Yeşilköy Hava Limanı tevsi
inşaatı 1970 -1971 yılında bitirileceği ifade edil
mekte ise de 270 milyon lira keşif bedelli bu işin
1969 yıllında ayrılan 52 milyon liralık ödenek
kıstas alınırsa, öngörülen müddetler içerisinde
bitirilemiyeceği kolayca anlaşılır.
Karayolları Genel Müdürlüğü :
1 Mart 1950 tarihinde 5539 sayılı Kanunla
kurulan Karayolları Genel Müdürlüğü Bayın
dırlık Bakanlığına bağlıdır.
Devlet yollan ile il yollarının yapım, bakım
ve onarımını üzerine alan bu genel müdürlük,
ödenek kifayetsizliği ve mevcut kanunun bu
günkü ihtiyaçları karşılıyamamasına rağmen,
hizmetlerin ifasında büyük başarılar sağlamak
tadır.
Yurdumuzun iktisadi ve kültürel sahaflarda
başarıya ulaşabilmesinde hizmetleri inkâr edilemiyen bu teşekkülün, daha rasyonel çalışabilme
si için gerekli imkânların kendilerine sağlanma
sını zaruri görmekteyiz.
Devlet yollarının uzunluğu 35 038 km. ola
rak tesbit edilmiştir. Son envanter durumuna
göre bu şebekenin 31 273 km. si her mevsimde
3 765 km. si yalnız yazın geçit veren, 1 240 km.
si de hiç yolu olmıyan kesimleri ihtiva eder.
Devlet yolu şebekesinden 16 175 km. si «anaistikametler» olarak adlandınllmış olup, ekonomik,
sosyal ve turizm yönünden en önemli merkezleri
birbirine bağiıyan kesimleri ihtiva eder.
îl yollarının uzunluğu 23 907 km. dir. Bütçe
ye konan mevcut ödeneklerle, devlet yollarının
ancak 30 - 35 il yoülarmın 40 - 45 sene içerisinde
gerçekleştirilebileceği tahmin edilmektedir. Yurt
kalkınmasında büyük hizmetleri bulunan ve
ulaştırma sisteminde en ekonomik olan Kara
yolları Bütçesinin genel bütçeye nazaran yıllık
ortalaması her yıl gittikçe düşme kaydetmekte
dir.
Muhterem milletvekilleri,
Temennilerimizden biri de yapılacak yolların
geometrik ve fiziki standartanna dikkat etmek
tir. Bir yolun standardı, o yol üzerinde seyreden
araçların kesafeti ve dingil siluetlerine göre tâ
yin ve tesbit olunur. Zamanından evvel yüksek
standartlarla inşa edilen bir yol büyük finans
manlara ihtiyaç gösterir. Standartlarına göre,
inşa edilen bir yol üzerinden, kapasitesini aşkın
ağır vasıtaların geçmesi de, o şebekenin harabolmasına yol açar.
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Karayolları finansmanı güç bir problem ola
rak tezahür etmektedir. Bu bakımdan uzun va
deli, düşük faizli krediler kullanılmasını, âtıl,
güçlerin değerlendirilmesini ve yoldan istifade
artım güçlerinin değerlendirilmesine ihtiyaç var
dır. Geometrik standartlar dikkate alınarak fi
ziki standartları yüksek bir yol şebekesinin mey
dana getirilmesini ve Devlet yollarının şehir ve
kasaba içinden geçen kesimlerinin ıslahını, va
sıtaların esaslı bir trafik düzenine kavuşturul
masını istiyoruz.
Sayın milletvekilleri:
Bayındırlık Bakanlığı ve Karayolları Genel
Müdürlüğünün 1969 bütçe tasarıları hakkında
görüş, tenkid ve temennilerimizi vaktin müsaa
desi ölçüsünde arz etmiş bulunuyoruz. Bu vesile
ile bütçe uygulamalarında gayret ve mesai sarf
eden bakanlık mensuplarına takdirlerimizi ifade
eder, 1969 bütçelerinin memleket ve milletimiz
için hayırlı ve uğurlu olmasını diler, Güven Par
tisi Millet Meclisi Grupu adına saygılar suna
rım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Türkiye îşçi Partisi Grupu adı
na Sayın Şaban Erik.
Buyurun efendim. Saat : 10,41 efendim.
ŞABAN ERİK (Malatya) — Arkadaşlar,
Bayındırlık Bakanlığı, 1969 yılı Bütçesinden
tüm olarak 3 050 365 684 lira parayı kullanacak
olan bir bakanlıktır. Halkın bu kadar parasını
harcıyacak olan bakanlığın, her işini ölçüye tartıya vurarak ve de Türkiye'nin gerçeklerine
uyarak görmesi zorunludur.
Ancak, çarnaçar bu bozuk düzenin koşullan
içinde iş gören Bayındırlık Bakanlığının, bu de
diklerime hiç de uyamıyacağı aşikârdır.
Geçen seneler Bakanlığın genel meselelerine
değindik. Onun için bu yıl mümkün mertebe so
mut meselelere değineceğim.
önce hemen belirteyim ki, raporda göz boya
ma gayretlerine düşülmüştür. Halic'in temizlen
mesi tasavvurundan tutunuz da, 1972 -1982 yıl
lan arasında 10 yılda 10 milyar liraya 4 075 ki
lometre demiryolu inşa edileceğinden söz edil
mektedir. 1982 yılında yapılacak işten 1969 yılı
Bütçe raporunda bahsetmenin gereği pek yok
tur.
Raporda, «kaliteli çelik temin edilemediği
için TÖDD nin Afyon fabrikasında yeterince be
ton travers imâl edilememektedir, bu yüzden ba11 —

M. Meclisi

B : 56

19 . 2 . 1969

O : 1

kanlık âcil ihtiyaçlar dolayısiyle özel sektöre |
Bugünün şartlan ve ihtiyaçları karşısında
başvurmaktadır; özefl sektörde bu işle bir firma
pekâilâ kullanabileceğimiz binaların, atelyelerin
ilgilenmektedir.» denilmektedir, işin burasını
VÖ sair tesislerin yerlerine yenilerini yapmakta
anlamak biraz zor oluyor. Devlet fabrikası çelik yız. Bu tutum Türkiye'nin gerçeklerine çok ay
bulmakta zorluk çekiyorsa, özel firma nasıl bu kırı düşmektedir. Hesapça, kitapça, bütün ana
luyor çeliği? Sonra da firmanın tecrübesizliğin meselelerimizi hallettikten sonra sıra bu gibi ye
den, firmanın ecnebi ortak aradığından söz edili nileme işlerine gelir.
yor raporda. Afyon fabrikasının kapasitesi sene
Genellikle, çok iş yapıyor görünmek için çok
de 200 bir adeddir. Bayındırlık Bakanlığının işe el atıyoruz. Ama el attığımız işleri karşılıyayıllık ihtiyacı 400 bin, DD nin ise 500 bin aded
cak paramız olmadığı için, işler yıllarca sürünce
dir. işin ölçüsü bu işin aslını becerebilmişteyiz.
mede kalmaktadır. Oysa buna böyle yapmasak;
Yani, işi kendimiz yapabiliyoruz. Ancak yeter
hani, biraz paramız ölçüsünde iş tutsak, ne yap
miktarda yapamıyoruz. Demek ki, işi büyütme
mak istiyorsak daha çabuk yapacağız. Yarım
lâzımdır. Şu halde ölçüyü artırmak çarelerini yarım işler sahibi olmaktansa bitmiş işler sahibi
aramak varken, işin neden ille de özal sektöre
oflmak fayda yönünden daha hayırlıdır.
ve de yabancı sermayeye kaptırıyoruz? Bu, I
Gecen seneler de belirttik, biz Devlete ait iş
memleket hesabına doğru olan bir hareket de lerin Devlet tarafından yapılmasını istiyoruz.
ğildir : Henüz vakit varken bu konu üzerinde işlerin sürüncemede kalmamasu kaliteli yapıl
gerekenler yapılmalıdır. Nitekim, raporda da
ması, devlet parasının çarçur edilmemesi, işçile
bir uyarma vardır.
rin ezilmemesi için bunu şart görüyoruz. Ancak
Raporda, «Bu bütçenin ikinci Beş Yılîlık Kal bu düzenden yararlananların iktidarı sürdüğü
kınma Plânının ikinci dilimi olan 1969 yılında,
sürece, besbelli ki, işler bugünkü havasında gi
ilerde yapılacak hamlelerin hareket noktasını decektir.
teşkil edecek yatırımlara yeterli olmadığı, ba
Mütaahhitlik müesessesini ihya gayretleri
kanlıkça bilhassa ulaştırma ve tarım sektörlerin çok büyüktür. Ancak, korkarım ki, mütaahhitlik
de turizmle ve bakanlıkla ilgili yatırımların kı ihya edilirken Türkiye büsbütün batırılacaktır.
sılmış olmasının hizmetleri aksatıcı bir tutum ol Bizde mütaahhitlik, öteden beri ve genellikle,
duğunu zikretmemiz yerinde olacaktır. Ayrıca ciddî iş görmek sevdası değil, para kazanmak
ileriki yıllarda ele alınması tasavvur edilen yatı sevdasıdır. Onun için adam bir süre mütaahhitrımlara ait etüt ve proje ve kamulaştırma gider lik yanar, kazandı/hyla iş yapma imkânlarını
leri de kâfi değildir» denilmektedir.
geliştireceğine, oteller, iş hanlan edinir, çekilir
Bakınız bu ifade, önce Devlet düzenine halk kenara,
Karayollan raporunda mütaahhitlere yete
yararına dönük şekilde plânlamadan, kalkınma
rince
önem verilmediğinden yakınılmaktadır.
plânının uygulanamıyacağı gerçeğini ortaya
Boşuna bir yakınmadır bu, çünkü durum tamavurmaktadır.
Yaptığımız işlerde ileriki gelişmeleri mutlaka miyle aksinedir, iş yapma yeteneği olmıyan,
hesaba katmalıyız. Meselâ, Yeşilköy Havaalanı araç ve gereç bakımından iş yapma gücü olmı
nın yanından Londra asfaltını geçirirken, bugün yan kimseler, kartvizitlerle iş kopartmaktadır
hava alanının genişletilmesi karşısında yolu baş lar. Daha neden yakınılıyor? Bu hal KarayoMaka, yerlere kaydırmak için tekrar bir masrafa rma da bulaşmıştır. Korkanm bu hal Karayolla
girmemeliydik. Yapacağımız her işte, ilerde ola rının namını da batıracaktır.
bilecek bütün gelişmelerin hesabı içinde hareket
Karayollarında, bazan, önceden düzenlenen
etmeliyiz.
plâna göre iş yapılamıyor. Hükümet ne bakımın
Vilâyetlerimizde yer yer oteller yapılmakta dan hatırlı kimseler, hele seçim yıllannda, işleri
dır. Ancak bu otellerin bâzıları gerek mimari ba
oraya buraya saptırıyorlar. Keza, yapılan ince
kımdan ,gerek otelcilik şartları bakımından ga lemelerde her bakımdan şöyle gitsin denilen bir
yet berbat şeylerdir. Binalar kendi güzellikle yol pasajına, çeşitli müdahaleler yapılmakta,
riyle şehirlerin güzelliklerini yaratır. Bu itibar yol oraya buraya çekilmektedir. Bu, ciddî ve
la, bu gibi binaların en güzel biçimde yapılması sağlam iş görmek bakımından hiç doğru değil
na yardımcı olunmalıdır.
dir.
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hiç yararlanmayalım da demiyorum. Ama, her
halde bunun bir haddi olmalı. Kendimiz hiçbir
işe elimizi sürmezsek, işlerimizi hep yabancı
lara gördürürsek, iş yapmayı, hünerli olmayı,
becerikli olmayı öğrenemeyiz. Onun için kendi
işlerimizi mümkün mertebe kendimiz yapmalı
yız. Hele yapabileceğimiz işleri mutlaka kendi
miz yapmalıyız.

Karayollarının öteden beri süregelen güven
verici bir durumu vardır. Bundan ötürü, her ko
nuda şikâyetler saçan insanlarımızın Karayolla
rına karşı derin bir saygısı vardır. Üzülerek be
lirteyim ki, Karayollarının bu durumu gitgide
yitirilmektedir. îşler ciddiyetini kaybetmekte
dir. Çevreden ucuz fiyatta kiraladığı bir traktö
rün kuyruğuna karayollarına ait bir keçiayağını takıp pahalıya döndüren kimseler, iş gören,
para kazanan adam sırasına geçmektedriler.
Yaptığı yolu batıran kimseye, aynı işin temizlen
mesi ve yeni baştan yapılması hakkı verilmekte
dir.
Tünel tutmıyacak bir kesime, tünel açılacakmışçasına, yol yapılıyor, sonra da bu tünelin açılamıyacağı gereği karşısında, o yola harcanan
para ziyan edilmiş oluyor. Bunlar Karayolların
da olacak işler değildi.

Köprüden söz açılmışken Boğaz Köprüsü hak
kında gerekenleri, Mimarlar Odasının görüşle
rine dayanarak, kısaca söylemek isterim: Dış
krediler, dış teknolojiler ve her türlü imkânlar,
ülkemizi kalkındıracak, ekonomik ve teknolojik
bağımsızlığımızı sağlıyacak yönde kullanılma
lıdır. Köprü işi bu kurala ters düşmektedir.
İşin hesabı ciddî bir şekilde yapılmamıştır. Köp
rü yapılırken ve yapıldıktan sonra da çok mas
raflara sebebolacaktır.
Ama öyle görülüyor ki, bu köprüyü yapmak
tutkusu iktidara hâkimdir. Bu köprü yapılır
sa Türkiye'nin ve İstanbul'un gerçeklerine karşı
bir inat köprüsü olacaktır.

Köprü yapım işlerinin de yabancılara veril
mekte olduğunu duymaktayız. İstanbul köprü
sünü kasdetmiyorum. Şayet bu doğru ise üze
rinde durulacak bir husustur, işlerimizi yaban
cılara gördürmek bizim kolayımıza gidiyor. Kar
şımıza çıkan her meselede aklımıza gelen ilk
çare, yabancılara başvurmak oluyor. Barajları,
santralleri, fabrikaları, etütleri, projeleri, der
ken köprüleri de yabancılara yaptırırız, şu ka
dar zaman evvel köprüler yaban bir millet ol
duğumuz halde. Elhâsıl yabancı sermayeye,
yabancı firmalara, yabancı uzmanlara kendimizi
öyle bir kaptırdık ki hiç sormayın. Yabancı
larla bu kadar iş görmek bizi her şeye yabancı
kılar. Bırakınız her şeyi, bizi kendimize yaban
cı kılar. Nitekim Amerikan dostluğu uğruna
yurtseverlerimizin canına kıyar olduk.
Sırası geldikçe kurum satarız, su kadar yüz
yıllık Devletiz, milletiz diye, şu kadar şu kadar
devletler kurduk diye... Şimdi her işimizi ya
bancılara yaptırmamız karşısında, bize sorsalar
M, «Peki ama sizin memleketin insanları ne iş
yapar, onların elinden hiçbir marifet gelmez
mi?» diye, buna ne cevap veririz? iste bu, akla,
bilgiye, cesarete, düşünceye karsı gelmemiz yü
zünden, böyle olmaktadır.
Her türlü gelişme karşısında olduğu gibi ha
liyle, teknik gelişme karşısında da geri bırakılmış olan ülkemizde, ele alman iş ne olursa olsun, bütün işleri biz yapalım demeyiz elbette,
bunu biliyorum, katiyen yabancı uzmanlardan
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Trafik kazaları can ve mal kaybı yönünden
ciddî bir sorunumuzdur. Karayolları bütçe ra
porunda belirtildiğine göre 1966 senesinde mey
dana gelen trafik kazaları 680 milyon liralık
zarara sebebolmuştur. Şüphesiz bunun ötesinde
te.f:it. edilemiyen ve dolayısiyle hesaba vurulanııyan kazalar da vardır.
Ayrıca can kaybının büyüklüğü de hepimizce
bilinmektedir. Raporda bu meseleyi ele almak
için muhtelif merhaleleri olan bir plândan söz
edilmektedir. Bu plânın mahiyeti hakkında bil
gi verilmediği için üzerinde konuşmak imkânı
yoktur.
Ancak sözü edilen plânın uygulayıcılarına
yaran olur düşüncesiyle bâzı hususları belirtme
ye çalışacağım.
Bizde, hemen her işimizde olduğu gibi trafik
meselesinde de ilk anda akla gelen şey (ceza)
oluyor, insanları ceza korkusuyla idare etmek
tutumu biraz ilkel bir tutumdur, insanları yö
netmek isi, her neyden önce bir eğitim işidir, bir
genel durum yaratma işidir. Bizim eğitim dâ
vamız ve genel durumumuz ortadadır. Onun
için mesele daha çok bu yönden ele alınmalıdır.
Bunun yanı sıra şu hususlar da gözetilmelidir.
Bâzı şoförlerimiz yolda kendi arabalarının ge
çilmesini âdeta bir kusur saymaktadır. Bunun
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için araçları geçilecek diye akıllan durmaktadır.
Bâzı şoförlerimiz kendi ustalıklarına çok güven
mektedirler. Yolda her şeyin kendi ustalıkları
na bağlı olmadığını düşünememektedirler.
Şoförlerimiz genellikle kaderciliğe bağlanmış
durumdadır. Arabasına «AHâhın dediği olur»
levhasını astı mı hiçbir şeye kulak asmıyor. Müş
teri kapmak için hareket eden şoförlerimiz de
trafik kazaları yönünden büyük durumlar yarat
maktadır. Şoförü çok kere bu duruma iten
sebep taksitlenme alınmış olan arabanın borcu
nu ödiyemedi mi o aya kadar ödediği paralarla
birlikte arabası elden gider.
Uykusuzluk araba kullanmanın baş düşma
nıdır. Şoförlük aslında nankör bir iştir. Bazan
biranlık bir hatayı bile kabul etmez. Bâzı şo
förlerimiz uykusuz kalacak şekilde iş görmek
tedirler. Bu, patronların ölçüsüzlüğündendir,
şoförün para hırsmdandır, yine borç ödeme derdindedir ve de ek iş olarak yapılmasındandır.
Arızalı araç kullanılması, uydurma tamirler,
kazaların belli - başlı sebeplerindendir. Ülke
mizde çok, çeşitli araçlar vardır. Her birinin
parçası ha dediğin yerde bulunmaz. Ya da borç
derdi şoförün yakasına yapışmıştır. Bu yüzden
arızalı araba kullanılır.
Bu arada belirtmek gerekir ki, bâzı tamirat
işleri de uydurma şekilde yapılır. Bu, ya usta
nın yetersizliğindendir, ya da parça bulunamayışmdandır.
Yollarımızda hayvanlar ve koşulu arabalar
hiçbir tedbir alınmadan hareket ettirilir. Bunun
bir ölçüde de olsa tedbiri aranmalıdır.
Bozuk yollar da, kazaların önünde gelen se
beplerindendir. Yer yer açılmış çukurlardan
arabayı kollamak gayreti sert manevralara sebebolmakta ve de şoförün bütün dikkati sadece
bu işe çevrilmektedir.
Ayrıca bu şoför üzerinde asap bozuklukları
da yaratmaktadır, işlek yollarımız geceleri ke
narlarını belirten reflektörlerle donatılmıştır.
Bugünkü imkânlarla bütün yollarımız bu hale
getirilsin diyemeyiz. Ancak, her halde önce
likle yollarımızın tehlikeli kısımlarında bu ted
bire başvurulmalıdır. Bâzı kesimlerde kullanı
lan reflektörler nedense far ışığında yeterince
parlamamaktadır. Bu meselede hatalar üzerin
de durmak gerektiği için söylediğim sözlerden
şoförlerimizi kötülediğim anlamı çıkarılmamalı
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dır. Niyetim onların iyiliğinedir. Meslekin bü
tün gereklerine uyan şoförlerimiz çoktur. Ger
çekte bu çileli meslekin insanlarına saygım var
dır.
Hatırlanacağı üzere kısa bir süre önce kara
yollarında çalışan bir kısım teknik personel grev
yaptı. Şimdilik bu grev durdurulmuş vaziyet
tedir. Ama mesele üzerinde henüz son söz söy
lenmiştir değildir, ilgililer teknik personelin
hizmet akdi münasebeti içinde değil, 4/10, 195
sayılı Yönetmelik hükümleri gereğince kamu
hukuku statüsü içerisinde çalıştırıldıklarını ileri
sürerek bu kimselerin haklarını aramalarına en
gel olmak istemektedirler. Buna göre çalışan
bir kimse, hak ve vecibeleri üzerinde irade be
yanında bulunamaz. Böyle olunca toplu söz
leşme yapamaz, haliyle grev de yapamaz.
Çalışan insanın hak ve vecibeleri üzerinde
irade beyan edememesi, bu çağda olacak iş değil
dir. Bir kere meselenin hukuk açısından böyle
olup olmadığı çok su götürür. Çünkü söz konu
su personel 506 sayılı Kanuna göre sigortalı
dır. Sonra da bu personeli temsil eden sendika
nın işçi sendikası olduğu, toplu sözleşme yap
mak yetkisine sahip bulunduğu iş mahkemesi
karariyle teslim edilmiştir.
Bu bir yana asıl olan zihniyettir. Mesele,
gerçeği görmekte ve gerçeğe göre hareket etmek
tedir. Nizamnamelerin, kararnamelerin kanun
ların zayıf tarafına sarılarak insanlara ve in
sanların haklarına karşı çıkmak bir marifet de
ğildir. Marifet, insanları kanunlarla susturarak
idare etmek değil, onların isteklerini yerine ge
tirerek idare etmektir. Çalışan insanın hele
teknik personel ayarında insanın çalışma şartları
üzerinde söz sahibi olamaması şeklinde bir ida
re artık yeryüzünde geçemez. Böylesine bir
idare ırgatcılık zihniyeti içinde olan bir idaridir.
Demokrasi, demokrasi der dururuz. Gözü
müzü açıp dünyaya bir bakalım hele. Hangi
gerçek demokraside, hangi modern demokraside
böylesine bir durum vardır. Bütün ilgililere söy
lüyorum. Hiç kendinizi zorlamayınız, kararna
me böyledir diye o kararnameye bağlı olarak
çalışan insanların haklarına karşı çıkamazsınız.
Önemli olan şey isteklerde haklı olup olmamak
tır. İsteklerde haklılık varsa, o isteklerin yeri
ne getirilmesine engel olan şeyler ortadan kaldı
rılır.
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Kararnameler ve kanunlar gerçeklere göre
değiştirilen şeylerdir. Aksi halde hayatın akı
şına karşı durulmuş olunur. Kararnameleri bi
rer kalkan gibi kullanamayız. Çalışan insanları
bâzı şartlara bağlıyacağız ve bir daha kımılda
malarına imkân vermiyeceğiz, kımıldamak istiyene, yok hiç çabalama şartlar budur. Seni bir
kere bu şartlara kıstırdık bundan ötesi yoktur
diyemeyiz.
Ama biz deriz, deriz de, Allah selâmet versin
diye de böyle bir alışkanlığımız vardır.
MEHMET ALİ AYTAŞ (izmir) — Söyledi
ğin o şeyler Rusya'da vardır.
T. i. P. GRUPU ADINA ŞABAN ERİK
(Devamla) — Bir şey mi söyledin, sayın arka
daşım?
MEHMET ALİ AYTAŞ (izmir) — Evet, o
bahsettiklerin ancak Rusya'da vardır, dedim.
BAŞKAN — Sayın Şaban Erik,
ŞABAN ERİK (Devamla) — Rusya'da mı
var bunlar?
BAŞKAN — Sayın Aytaş, Sayın Mehmet Ali
Aytaş....
MEHMET ALİ AYTAŞ (izmir) — Bu kür
süden senin o söylediklerin vatan hainliğidir.
BAŞKAN — Sayın Aytaş, lütfen....
ŞABAN ERİK (Devamla) — Senin kuş ka
dar beynin yok, kuş kadar akim yok, bunlara
kanşma.
MEHMET ALİ AYTAŞ (izmir) — Sen bun
ları söylediğin için vatan hainisin. Asıl kuş be
yinli sensin.
BAŞKAN — Sayın Aytaş, hatibin sözünü
kesmeye hakkınız var mı efendim?
MEHMET ALİ AYTAŞ (izmir) — Neler
söylüyor. Hakaret ediyor.
BAŞKAN — Söyler, kanaatini söylüyor, si
zin fikrinizi aynen söylese aynı partide olursu
nuz.
Siz de gelir fikrinizi söylersiniz.
T. i. P. GRUPU ADINA ŞABAN ERİK
(Devamla) — Sonra, vatan hainliğini de aynen
iade ederim.
MEHMET ALİ AYTAŞ (izmir) — Ben de
sana aynen iade ederim.
BAŞKAN — Sayın Erik, lütfen konuşmanı
za devam edin.
T. i. P. GRUPU ADINA ŞABAN ERİK
(Devamla) — Milletçe çektiğimiz biraz da bun
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dandır zaten. Ama arkadaşlar dünya artık
akıl çarkı içinde dönüyor. İnsanlar bütün ha
reketlerini akla ve gerçeğe göre ayarlıyorlar.
Hâlâ bu çağda bile akla aykırı hareket etmek
sökmez.
Unutmıyalım ki, Devlet yönetiminde akla ay
kırı gitmenin acılarını çeken insanlar gözlerini
dört açmaktadırlar.
BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı Sayın Erik.
T. i. P. GRUPU ADINA ŞABAN ERİK
(Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkanım.
Karayolları işçilerinin bir meselesi vardır.
Bu mesele öteden beri süre gelir. Mesele, işçi
lerin aylıklarının vaktinde ödenmemesidir. Me
sele üzerinde yeri geldikçe gerekenleri söyledik.
Ama ne söylediksek kâr etmedi.
Karayolları işçilerini temsil eden sendikalar
ve bunların birleştiği federasyon da yıllardır
konu üzerinde didinir durur. Mesele, meselâ
son zamanlarda işçilerin aylıkları ayların 15 lerinde, 16 larında ödenmektedir, işçinin çalı
şarak hak ettiği paranın sürekli olarak o kadar
geç ödenmesi hiçbir şekilde görülemez. Bu ne
den böyle olmaktadır. Devlet sıkıntısından mı,
Devletin sıkıntısından mı? Şayet böyle ise Dev
letin sıkıntısı sadece ve devamlı olarak kara
yolları işçilerinin sırtına mı yüklenecektir? Şayet
böyle değilse nedendir. Bu neden açık şekilde
hiç hık mık etmeden açıklanmalıdır.
Sayın Bakan buraya çıkıpta, bu hususta ver
diğimiz bir önergeyi cevaplarken yaptığı gibi
«Böyle bir mesele yoktur.» demesin sakın.
Çok iyi biliyorum, böyle bir mesele vardır.
Onun için ciddî şekilde cevap verilmesini rica
ediyorum, önemle belirteyim ki, bu hal işçiler
üzerinde büyük can sıkıntıları, çeşitli zorluk
lar ve küskünlükler yaratmaktadır.
Türkiye işçi Partisi Meclis Grupu adına Ba
yındırlık Bakanlığı Bütçesi üzerinde değinecek
lerimi burada bitiriyorum. Dinliyenlerinize te
şekkür ederim. (T. i. P. sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına
Sayın Cahit Karakaş, buyurun. Saat 11,00.
A.P. GRUPU ADINA CAHÎT KARAKAŞ
(Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri, 1969 uygulama yılına ait Bayındırlık
Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü büt
çelerinin Yüce Mecliste müzakeresi vesilesiyle
A. P. Meclis Grupu adına görüş, düşünce ve te-
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mennilerimizi arz etmek üzere huzurunuzda bu
lunuyorum.
Ulaştırma sektörünün esas elemanlarını teş
kil eden karayolu, demiryolu, hava meydanları
ve akar yakıt tesisleri, liman barınak, iskele
gibi, bilûmum kıyı yapıları ile, okul, hastane,
idare binası, araştırma merkezleri, spor tesis
leri ve saire gibi, bütün büyük devlet yapılarını
bünyesinde toplıyan bu bakanlığa Adalet Par
tisi olarak atfetmiş olduğumuz değer, haddi
zatında Türkiye'nin süratli ve sıhhatli şekilde
ekonomik ve sosyal kalkınmasına verdiğimiz de
ğerden doğmaktadır. Zira, kalkınma plânların
da sarahatle belirtildiği gibi, plân hedeflerinin
gerçekleşmesinde ekonomik ve sosyal alt yapı
nın güçlü hale gelmesinin baş şart olduğunu ve
bu alt yapının esasını teşkil eden, ulaştırma ve
inşaat sektörünün yüzde 7 lik kalkınma hızı
için yüzde 7,2 gelişme göstermesi gerektiği ve
üretici karakterdeki tarım ve sanayi gibi sek
törlere baz olduğu realitesini kabullenmiş bu
lunmaktayız. Bu düşünce ve esprinin Bayındır
lık Bakanlığı 1969 uygulama plânında ve büt
çesinde de göz önünde bulundurulmuş olmasın
dan Adalet Partisi Meclis Grupu olarak mem
nuniyet duyduğumuzu ifade etmek isterim.
Türkiye kalkınması devam ettiği sürece,
bayındırlık hizmetlerinin yeni teknolojinin icap
larına göre gelişen bir karakterde, memleket
imkân ve vasıtalarına en uygun tarzda, yeni çö
züm şekilleri atında problemler halledici özel
likleri ile devam edeceğini ve ihtiyaçlar zinci
rini halka halka ikmalde ahenkli işliyen bir alt
yapı sisteminin kurulacağını kabul ediyor, bu
nun lüzumuna yürekten inanıyoruz.
Bu noktada bilhassa işaret etmek istediğim
husus; Türkiye ulaşım sisteminin ahenkli çalış
masını temin edebilme bakımından bütün ula
şım elemanlarının muayyen ve mümkün olan
noktalarda birbirleriyle irtibatlı duruma geti
rilmesinin sağlanmasıdır.
Dengeli bir ekonomik ve sosyal düzenin ku
rulabilmesi için karayolu, demiryolu ve liman
gibi ulaşım elemanları arasındaki sıkı bağlantı
nın kurulması şarttır. Ekonomik olma gayreti
ne yönelen bütün yatırımlar için nakliye, tah
mil - tahliye, ve depolama problemleri ile, bun
ların zaman ölçüsü ve ücretleri birer hesap fak
törü olduğundan, sanayileşen memleketlerde
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ulaşım elemanlarının kapasiteleri ve standart
ları ehemmiyet taşımaktadırlar. Aynı durum,
bilhassa son senelerde hava ulaşımı bakımın
dan da ehemmiyet kazanmış, hava yolu ile ge
lişen kütle nakliyatı ve bunu temin edecek şe
kilde uçak teknolojisindeki gelişmeler, hava
meydanlarını ciddî ve rakip bir eleman olarak
ulaştırma sektörüne dâhil ettirmiştir.
Bu sebeple, bilhassa büyük, yaş meyva ve
sebze üretici sahalarla, turistik imkânları geniş
bölgelerde hava meydanlarını istifade edilebi
lir bir ulaşım elemanı olarak düşünmek, etütle
rimize ithal etmek zorunluğunda bulunmakta
yız.
Türkiye'mizin birinci derecede turistik böl
gesi olan Ege sahillerinde Kuşadası - Yat Lima
nının ihale edilmiş olmasını, Bodrum - Yat Li
manı ile Marmara Adası - Yat yanaşma yerinin
ihale edilmek üzere bulunmalarını, Türk turizm
endüstrisi için memnuniyet verici birer husus
olarak alkışlamaktayız. Ayrıca bu kuyu yapı
larının hinterlandla turistik karayolu bağlan
tısını da paralel olarak yürütmekte, böylece
liman, yol ve hava meydanı sistemini birbiriyle
en iyi irtibatlandırmanın teminine süratle giriş
mekte büyük faydalar bulunacaktır, kanısın
dayız.
Türkiye'mizde nüfusun senede yüzde 3 gibi
gayet büyük bir oranda artması, bir yandan insangücü istihdam problemini doğurmakta, diğer
taraftan da artan nüfusun gıdalanma problemi
ortaya çıkmaktadır. İşgücü istihdamı politikası
na uygun olarak geliştirilmesi icabeden inşaat
sektörü teknolojisi ile birlikte bilhassa balıkçı
liman ve barınakları konusu ile de probleme bir
ölçüde çare bulunabileceğine Adalet Partisi
Meclis Grupu olarak inanmış bulunmaktayız.
Böylece sahillerimizde yaşıyan balıkçı vatan
daşlarımız için daha iyi ve geniş iş imkânları
yaratılmış olacak, balık avcılığının artması ile
gıdalanma sorunu da bir büyük ölçüde karşı
lanmış olabilecektir. Bu sebepledir ki, balıkçılık
limanları ve barınakları konusunda yapılan çar
lışmalan takdirle karşılıyor, kısa zamanda da
ha iyi neticeler almak, yapılanları faaliyete ge
çirmek için gayretlerin devamını diliyoruz.
Üretilenin en iyi değerlendirilmesi ve dolayısiyle üretim artışına hizmet edecek ulaşım
ünitelerinin üretim ve tüketim yeri arasında
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en rantabl şekilde tesis edilebilmelerindeki
faydalar Devlet karayolu ve demiryolu şebe
kesinin kesiksiz, fiziki ve geometrik standart
lar bakımından yüksek seviyede, her mevsim
de süratle ve emniyetle kullanılabilen birer
şebeke olarak yaratma gayretlerini kamçılıyacaktır.
Karayollarımızda girişilen standartları yük
seltme, yeni ekspres yolları yapma çabaları iş
te bu ihtiyaçtan doğmaktadırlar. Aynı şekilde
İstanbul çevre yolu ve Boğaz geçişi de ehem
miyetle üzerine eğilinmiş bir ihtiyacın ifadesi
olarak karşımıza çıkmaktadır. Ekonomik ve
teknik etütleri ikmâl edilerek rantabl bir pro
je olduğu kesinlikle meydana çıkmış bulunan
İstanbul - Boğaz geçişinin Ortaköy - Beyler
beyi iarasında bir asma köprü şeklinde çözüm
bulması istanbul şehrinin jeolojik, topoğrafik
durumu ve halihazır şehirsel gelişme ve yer
leşme düzeni muvacehesinde teknik bir zaruret
olarak belirtmekte, ayrıca maliyet unsuru da
bu tarz çözüme hizmet etmiş bulunmaktadır.
Asırların problemi olan Boğaz geçişinin bugün
bu tarz bir çözüme bağlanmış olmasını bir ol
du bitti gibi mütalâa etmeyip, bir tohumun
bitki haline gelip çiçek açması âni gibi bir ol
gunlaşma ve karar âni olarak kabul etmek lâ
zımdır. Türk Bayındırlığının bir dev eseri ola
cak olan bu yapıdan dolayı bütün bir milletin
ittihar duyacağını Adalet Partisi olarak ümit
ve temenni etmek isteriz.
Yine en büyük temenni ve arzumuz; Devlet
karayolundaki mühim bir kopukluğun gideril
mesine vesile olacak olan ve aynı zamanda is
tanbul gibi en büyük, tarihî, kültürel, ticari
ve sanayi şehrimizin müzmmleşen trafik prob
lemini de büyük ölçüde hal yoluna sokacak olan
bu projenin zaman kaybetmeden realize imkân
larının bulunmasıdır.
Bu vesile ile Hükümetin büyük şehirlerden
başlamak üzere halka halka en küçük kasaba
lara kadar intikal eden, artan trafik hacminin
mukabil taleplerinin şehir giriş ve geçişlerinde
yarattığı problemlerin halli hususunda göster
diği alâkaya da işaret etmek isterim. Şehirler
de yaşıyanların sıhhatleri ile alâkadar olduğu
kadar şehirlerin düzenli yayılma ve gelişmele
rine de vesile olan bu geçişlerin daha da artan
bir tempoda Karayolları Genel Müdürlüğü ta
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rafından ele alınmasını huzurunuzda takdirle
kaydetmek isterim.
Sayın milletvekilleri, plân tedbirlerine uy
gun olarak bütün Devlet yapılarının Bayındır
lık Bakanlığında toplanması hususunda girişil
miş bulunan gayretleri ve alınan mesafeleri
memnuniyetle karşılamaktayız. Böylece her ka
mu teşebbüsünde genişleyip yayılmak istidadı
gösteren inşaat üniteleri ortadan kaldırılmak
veya kısıtlanmak suretiyle büyük mikyasta
teknik eleman israfının önüne geçilmiş olacak,
inşaatlarda bir homojenite sağlandığı gibi
şartname tatbiklerinden ve değişik kontrol an
layışından doğan düzensizlikler de böylece ön
lenmiş olacaktır. Ayrıca lüks ve masraflı in
şaat yerine, daha gerçekçi inşaat tip ve metot
larının tatbikinde muvaffak olunabilecektir ka
nısındayız.
iyi tesbit edilmiş donelere göre projeleri ve
keişfleri dikkatli hazırlanmış mevzuların ihale
konusu yapılmasında sayısız faydalar bulun
maktadır. Bayındırlık Bakanlığı yapı işlerinde
son seneler zarfında bu yöne gidilmiş olmasının
daire - müteaahhit ilişkilerinde müspet sonuç
lar verdiğini kabul etmek lâzımdır. Projelerin
hakiki fizikî gerçekleşme oranlarının tesbitinde ve fizibilitelerinde rol oynıyan maliyet un
surunun hassas olarak tesbit edilmesi için iha
leye veya emanet yapıma konu olan projenin
bütün ayrıntılariyle daha önceden bilinmesinde
büyük faydalar vardır. Memleket tekniğine
hâkim olmasını dilediğimiz en iyiyi, en sağla
mı, en ucuza, en kısa zamanda yapma hasletini
muhafaza edebilecek birbirine sıkı bir güven ve
işbirliği içinde bağlı olan kontrol - müteaahhit
ilişkilerinin devamını sağladığımız ölçüde Ba
yındırlık hizmetlerini yaratmakta gecikmiyeceğiz kanısındayız.
Türkiye'nin kalkınmasında bilgili, ehliyetli,
dürüst ve çalışkan müteahhit sınıfı en az aynı
nitelikteki kamu kuruluşları kadar lüzumlu
bulunmaktadır. A. P. Meclis Grupu olarak mü
teahhitlik müessesesinin layik olduğu yeri ve
değeri alabilmesi için lüzumlu mevzuatın sürat
le ele alınmasında fayda mülâhaza etmekteyiz.
Böylece bu zümreyi liyakatli ve haysiyetli tu
tacak bir ortam yaratılmış olacağı gibi meslek
dahilindeki sıkıntılar da izale edilmiş olacak
tır.
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Sayın milletvekilleri; bu vesile ile kısaca
teknik eleman konusundaki fikirlerimizi ifade
etmek istiyorum.
Bayındırlık Bakanlığı gerek kuruluşu ve ge
rekse bugüne kadar ki tradisyonu itibariyle
Türkiyemizde teknik elemanlara en yaygın şe
kilde sahibolmuş, teknik eleman probleminin
çözümüne öncülük etmiş bulunduğundan bun
dan böyle de yüksek mühendis, yüksek mimar,
mühendis, mimar, fen memuru, tekniker, kal
fa ve usta gibi bir teknik hizmet zincirinin
ahenkli ve dengeli gelişmesine ve işlemesine
yardımcı olmasında fayda mülâhaza etmekte
yiz. Kalkınma içinde büyük stratejik yeri olan
teknik elemanın sayı olarak yetersizliği yanın
da, sektörler ve sektör içi dengesiz dağılış ve
elemanları yerlerinde kapasitelerine uygun
tarzda kullanmama keyfiyeti de iktisadi kal
kınmanın temel güçlüklerinden biri olarak or
taya çıkmaktadır. Bir mühendise isabet eden
tekniker adedini ileriki senelerde artırma gay
retine yönelmek de haddizatında mühendis sı
nıfının daha verimli kullanılmaları amacını
gütmektedir. Memleket imkân ve ihtiyaçlarına
uygun teknolojilerin geliştirilmesi, yeni inşaa
metot ve vasıtalariyle yapı malzemelerinin araş
tırılması ve projelerin ihtiyaçların zaman periodu içerisinde artması da nazarı itibara alına
rak lüzumlu ebat ve kabullerle hesaplanmala
rında müessir ve yapıcı bir kontrol yürütülebilmesinde teknik hizmet zincirinin yeri pek
büyüktür. Bu zincir içinde mühendis, tekni
ker, ustanın fennî mesuliyet ve salâhiyet sınır
ları kesin olarak belirlenmiş olacaktır. Bu yön
de Bayındırlık Bakanlığında girişilmiş bulunan
çalışmalar memnuniyeti mucibolmiaktadır.
Sayın milletvekilleri; birkaç kelime ile de
Türkiye'de daha bir süre üzerinde konuşulması
gerekecek olan deprem konusuna temas etmek
istiyorum. Deprem, bir iskân konusu olmanın
çok ötesinde bir inşai konu olmakta ve bunun
zararsız hale gelebilmesi için halkı deprem hu
susunda inşai eğitime sokmak icabetmektedir.
Hele geçen seneki Bartın ve civarı depremlerin
den sonra daha da açık olarak belirmiştir ki,
Türkiye'de şiddetli bir depremden kaç sene
müddetle uzak kalabileceği belli olan bir yer
kalmamıştır. Hal böyle olunca, bilhassa okul
gibi, hastane, Hükümet konağı gibi büyük ka
labalıkların bir anda bulunabileceği büyük bi
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nalarla meskenler için hususi tip inşaat geliş
tirmek mecburiyeti de doğmaktadır. Bayındır
lık Bakanlığının bu yönde de öncülük etmesin
de sayısız faydalar mülâhaza etmekteyiz.
Sayın milletvekilleri; anahatlariyle ifade
ettiğim düşünce ve görüşlerimizi burada biti
rirken Bayındırlık Bakanlığı ve Karayolları
Genel Müdürlüğü 1969 bütçelerinin memleket
için hayırlı olmasını diler, A. P. Meclis Grupu
adına hepinizi saygıy le selâmlarım, (Alkış
lar.)
BAŞKA3I — Y. T. P., yok. C. H. P., Yok,
konuşmuyor. G. P., buyurun Sayın ihsan Kaba
dayı. 2 nci turdayız, konuşma süresi 15 dakika
dır. Saat; 11,16.
G. P. GRUPU ADINA İHSAN KABADAYI
(Konya) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
larım. ;
G. P. Grupu adına kısaca Bayındırlık Bakan
lığı 1969 yılı Bütçesi hakkında görüş ve temen
nilerimizi arz etmeye çalışacağım.
Bayındırlık Bakanlığı, kalkman Türkiye'de
en mühim hizmetleri yüklenen bakanlıklardan
birisidir. Maalesef hizmetleri yıldan yıla geniş
lemiş, artmış, buna mukabil ise teşkilât kanunu
hâlâ olduğu yerde saymakta, hizmetlerini yü
rütmek imkânlarından, niteliklerinden tamamiyle yoksundur. Bayındırlık Bakanlığının en mü
him. dertlerinden, ıstıraplarından birisi, tabi ol
duğu 2490 sayılı Kanundur. Bu kanun bugün
artık hükmünü ve fonksiyonunu tamamiyle kay
betmiş bir kanundur. Bayındırlık Bakanlığı
tekmil bakanlıklara nazaran en çok mütaahhitlerle karşı karşıya gelen, iş yaptıran bir Bakan
lık olduğu için kanun ahkâmına uyarak en çok
fiyat kırana iş vermeye mecburdur. En çok kı
rana iş verdiğine göre de maalesef teminat
mektubunu alan, yatıran herkes ihaleye giriyor
ve ihaleye girince de ehli olmadığı için, meslek
ten gelme mütaahhit olmadığı için hem kendisi
batıp gitmekte, IIGÎÎI de memleketin işi yıldan yı
la sürüneomede kalmaktadır. Bu sistem böyle
kaldığı müddetçe kalkman Türkiye'de ehil, ka
biliyetli mütaahhitler değil, nâehil mütaahhitler
kalacak, tersine seleksiyon işliyecek, ciddî müta
ahhitler bulmak imkânı doğmıyacaktır. Geçen
sene duymuştum, Karayolları uda Çanakkale
mmtakasmda % 40 - 50 ye kadar - doğru mudur
bilmiyorum - kıran mütaahhit duydum.
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Büyük Meclis; hepinizin insafına havale edi
yorum, % 40 - 50 derecesinde kıran bir mütaahhidin bu işi ciddî yapacağını, standartlarla
yapacağını kabul ediyor musunuz? Ben etmiyo
rum. Nitekim bu ölçülerle yapılan işlerin daha
mütaahhit işi bitirip içinden çıkmadan, yapılan
bu işin gittiği, kendiliğinden çöktüğü görülü
yor. Böylece demek istiyorum ki, mütaahhitlik
çok kırma müessesesi değildir. Bu kanun değiş
tirilmeli, işi ciddî rakamlara yakın kırma ya
pan mütaahhitlere verebilmek imkânlarına Ba
kanlık sahibolmalı ki, ciddî, müspet şekilde iş
ler yürütülebilsin. Aksi halde bu kanun kaldı
ğı müddetçe maalesef memlekette hem ehil mü
taahhit yetişemiyecek, iş sahasından uzaklaşa
cak, hem de beklenen semereyi Sayın Bakanlık,
dolayısiyle memleketimiz alamıyacaktır. Bakan
lık ve mütaahhit münasebetlerini böylece arz et
tikten sonra duyageldiğimiz en mühim mesele
lerden birisi de, günlük nakid ihtiyaçları maale
sef karşılanamıyor. Bir yıldan beri nereye gittiysek her yerde mütaahhitlerin ilgili bakanlık
lardan ve hassaten Bayındırlık Bakanlığından
ödeneklerini, stüasyonlarını alamaması mühim
gerçeklerden birisidir. Bu, Hem bakanlığın iti
barını, hem işin, hizmetin yürümesini, hem de
dolayısiyle Devletin itibarını sarsan meseledir.
İhalesi yapılan işlerinin kaynağının mutlak
hazırlanmasını, bu kabîl dedikodu doğurucu, en
dişe verici keyfiyetin peşinen önlenmesini iste
mekteyiz.
Karayolları kurulduğundan son yıllara gelin
ceye kadar, memleketimizde iftiharla söyleriz
ki, avrupai sistemle çalışan, yüz aklığı sağlayan,
hepimize iftihar veren bir te;okküldü, fakat ma
alesef son yıllarda hizmetleri mütemadiyen şiş
miş, ağırlaşmış, gelişmiş, bütçe gücü, basamağı
ise bu ağırlığı taşımaktan çok uzak kalmıştır.
Ne garip tecellidir ki, hiçbir Genel Müdürlüğün
bütçesinde yıldan yıla hizmetleri ağırlaşıp ge
lişirken, buna mukabil hizmetleri yürütecek büt
çelerin yerinde saydığı, hattâ gerilediği görül
memiştir, ama Karayolları maalesef böyle bir
kötü kaderle başbaşadır. Bunun ıslahını hassa
ten temenni etmekteyiz.
11 yolları da Karayollarına yüklendi, fakat
bu yüklenişe mukabil lüzumlu ilginin, alâkanın
bilhassa maddi gücün yapılmadığı da bir gerçek
tir. Bu yüzdendir ki, Karayollarının yaptığı ve
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yapmakta olduğu işlerin standardı, kalitesi mü
temadiyen düşmektedir.
Bir üzüntümü her türlü kayıtların üzerinde
söylemeye mecburum; Karayolları büyük makina parkı ve kıymetli elemanları ile il ve köy
yollarına yardım etmesini samimi ölçüler içeri
sinde müspet karşılıyorum. Ancak hassaten,
seçim kampanyası yaklaştıkça ve onun içine gir
dikçe üzüntüyle söyliyeyim; son geçirmiş oldu
ğumuz seçimlerde, 2 Hazirana yaklaşan süre
içerisinde, bir ay Karayolları Konya'da kendi
hizmetlerini, anadefterini terk etmiş, politik
kadronun isteklerine, emirlerine uyarcasına köy
yollarını işgal etmiştir. Bir köy çocuğu olarak
elbette ve elbette köy yollarına Karayollarının
yardımını samimiyetle arzu ederim, ama Kara
yollarının böyle imkânı varsa bu köy yollarının
yapılmasını daima yapagelsin ve politik tesirle
rin dışında yapsın, onu temenniyle, takdirle,
dua ile analım. Yeni bir seçime gidiyoruz. Has
saten ilgililerden istirham ediyorum; program
larını elbette yapıp görüşsünler, makina parkla
rının imkânları derecesinde köy yollarına yar
dım etsinler, ama programını, plânını taşıcı te
sirle böyle bir hizmete yönelişini şimdiden üzün
tüyle karşılıyacağımı beyan etmeye mecburum.
İstanbul köprüsü; hiç kimse demez ki yapıl
masın... Yapılmasını, bitmesini biran evvel gör
mek isteriz. Bu bizim en büyük sevincimiz, ama
ne yalan söyliyeyim; İstanbul köprüsü için
lehte, aleyhte birçok sözler söylenmekte, basına
da nahoş denen, bizleri endişeye düşüren husus
lar aksetmektedir. İlgililer tarafından bu endi
şeleri, üzüntüleri silici kesin, net, müspet ölçüle
re dayanan bir beyanatı beklemekteyiz. Duyageldiğimiz gibi, Türk mühendisleri ve teknik
elemanların iştirakinin dışında hazırlanmışsa bu
da millî duygularla en büyük üzüntümüz ola
caktır.
Bir asker olarak şunu eklemeye de mecbu
rum ; «Seferin başında atılan hatalı bir adım se
ferin sonuna kadar gider» derler. Fakir bir
memleketiz. Santim santime varıncaya kadar
hesabetmek mecburiyetindeyiz. Türkiye'de ma
lî portesi en ağır olan bir hizmettir; 3 milyarı
bulacağı söyleniyor. Böyle ağır bir işte çok iyi
düşünelim. Aklı selimle, hislerin dışında nefsi
mize hâkim, vicdanımıza esir karar verelim. Bi
dayette atacağımız hata fakir milletin ömür bo-
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BAŞKAN — Efendim, yeterlik önergesi gel
miştir, Sayın Bakana söz veriyorum, buyuran.
Açık oylamada oylarını kullanmamış olan
arkadaşlarımız oylarını kullansınlar lütfen.

Muhterem arkadaşlar, grup sözcüsü arkadaş
larımın tenkit ve temennilerine geçmeden önce,
yüksek müsaadenizle, Bayındırlık Bakanlığı ve
Karayolları Genel Müdürlüğü 1969 yılı bütçele
riyle, bu bütçelerin getirdikleri yenilikler ve
Bakanlığımız faaliyetleri hakkında kısaca ma
lûmat arz etmek istiyorum.
1969 yılı Bakanlığımız Bütçesinin tetkikin
den de görüleceği üzere, 1969 yılında Bakanlı
ğımız 3 milyar liraya yakın bir yatırımı gerçek
leştirmek durumundadır. Gayemiz, öngörülen
bu yatırımları zamanında en ekonomik ve en
tesirli bir şekilde tahakkuk ettirmektir. Geçen
sene Yüce Meclisinizde kabule mazhar olan
1968 Bütçesinde öngörülen Devlet yapıları ve
ulaştırma sektörüyle ilgili karayolu, demiryolu,
liman, barınak, hava meydanı gibi inşaat işleri
miz Kalkınma Plânı 1968 programına tam bir
uygunluk içerisinde gerçekleştirilmiş bulunmak
tadır.
Kıymetli milletvekili arkadaşlarımın yurt
içinde yaptıkları seyahatlarda ve temaslarda
geçen yıllara nisbetle daha geniş çaptaki kara
yolu faaliyetleriyle diğer inşaat faaliyetlerimizi
yakinen müşahade etmiş olduklarını tahmin edi
yorum.
1968 yılı program tatbikatını gerçekleştir
me çalışmaları yanında, 1969 ve ileriki yıllardaki
1969 ve ileriki yıllardaki yatırım hizmeterimizi
daha çabuk ve ucuz ve kaliteli yapabilmek amaciyle alınacak tedbirler ve yapılacak hamleler
üzerinde çalışmalarımız olmuştur. Bu çalışma
larımızdan Yüksek Heyetinize kısaca bahsetmek
istiyorum.
Muhterem grup sözcüsü arkadaşlarımın be
lirtmiş oldukları teşkilât kanunu hazırdır. Yü
ce Meclisinize sevk edilmek üzeredir.

BAYINDIRLIK BAKANI ORHAN ALP
(Ankara) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
lar ;
Bayındırlık Bakanlığımız ve Karayolları Ge
nel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçesinin Yüce Meclisinizce görüşülmesi münasebetiyle söz alan grup
sözcülerine yaptıkları yapıcı konuşmalardan do
layı şükranlarımı arz ederim.
Kıymetli arkadaşlarımın Bakanlığımız çalış
maları hakkındaki tenkit ve temennilerini dik
katle takibettim ve not aldım. Bu tenkit ve te
mennilerden en iyi şekilde faydalanacağız. Hu
zurunuzda bunu bilhassa belirtmek isterim.

ihale ile yapılan işlerde esas teşkil eden ba
yındırlık işleri genel Şartnamesi, tip sözleşme,
fennî şartlaşmalar, birim fiyat cetvelleri tarif
leri ve fiyat analizleri 1967 yılından beri yap
makta olduğumuz çalışmalar ve ilgili teşekkül
lerle yapılan işbirliği neticesinde ikmal edilmiş
tir. Barılardan genel şartname ve tip sözleş
me, Yüce Mecliste gündemde bulunan Devlet
İhale Kanununun çıkarılmasiyle yürürlüğe gire
cektir.
Diğer fennî şartnameler, birim fiyat tarif
leri ve fiyat analizleri 1969 malî yılından itiba
ren tatbikata girecektir.

yunca telâfi edemiyeceği üzüntülü hâdiselere
sebebolabilir. Bu arz etmeye çalıştığımız prose
dür içerisinde istanbul köprüsünün elbetteki ya
pılmasına ve bir an evvel bitmesine taraftarız
ve en büyük sevincimiz olacaktır.
Trafik mevzuu :
Bu mevzu, dillerin ötesinde en büyük ıstıra
bın tâ kendisidir, yürekler acısıdır. Türkiye'
de trafik; bir muharebede, ortaçağ harblerinde
kılmç gibi vatandaşı biçen bir konu olmuştur.
Açık söylüyorum; ilgililer vazife görmüyor.
Vatandaşımızın belki trafik anlayışında ihmali
vardır, şoförün hatası vardır, ama ben trafik
mevzuunda ilgililerin, G. P. olarak, ciddî vazife
gördüğünü kabul edemiyorum.
Konya'da olagelen trafik kazalarını ençok
dolaşıp gezen bir insan olarak görmüşümdür
ki, ya traktörden veya at arabasından doğmak
tadır. İlgililer traktör mevzuuna lüzumu kadar
ehemmiyet vermiyor. At arabaları keza başıboş
dolaşmaktadır. Gece trafiğinde traktörde ve
at arabalarında kedi lâmbası dahi olmadığı için
ilgililer, gerek teknik elemanlar, gerekse idare
olarak buna kıymet ve ehemmiyet vermedikleri
için bilhassa bahar ve yaz aylarında asfalt boy
ları kan deryası, trafik faciası ile doludur.
Bunlar üzerinde de ilgililerin dikkatini çe
ker, 1969 Bayındırlık Bakanlığı Bütçesinin mem
lekete, millete hayırlı olmasını temenni eder ve
bütçe çalışmalarında da muhterem Bakanlık er
kânına hayırlı muvaffakiyetler dilerim.
Hürmetlerimle efendim. (Alkışlar)
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larının ve bu faaliyet alanlarına göre hizmet ta
riflerinin yapılması, hizmet tarifleriyle tesbit
edilen işlerin, süre, maliyet, kalite ve standart
larının tâyini ve kontrol vasıtalarının tesbiti
şeklindedir.
Muhterem arkadaşlarım, Karayolları Genel
Müdürlüğü faaliyetleri 1968 yılında en büyük
mertebeye ulaşmıştır, iktidara geldiğimiz za
man Karayolları makina parkını büyük çapta
yıpranmış gördük. Birçok makinalar teknik öm
rünü doldurmuş bulunuyordu. Yüce Heyetiniz
ce yakinen malûmdur ki, bu malrinalarm büyük
bir kısmı 1950 yılından itibaren 1956 yılma ka
dar devam eden devre içerisinde temin edilmiş
ti. 1960 yılından itibaren de 1965 senesine ka
dar Karayolları makina parkına hiçbir ilâve ya
pılmamışta1.

Usun yıllardan beri inşaatları devam eden
yapıların ikmali ile ilgili çalışmalarımız müs
pet netice vermiş, bugün yurt çapında gecik
miş hiçbir işimiz kalmamıştır. Bu işler meyanmda son iki tanesi, İstanbul'daki Sağmalcılar
Ceza Evi ile Kültür Sitesi dediğimiz, istanbul
Operası namiyle mâruf inşaatın da bitirilme
siyle tamamen gerçekleşmiş bulunmaktadır.
Böylece istanbul'daki Opera Binasının 22 yıl
dan beri devam eden inşaatının şu anda bitiril
miş olması, inşaat işlerimizde yeni bir hamle
dir ve amacımız bundan böyle inşaat işlerünizin
gecikmeden süratle ikmal edilmesidir.
Gecikmiş hiçbir iş bırakmama yanında, mütaahhitlerle olan işbirliği meyanında kati hesap
lar da, uzun yıllardan beri teraküm eden kati
hesaplar da 1967 yılında büyük çapta tasfiye
edilmiş, 1968 yılında hiçbir kati hesap beklemez
bir duruma getirilmiştir. Bunun piyasadaki
müspet tesiri de hemen arkasından görülmüştür.
Mütaahhit ihtilâfları bu şekilde halledildik
ten sonra teminatları çözülmüş, olduğundan in
şaat piyasası pek tabiî ferahlamıştır.
Bakanlığımızca mütaahhitlere tevzi edilen,
kotalar meyanında tevzi edilen inşaat makinaları da büyük bir rahatlık sağlamıştır. Bu tev
ziat memnuniyet verici bir şekilde devam etmek
tedir.
Kasım 1967 de Bakanlığımızda organizasyon
ve Metot Müşavirliği ihdas edilerek metot ça
lışmalarına da geçilmiştir. Faaliyetleri tama
men teknik mahiyette olan organizasyon ve
metot çalışmaları, idari ıslahat dediğimiz ted
birleri de ihtiva eden geniş bir faaliyet kolu
dur. Bu faaliyet cümlesinden olarak inşaat
projelerinin öngörülen sürelerde, hattâ daha
evvel hazırlanmasını mümkün kılacak iş akışı
ve organizasyon, projelerin en ekonomik şekilde
gerçekleşmesine ait iyi bir plânlama ve kontrol,
projelerin tatbiki safhasında gayeyi temin ede» cek kuvvetli potansiyel temini üzerinde çalışıl
mıştır.
Sevk ve idarenin gelişmesi amaciyle de kul
lanılan en modern teknikerlerden biri olan he
deflere göre yönetim sistemi uygulanmaya baş
lanmıştır. Bu sistem esas itibariyle Bakanlığın
hedeflerinin önceden tesbiti, bu hedeflerin Ba
kanlık ünitelerine ihtisas kollarına göre dağı
tılması, hedeflerin icabettirdiği anafaaliyet alan-
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Dünyada inşaat makinaları mevzuunda ileri
tekniğe sahibolan Amerika'dan bu ihtiyacımız
olan makinaların temini üzerinde bilhassa dur
muş bulunuyoruz.
ARİF HİKMET ONAT (Ordu) — Maşallah,
maşallah, zatıâliniz getirttiniz sanki. Adam sıkı
lır yahu!..
ALİ TURANLI (Adıyaman) — Bir bildiğin
varsa çık kürsüden söyle, ne yerinden konuşu
yorsun !
BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın efendim,
istirham ediyorum.
BAYINDIRLIK BAKANI ORHAN ALP
(Devamla) — ilk parti olarak 18 milyon do
lar, bilâhara 5 milyon dolar ve bunu takiben de
15 milyon dolar tutarında makina, yani böylece
cem'an yekûn 380 milyon lira tutarındaki maki
na bu devre içerisinde Karayolları makina par
kına ilâve edilmiştir.
Biraz evvel burada müdahale eden arkada
şıma soruyorum, kendi Bakanlığı devresinde bir
tek makina, Karayolları makina parkına gir
miş midir? Girmemiştir. Bu bakımdan müdaha
lenin bir esasa da dayanması her halde gerekir.
Bu makinalar sayesinde Karayolları teknik
imkânları artmış ve bütçe imkânları da genişle
tilmek suretiyle biraz evvel arz etmiş olduğum
Karayolları faaliyetleri büyük çapta devam et
miştir. 1968 yılı çalışmalariyle 545 kilometre
Devlet yolu, 345 kilometre il yolu yeniden inşa
edilmiş, geçen yıllardan inşaatları devam eden-
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1968 -1969 kış devresinde 1 700 makina kul
lerle birlikte 660 kilometrelik Devlet yolu ve I
lanılmak suretiyle ve refüj mahalleri 414 den
305 kilometrelik il yolu trafiğe açılmış bulun
438 e rıkarılmak suretiyle karayollarında kar
maktadır.
mücadelesi
daha tesirli olacaktır.
Ayrıca onarım çalışmalariyle 837 kilometre
Daimi kar mücadele programına dâhil yol
Devlet yolu ve 1 152 kilometre il yolu günün
ların tülü 39 500 kilometreyken, bu yıl 43 000
trafik şartlarına uygun hale getirilmiş bulun
kilometreye çıkarılmıştır.
maktadır.
1969 yılında ise, 695 kilometre Devlet yolu,
Muhterem arkadaşlarım, memleketin en
545 kilometre il yolu yapılacak ve onarım çalışönemli dâvalarından biri olan yol dâvasının
malariyle 1 050 kilometre Devlet yolu ve 480
halli ve yollarımızın istenilen seviyeye ulaş
kilometre il yolu günün trafik şartlarına uygun
tırılması her şeyden önce makinaya bağlıdır.
hale getirilmiş olacaktır.
Karayollarımızın ihtiyacı olan makina ve ye
dek parçaların devamlı olarak yurt dışından ik
1968 yılında Devlet yollarında 54 aded ve
mali döviz sarfından başka yedek parçaları
1 660 metre boyunda, il yollarında 51 aded ve
nın teminindeki müşkilâttan dolayı vasıtala
2 090 metre olmak üzere 105 aded ve 3 750
rın âtıl kalmasına sebebolmaktadır. Bu mak
metre boyunda köprü bitirilmiştir.
satla yol inşaatında kullanılan makinaların ve
1969 yılında ise Devlet yollarında 93 aded,
bu makinalara ait yedek aksamın yurt içinden
5 296 metre ve il yollarında ise 75 aded ve 2 800
temini üzerinde ör emle durulmuştur.
metre boyunda köprü inşaatına başlanacaktır.
Şunu iftiharla kaydetmek lâzımdır ki, ka
Asfalt faaliyetlerine kısaca değinmek iste
rayolları bünyesinde mevcut olan inşaat makirim :
nalannın ihtiyacı olan yedek parça ve aksamın
Karayollarımızda yıllık asfalt
kapasitesi
% 56 sı 1968 yılında yerli imalâtla karşılanmış
nin yılda 5 bin kilometreye çıkarılması esas ola
tır. Karayolları makina parkında mevcut ma
rak alınmıştır. Bu maksatla teminedilen imkân
kinaların % 9 u yerli makinadır. Bu nisbetlerin
lara muvazi olarak asfalt kapasitesi her yıl bü
yükseltilmesi üzerinde önemle durulmaktadır.
yük çapta artırılmaktadır.
Şehir içi geçişleri üzerinde de önemle durul
1967 yılında takriben 1 200 kilometre yeni
maktadır. Bu yıl bütçeye konan ödenekle şehir
yol asfaltlanmasına mukabil, 1968 yılında bu
içi geçişlerinde yeni bir hamle daha yapılmış
miktar, yağışların da fazla olmasına rağmen
olacaktır.
2 200 kilometreye ulaşmıştır.
İSMET KAPISIZ (Konya) — Bu ödenek ne
Asfalt kapasitesini tesbit edilen hedefe doğ
kadar Sayın Bakan?
ru daha süratle artırmak için 1969 yılında so
BAYINDIRLIK BAKANI ORHAN ALP
ğuk asfalt tatbikatına da geçilecektir. 1968 yı
(Devamla)
— Anaistikamet yolları, sahil yol
lında yapılan tecrübeler müsbet netice vermiş
lan, komşu memleketlerle olan irtibat yolları
tir. Fransa, ingiltere gibi Batı Avrupa memle
üzerinde de önemle durulmaktadır. 1968 yılın
ketlerinde ıslak havalarda tatbik edilen asfalt
da bu yollar üzerindeki faaliyetler geniş çap
lama işleri yurdumuzda da tatbik edilecektir. Bu
ta olmuştur. 1969 yılında bu faaliyetler daha
suretle inşaat mevsimlerinde asfalt kaplama I
da geniş bir hızla devam edecektir.
işinden daha fazla faydalanılmış olacaktır. As
Yurdumuzdaki yol dâvasının bir tatbikatı
falt kaplamadaki bu artış sayesinde yollarımız I
süratle asfaltlanacağı gibi, tozla mücadele ham- I olarak trafiği geniş çapta artmış olan yollarda
iki şeritli yol ihtiyacı karşılamadığı için, iktileşi de büyük çapta gerçekleşmiş olacaktır.
I
saden daha fazla gelişmiş memleketlerde ol
Karayolu faaliyetlerimizin en mühimlerin- I duğu gibi, dört şeritli, gidiş ve gelişi birbirinden
den bir tanesi de karla ve kışla mücadeledir. I ayrılmış ve muhtelif memleketlerde muhtelif
1967 - 1968 kış mevsimi çok şiddetli geçmiş, I tâbirlerle dile getirilmiş olan ve yurdumuzda
Kasım ayında düşen kar genellikle Mart ayı I da ekspres yol tâbiri için mutabık kaldığımız
sonuna kadar devam etmiştir. Doğu Anadolu'- I yol inşaatına da başlanmış bulunmaktadır. Pen
da bâzı kesimlerde kar mücadelesi Haziran ayı- I dik istikâmetinde ekspres yol inşaatı devam et
na kadar devam etmiştir.
I mektedir. ilk hedef izmit'e ulaşmaktır.
— 22
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Ekspres yolun bir devamı olan ve İstanbul
çevre yolu ve Boğaz Köprüsü diye adlandır
dığımız proje de yapıldıktan sonra artık dar bir
boğaz haline gelmiş olan istanbul geçişi de
ve bu suretle Asya - Avrupa bağlantısıda ger
çekleşmiş olacaktır. Ekspres yol, yapılan etüt
lere göre Edirne'ye kadar uzayacaktır. Yani
Avrupa memleketlerinden gelen yollar hudut
tan itibaren ekspres yol halinde devam ede
cek ve bu İzmit'ten Ankara üzerinden Adana
ve İskenderun'a kadar ulaşacaktır. Bu ekspres
yol üzerinde bulunan çevre yolu ve Boğaz Köp
rüsü yurt trafiğinde büyük bir hizmet göre
cektir. Bu işle ilgili hazırlıklar malûmunuz ol
duğu üzere ikmal edilmiş ve faaliyete geçilmiş
bulunmaktadır. Esasen İkinci Beş Yıllık Plân
la kabul edilmiş olan bu proje, plâna girmiş
olan bu proje 1968 senesinde tatbikata başlamış
ve 1969 senesinde de devam edecektir.
Çevre yolu istimlâk işleri 1968 senesinde yü
rütülmüştür. Haliç üzerinde yapılacak köprü
nün projeleri hazırlanmaktadır. Boğaza raslıyan
yerde, çevre yolunun Boğaza raslıyan kısmın
daki asma köprü ile ilgili olarak bütün proje
ler ihale evrakı her şey hazırlanmıştır. Firma
tesbitleri de beynelmilel esaslara uygun ola
rak yapılmıştır. Avrupa Yatırımlar Bankası ile
temaslarımız devam etmektedir. Kredi mesele
si halledildikten sonra işin ihalesi yapılacak
tır.
Ancak şunu da belirtmek isterim ki, bu çev
re yolu ve köprü inşaatı tüm proje olarak Av
rupa Yatırımlar Bankasından temin edilecek
veya başka bir finansman yerinden temin edi
lecek krediyle yapılacaktır. O bakımdan bu
mevzu için dâhili finansman mümkün merte
be kullanılmıyacaktır.
Şimdi muhterem arkadaşlarım, yapı ve imar
işleri faaliyetlerimiz, Devlet yapısı faaliyetle
rimiz :
Biraz evvelde arz ettiğim gibi yıllanmış in
şaat işlerimiz tarihe karışmıştır. Bundan böy
le inşaat işlerimizi uzatmadan yürütebilmek ve
bina yatırımına tahsis edilen paraların, en kı
sa bir zamanda vatandaş hizmetine intikalini
sağlamak için büyük projelerin hazırlanmasın
da bunları muhtelif kısımlara bölmek suretiy
le hiç olmazsa iki senede bir bunların vatan
daş hizmetine arzı öngörülmüştür. Artık bun
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dan böyle, inşallah yurdumuzda uzun yıllar
devam eden inşaatlar olmıyacaktır.
Yapı işlerinde Bakanlık olarak, bütün teş
kilât olarak, yapılmış olan hamlenin bir neti
cesi olarak Devlet yapılarının bir elde toplan
masına da imkân hâsıl olmuştur. Yapı işlerimiz
vasıtasiyle Devlet yapılarını süratli yürütür
hale gelmedikten sonra Devlet yapılarının bir
elde toplanması bir mâna ifade etmezdi. Onun
için son bir iki yıl içerisinde evvelâ Bakanlı
ğımızca yapılan inşaat işlerinin süratle yapılır
hale getirilmesi ve gecikmiş, yıllardan beri de
vam eden işlerin de tamamen ikmal edilmesi
üzerinde durulmuş, ancak bu sağlandıktan son
ra yapı işlerinin tek elde toplanması üzerinde
durulmuştur. Bu sene bütçemizde, yapı işlerin
de, Bayındırlık müdürlüklerimizin öteden be
ri çekmiş oldukları bir sıkıntı olan taşıt sıkın
tısını gidermek için, bütçede gerekli tahsisat
ayrılmıştır. Yıllardan beri devam edegelen bu
sıkıntı da büyük çapta bu yıl içerisinde halle
dilmiş olacaktır.
1969 yılında 105 mahalde ortaokul, 14 ma
halde 2 800 öğrenciye pansiyon, 10 mahalde öğ
retmen okulu, 8 tarım meslek okulu, 5 sağlık
okulu ve köy ebe okulu, 15 mahalde 1 425 ya
tak adedine tekabül eden hastane, 4 mahalde
din eğitimi pansiyonu binası, 166 mahalde sağ
lık ocağı ve sağlık evi, 153 mahalde sağlık
ocağına elektrik bağlantısı, 8 mahalde 300 ya
tağa tekabül eden verem hastanesi, 5 verem dis
panseri, 2 mahalde 300 kişilik sosyal hizmet te
sisi, 3 mahalde kütüphane, 2 il hükümet kona
ğı, 22 ilçe hükümet konağı, 40 mahalde tarı
ma ait veteriner, zirai mücadele, toprak su ve
pamuk tesisleri, 12 mahalde meteoroloji ve is
tasyon binaları, 6 mahalde halk eğitim merkezi,
27 mahalde jandarma, subay ve astsubay loj
manı, 4 mahalde gümrük lojmanı ve 6 mahalde
do güzel sanatlara ait binanın yeniden yapı
mına başlanacaktır.
Yapı işlerimizin süratle ikmali konusunda
eğitim mevzuunda da büyük önem verilmiş ve
1968 senesinde yapılan kurslar neticesinde çok
sayıda eleman yeniden iş başında eğitime tabi
tutulmuştur.
Yapı işleriyle ilgili olarak diğer Bakanlık
larla işbirliği büyük çapta geliştirilmiştir. İhti
yaç programlarının hazırlanması, arsa seçimi,
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kamulaştırma, arsaların iki yıl önce tesbiti ko
nusunda büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. Bi
na inşaatlarında, memleketimiz imkânlarına
uygun şekilde tip projeler hazırlanması öngö
rülmekle beraber bu tip projelerin mahallî şart
lara ve memleket ihtiyaçlarına uygun olacak şe
kilde hazırlanması üzerinde de önemle durul
maktadır. Bu mevzuda da büyük ilerlemeler
kaydetmiş bulunuyoruz.
Yapı tekniğinde iktisaden gelişmiş memle
ketlerde uygulanan sistemler yakinen takibedilmekte ve zaman zaman yetkili elemanları
mız muayyen konulan incelemek üzere yurt dı
şına gönderilmekte ve bunlardan da gayet iyi
neticeler alınmaktadır. Özel sektör eliyle, her
yıl biraz daha artan nisbette yapı malzemesi
nin ikmali, imali takip ve teşvik edilmekte ve
buna muvazi olarak fenni şartlaşmalarda rayiç
cetvellerinde gerekli ilâve ve tadiller yapılmak
tadır.
Demiryolları ve liman inşaat faaliyetlerimiz,
demiryolu inşaatı : Gebze - Arifiye çift hattı,
Tatvan - Van - iran hududu demiryolu hattı,
Cebeci - Kayaş çift hattı, Pehlivan köy - Edir
ne - Bulgar hududu hattı olmak üzere 1969 yı
lında dört proje üzerinde çalışmalara devam
edilecektir. Tatvan - Van - iran hududu hattı
inşaatında alt yapı işleri Özalp'a kadar ikmal
edilmiştir. 1969 yılında alt yapı tamamen ikmal
edilecek ve proje işleri de Özalp'a kadar tamam
lanabilecektir. Van - Kotur - iran hududu de
miryolu hattının işletmeye açılmasiyle yurdu
muz ilk defa olarak demiryolu nakliyatı bakı
mından da transit bir hale gelecek ve böylece
iran'dan kalkan vagonların ve demiryolu nakli
yatının Batı Avrupa memleketlerine kadar ulaş
ması imkân dâhiline girecektir.
Liman ve barınak inşaatlarına gelince: iz
mir limanı tesisatına 1969 yılında başlanacak
tır. E iskenderun Limanında yanaşma emniyeti
ni sağlamak için 1969 yılında yine dalga kıran
inşaatına başlanacaktır. Hopa, Bandırma, An
talya ve Rize Liman inşaatları 1969 yılında de
vam edecektir, iğne, Ada, Kumkapı, imroz, Mar
mara Adası, Bozhane, Balıkçı limanlan barın
ma hizmeti görmeye başlamışlardır. Şile, Ru
meli Feneri, Finike balıkçı limanı inşaatları
1969 yılında devam edecektir, 1969 yılında ba
lıkçı limanlarının il tesislerinin inşaatına da
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başlanacaktır. Bu tesisler, balık satış yerleri, ağkurutma yerleri, muhafaza tesisleri ve balık
çılarımızın diğer ihtiyaçlarını karşılıyacak te
sislerdi!'. Yine bu yıl dalyanların ıslahı işlerine
de başlanacaktır. 1967 den beri yapılmış ve ya
pılmakta olan Narlı, ilhanköy, Ekirlik, Çınarlı,
Tatlısu, Bozca Ada, Küçük Kumla, Muşakça*
Topağaç, Paşa limanı köy iskelelerine ilâveten
1969 yılında daha geniş olarak çekek yerleri,
küçük iskeleler, küçük barınma yerleri inşaatı
na vatandaşlarımızın da iştirakiyle devam edi
lecektir. Bu maksatla bütçeye dört milyon lira
tahsisat konulmuştur.
Hava meydanları inşaatı :
Gaziantep hava meydanı ihale edilmiştir. Bu
yıl. inşaatına başlanacaktır. Bu sebeple yurdu
muzun Güney - Doğu Anadolu bölgesinde hava
yolu ulaştırması bakımından yeni bir merha
le katedilmiş olacaktır. Yeşilköy hava limanı
inşaatı bu yıl da devam edecektir. Dünyadaki
uçakların gelişmesine muvazi olarak bu hava
limanının en kısa bir zamanda ikmali zaruri
dir. Bu uçakların servise girmesi zamanına ka
dar bu önemli hava limanının inşaatı üzerinde
yakinen durmaktayım.
Şimdi muhterem arkadaşlarım, Bakanlığımız
faaliyetleriyle ilgili bu umumi mâruzâtımdan
sonra kısaca gruplan adına söz alan arkadaşla
rımın temenni ve tenkidlerine geçmek istiyorum.
Millet Partisi sözcüsü arkadaşım, diğer söz
cü arkadaşlarım, gibi, Bakanlığımız Teşkilât
Kanununa değindi. Teşkilât Kanunumuz hazır
dır. Ancak şunu da taktir edersiniz ki, bütün
ihtiyacoian kanunların birden çıkarılması müm
kün değildir. Her kanunun, lüzumlu olan ka
nunun çıkarılması elbette hepimizin arzu ettiği
bir şeydir. Ancak Meclis faaliyetlerimizde 1969
daki engellemeleri de nazarı itibara almamız lâ
zımdır. Meclis faaliyetlerimizde murakabeye
aynlan zaman sizlerce yakinen bilinmekte
dir. O bakımdan biz Bakanlık olarak, bizi ilgi
lendiren kanunları kendi imkânlarımız nisbetinde yekinen takibetmekle beraber kanunla
rın çıkarılması pek tabiî Yüce Meclise düşen
bir vazifedir. Ancak bu kanunların çıkarılma
sını yalnız iktidara düşen bir vazife olarak gör
memek lâzımdık. Bu kadar hepimizin müşade
ettiği, hele 1969 senesinde büyük çapta devam
eden engellemeler muvacehesinde çok kanun
24 —
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çıkarılması da pek tabiî mümkün olmamakta
idi.
Millet Partisi sözcüsü arkadaşım teknik ele
man konusuna değindi. Buna ayrıca toplu ola
rak temas edeceğim.
Demiryolu bağlantı malzemesinin yurt için*
de imali mevzu üzerinde durdu. Bu da bizim yakinen takibettiğimiz bir husustur. Sözcü ar
kadaşım, gerek demiryolları inşaatı için ve ge
rekse liman inşaatı için tefrik edilmiş olan öde
neklerin azlığından bahsetti. Tabiî muhterem
arkadaşlarım takdir edesiniz, bi yatırımlar bü
yük çapta tesisata ihtiyaç gösteren yatırımlar
dır. Ancak hizmetlerin bütçe imkânlarına göre
yapılması da bir zarurettir.
Şunu belirtmek isteıim ki, son bir iki yıl
içerisinde demiryolu inşaatlarında da, liman in
şaatlarında da şimdiye kadar görülmemiş çap
ta hamleler yapılmıştır.
Dört tane büyük liman inşaatı birden yürü
tülmektedir. On tane balıkçı limanı inşaatı da
birden yürütülmektedir. Türkiye'mizde hiçbir
devirde bu kadar liman bir arada yapılmamış
tır.
Sözcü arkadaşım, Yeşilköy Hava Meydanı
için ayrılmış olan 50 milyon liranın da azlığın
dan bahsettiler. Ama geçen sene 17 milyon lira
ayrılmıştı. Bu tabiî sarf edilmiş bulunmakta
dır. Bu sene 50 milyon lira ile pistin büyük bir
kısmı inşa edilmiş olacaktır.
Sözcü arkadaşım, Boğaz Köprüsü ve çevre
yolu üzerinde de durdu. «Bu mevzun efkârı
umumiyeyi aydınlatması mevzunda yapılanın
çalışmalar daha iyi olabilirdi.» dedi. Doğrudur.
Ancak bir işi tanıtmak kadar yapmak da önem
lidir. Hattâ yapmak daha önemlidir. Evvelâ
işin, tatbik safhasına sokulacak hale getiril
mesi lâzımdır. Bakanlığımız ve Karayolları Ge
nel Müdürlüğümüz bu projenin ilgililere, efkâ
rı umumiyeye tanıtılmasında b'üyük gayretler
sarf etmiştir ve bu büyük çapta da yapılmıştır.
Ancak bu mevzu yer yer istismar edilmek is
tenmiştir. istismar edilmek istenilen bir mev
zu karşısında, hele bâzı istismarcılar tarafın
dan iyi niyetde ortaya çıkmazsa, her hangi bir
şekilde bunları ikna etmeye de imkân yoktur.
Halk Partisi sözcüsü Sadık Kutlay arkada
şımızın Bakanlığımız çalışmaları hakkındaki
takdirkâr sözlerine teşekkür ederim.
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Kanunlar için ayrı bir bölümde bahsettiler.
Bunlardan bir tanesi ancak Bakanlığımızca şev
ki kabil olan bir kanun, diğerleri diğer bakan
lıkları ilgilendiren bir kanundur, tabu Bakan
lığımızı da ilgilendirmektedir.
Kanun mevzuuna biraz evvel temas ettim.
Bu sözü geçen kanunların bir kısmı umumi He
yete gelmiştir, bir kısmı da komisyonlarda mü
zakere edilmektedir.
Halk Partisi sözcüsü, teknik personel mev
zuuna değindi, 228 sayılı Kanun var. Bu kanu
nun ihtiyacı tam karşüamıyacağını belirtti, doğ
rudur. Teknik Personel Kanunu meselesi, Per
sonel Kanunu ile ilgili bir husustur. Ancak tek
nik personel ihtiyaçlarını, teknik personel mev
zuunda en çok ilgili olan bir Bakanlık olarak
yakinen duymaktayız. Uzun yıllardan beri de
vam eden 10195 sayılı Kararname teknik
elemanlar için bugün ihtiyaca kâfi gelmemek
tedir. Ancak teknik personel mevzuu Bakanlığı
mızca yakinen takibedilmektedir.
«Halk Partisi olarak teknik personel mev
zuunda yapılacak her türlü çalışmayı destekle
riz.» dediler. Bundan dolayı kendisine teşek
kür ederim.
Proje sıkıntısından bahsetti ve proje sıkın
tısı için ne gibi tedbirler alındığını sordu. Ha
kikaten yatırımların vaktinde ve evvelce tah
min edilen fiyatlar dâhilinde gerçekleşmesi,
projelerin vaktinden evvel hazırlanmasına bağ
lı bir husustur. Bu mevzuda geçmiş yıllara na
zaran daha ileri bir durumdayız.
Proje mevzuuna çok önem vermekteyim,
çünkü proje her şey demektir. Bir mevzu için
proje evvelden hazır olacak olursa işin tahak
kuku her bakımdan kolaylaştığı gibi maliyet
lerde de bir artış olmaz.
Mütaahhitlerle olan münasebetlerimizde na
kit sıkıntısına meydan verilmemesi üzerinde
önemle durduğumuz bir husustur.
Demiryolu inşaatı mevzuunda, arkadaşım,
«Beton travers için ne düşünülüyor?» diye sor
du. Beton travers hem demiryolu inşaatı için
hem de Devlet Demiryolları işletmesi bakım ve
onarım ihtiyaçları için lüzumludur. Bu beton
travers inşaatında firkete denilen bir hususi çe
lik kullanılmaktadır. Bu çelik ithal maladır.
Bunun Kırıkkale'de imali hususunda çalışmalar
yapılmaktadır. Firketenin Kırıkkale fabrikala-

— 25 —

M. Meclisi

B : 56

rında imali sağlandığı takdirde - ki bu inşallah
kısa bir zamanda olacaktır - beton travers mev
zuunda gerek işletmenin ve gerekse yeni in
şaat için lüzumu beton traverslerin imali im
kân dâhiline girecektir. Tip proje mevzuun
daki düşüncelerine aynen iştirak ediyoruz. Esa
sen tip proje mevzuu üzerindeki çalışmalarımız
da aynı tempo ile devam etmektedir.
Yeşilköy ve Gaziantep meydanlarının ge
cikmemesi üzerinde arkadaşım bilhassa durdu.
Biz de bu meydanların gecikmeden inşa edilme
si üzerinde önemle durmaktayız.
Karayolu ödeneklerine temas etti, arkadaşım.
Tabiî, karayolu ödeneklerinin muhakkak her
yıl ve uzun seneler umumi bütçenin bir yüzde
si olarak devam etmesi imkânsızdır. Hepinizce
malûm olduğu üzere 1968 senesinden beri uygu
lanmaya başlıyan İkinci Beş Yıllık Plân Sana
yi sektörünü en başta görmüştür.
Burada mühim olan Karayolları bütçesine
ayrılan ödeneğin tüm bütçeye olan nisbeti değil
karayollarına ayrılan ödeneğin her yıl ne nisbette arttığıdır.
Şunu da hepimiz bilmekteyiz ki, karayolla
rına her yıl büyük imkânlar sağlanmak suretiy
le bütçeden daha büyük imkânlar temin edil
mektedir. Ancak, bu kâfi midir?
Memleketimizde şunu da hepiniz bilmekte
siniz ki, yol yaptıkça yola olan ihtiyaç daha
da artmaktadır. Pek tabiîdir ki, yol dâvası yur
dumuzda en önemli dâva olmakla beraber, bu
nun hemen kısa bir zamanda halli de mümkün
değildir.
J!
Fakat yine muhterem arkadaşlarım hatırlar
lar ki, 1961 ve 1962 senelerinde bilhassa ve
onu takibeden bir iki yıl içerisinde de kara
yolu mevzuunda da bu kürsüden çok enteresan
konuşmalar yapılmıştır. Zabıtları tetkik edecek
olursanız, «Memleketimizde yol dâvası halle
dilmiştir. Artık memlekette daha fazla yol yap
maya lüzum yoktur.» şeklinde konuşmalar ol
duğunu da burada hatırlatmak isterim.
BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan arkadaş
lar lütfen oylarını kullansınlar.
BAYINDIRLIK BAKANI ORHAN ALP
(Devamla) — Arkadaşım trafik konusuna te
mas etti. Evvelâ şunu belirtmek isterim ki,
tabiî trafik konusu üzerinde önemle durulmak
tadır. Yalnız trafik konusu bakanlığımızı tek
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nik yönden ilgilendiren bir ıhusustur.
Trafik
meselesinin halli büyük çapta bir zabıta mese
lesidir. O bakımdan bakanlığımızı bilhassa
yol yapımı ve yolların işaretlenmesi ve yolla
rın trafik kurallarına göre inşa edilmesi, ba
kılması ve onarılması, bakanlığımızı yakinen
ilgilendiren bir husustur.
Halk Partisi sözcüsü arkadaşım, konuşma
sında Boğaz köprüsüne de temas etti. Orada
birçok şeylere değindi. Ben not edebildiğim
kadar şu hususlara temas etmek isterim :
Arkadaşım, «Projenin tümü bitmeden bu
işe başlanmasın.» dedi. Halbuki bu mevzuda
hazırlıklar yapılmıştır. Maliyetlerde esasen bü
yük çapta bir değişiklik olacağını da , tahmin
etmemekteyiz. Bunların hepisi, gerek istim
lâk bedelleri, gerekse yol inşası için lüzumlu
miktar ve köprü maliyeti noktasından tatbi
kat onu göstermektedir ki, yapılan tahminler
doğrudur.
Arkadaşım, «Bu köprü ve çevre yolu inşa
atında Türk teknik elemanları da iştirak et
sin.» dedi. Buna bilhassa önem vermekteyiz.
Ve Karayollarımızdan ilgili arkadaşlar bu ça
lışmalara büyük çapta katılmaktadırlar. Esa
sen bu iş teknik elemanlarımız tarafından yü
rütülmektedir.
Ancak, şunu da bilmekteyiz ki - arkadaşı
mız da bunu takdir edecektir - böyle yurdu
muzda tatbik edilmemiş olan bir konunun he
nüz inşaatı yapılmamış olan bir işin kendi tek
nik elemanlarımızla yapılması pek de mümkün
cb^liir, her şey bir tecrübe işidir. Biraz son
ra zaten ecnebi uzman meselesine geldiğim za
man bu konuya temas edeceğim.
Güven Partisi sözcüsü arkadaşım, 2490 sa
yılı Teşkilât Kanunu meselesine temas etti,
İnşaat ve Tesisat Mütaahhitleri Odaları Ka
nununa temas etti. Biraz evvel bu hususları
arz etmiştim.
Nakid sıkmtısiyle ilgili beyanlarını da din
lemiş bulunuyorum. Esasen nakid mevzuu, üze
rinde her gün önemle durduğumuz bir konu
dur, bunun için de gerekli tedbirleri almaktayız.
Yapılarda vasıta tedariki mevzuuna temas
etti. Biraz evvel arz ettim, bu yıl bütçeden 3,5
milyon lira vasıta parası tefrik edilmiş bulun
maktadır.

— 26 —

M. Meclisi

B : 56

Tip projeler yerine mahallî ihtiyaçları karşılıyacak projeler üzerindeki çalışmalarımız
vardır. Memleket şartlarına ve iklim şartlarına
en uygun proje tatbiki üzerinde bilhassa dur
maktayız.
«Ödenekler kifayetsizdir» dedi. Yapı işlerin
de ödeneklerin kifayeti tabiî bir takdir mese
lesi, ne kadar bina yapılacaksa o kadar binaya
lüzumlu ödeneğin tefriki meselesi ortadadır.
Bu mevzuda büyük bir müşkülâtımız yoktur.
Yalnız şunu beyan etmek isterim ki, bakanlı
ğın yapı işleri teşkilâtında 1969 yılında yapı
lacak işlerin yekûnu 1968 yılma kıyasla 212
milyon lira daha fazladır.
«Demiryolu ve liman inşaatiyle ilgili ola
rak kamulaştırma ödeneğine yer verilmemiş
tir.» dediler. Bütçe Karma Komisyonunda bu
sağlanmış ve 3 milyon liralık bu kamulaştırma
ödeneği ayrılmış bulunmaktadır.
Balıkçı barınaklarının biran evvel hizmete
girmesi lüzumundan bahsetti arkadaşım. Ha
kikaten bunlardan 6 tanesi barınma hizmetine
başlamıştır. Bu ve diğerlerinin de barınma hiz
metlerine başlaması hedefimizdir.
Bu balıkçı barınakları ve bundan daha kü
çük olan çekek yerleri, barınak yerleri ve iske
leler ve bunların köylere kadar teşmili, her mes
kûn yerde vatandaşımızın ihtiyacını karşılıyacak
bir tesis yapılması hususu üzerinde durmaktayız.
Bütün kıyılarımızı bu ihtiyaçlar bakımından ta
ramakta ve gerekli etütleri yapmakta ve proje
lerini hazırlamaktayız. Pek tabiî bütçe imkân
larına göre, bunlara gerekli priyoriteler de veril
mek suretiyle, bunların inşaatına geçmekteyiz.
Bu sene, biraz evvel de arz ettiğim gibi, bütçede
ayrılmış olan bir miktar ödenekle köy iskelele
rine, küçük barınma yerleri ve barınak inşaat
larına devam edilecektir, ama yıllardan beri ba
yındırlık hizmetleri bakımından bilhassa kıyı te
sislerinde geri kalmış olan ülkemizde bütün bu
hizmetlerin kısa bir zamanda ikmalini beklemek
doğru olmaz.
Yine bu kürsülerden, hatırlıyacaksınız, is
kenderun'da bir liman varken, Mersin'e bir li
man yapılırken, ne kadar çok münakaşa mevzuu
yapılmıştı. Bugün zaman göstermiştir M, Mer
sin limanı da bir zarurettir, hattâ iskenderun li
manının yanında Mersin limanı yapılmış olma
sına rağmen Antalya'da da bir liman yapılmak— 27
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taidır. Her 200 - 300 kilometrede; dünyadaki
tatbikat böyledir, Fransa'daM, italya'daka kıyı
tesislerini yurdumuzdaki miktarlar ile mukayese
edecek olursak kıyılarımızda gelişen kıyı nakli
yatına muvazi olarak her 200 - 300 kilometrede
bir liman yapmak imkânı ve zarureti vardır ve
bilhassa her meskûn yerde deniz şartlarına göre
de bir kıyı tesisine ihtiyaç vardır.
«Yeşilköy Hava Meydanı inşaatı için 50 mil
yon lira azdır» dedi arkadaşımız, ama bu para
ile pistin büyük bir kısmı ikmal edilmiş olacak
tır. Önümüzdeki sene daha fazla tahsisat ayır
mak suretiyle bu işin ikmaline çalışılacaktır.
Karayolu çalışmaları hakkında arkadaşımın
takdirkâr sözlerine Bakanlığımız mensupları adı
na teşekkür ederim. Hakikaten bu çalışmaları
mız iyidir. 1969 yılı faaliyetlerimizin daha da
iyi olması, daha iyi netice vermesi üzerinde dur
maktayız.
BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakikanızı
istirham edeceğim.
Açık oylama işlemi bitmiştir, kupaları kal
dırın.
Buyurun Sayın Bakan.
BAYINDIRLIK BAKANI ORHAN ALP
(Devamla) — T. i. P. Sözcüsü arkadaşımın tenkid ve temennilerine gediyorum.
T. i. P. Sözcüsü arkadaşım, Afyon Travers
Fabrikasındaki travers imalâtına temas etti, bu
radaki istihsalin ihtiyacı karşılayabileceğinden
bahsetti. Halbuki gerek Devlet Demiryolları İş
letmesi ve gerekse Bayın'dırlık Bakanlığımız ih
tiyaçları çok büyük sayılara yükselmektedir. Bu
nun Afyon Travers Fabrikasmca karşılanması
mümkün değildir. Biraz evvel de bahsetmiş ol
duğum gibi, demiryolu inşaatı için lüzumlu olan
ray, demir travers, ahşap trafers, beton travers,
küçük yol malzemesi dediğimiz bağlantı malze
mesinin yurt içerisinde yeteri miktarda imali üze
rinde çalışmalarımız mevcuttur. Ancak beton
travers ihtiyacı da büyük bir yekûn teşkil et
mektedir. Demiryolu işletmesi yeni bir trafers
fabrikası kurulması ile meşgul bulunmaktadır.
Her vesileyle arkadaşlarımızın ecnebi serma
ye mevzuuna lâfı getirmesi bence yersizdir. Bu
mevzuda her hangi bir ecnebi sermaye iştiraki
olmamıştır, ama mâkul olan her nevi ecnebi
sermaye iştirakini de çok iyi karşılamak lâ
zımdır, kanaatindeyim, yurdumuzun süratli
kalkınabilmesi için.
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Yeşilköy Hava Meydanı inşaatı sırasında yo | hizmetleri daha evvel yapmış ve bunlarda bü
yük tecrübeler kazanmış memleketlerden istifa
lun değiştirilmesinden bahsetti arkadaşımız, ha
de etmemiz lâzımdır, ama bütün mesele her şe
kikaten doğrudur. Her projenin gerçekleşme
yi ecnebi memleket uzmanlarında da yaptırmak
sinde tabiî istikbali gözetmek, dünyadaki ve
değildir, uzmanın karşısında olmak da asla doğ
yurdumuzdaki gelişmeleri yakinen takibetmek
ru değildir. Uzman gelecektir, uzmandan
lâzımdır. Fakat yine hepinizce malum olduğu
faydalanılacaktır.
üzere hava tekniği, uçak tekniği çok süratle ge
lişmektedir. Bu gelişmeler her türlü tahminle
Evet, arkadaşım zannederim Doğu'da inşa
rin fevkinde olmaktadır. Yeşilköy^e bir hava
edilen bir Kilişkür köprüsünden bahsediyor ve
meydanı yapıldığı zaman uzun yıllar bunun
onun inşaatında ecnebi uzmanların çalıştırılmış
ühtiyacı karşılıyacağı düşünüldü, fakat uçak
olmasına temas etmek istiyor; bu köprünün ha
sanayiindeki gelişme maalesef daha da fazla
kikaten tatbikatında ecnebi uzmanlardan bü
oldu. Burada bir varyant inşası lüzumlu ol
yük çapta istifâde edilmiştir ve köprünün da
muştur, fakat o kadar da önemli bir husus de
ha iyi bir şekilde ve daha ucuz bir şekilde ya
ğildir. Ama proje tatbikatında bu gibi hu
pılmadı da sağlanmıştır. Yüzlerce köprü ya
suslara meydan verilmemesi hakikaten hepimiz
pan, büyük çapta köprü yapan firmaların ve
ce temenni edilen bir husustur.
onun uzmanlarından faydalanılması bir zaruret
«Devlete ait işler Devlet tarafından yapıl
tir, ama bu uzmanlardan biz de istifade et
malıdır.» dedi arkadaşımız. Biz o kanaatte de
mek suretiyle tabiî her yıl daha az uzmandan
ğiliz. Zaten düşüncelerimiz bu kürsüden muh
istifade etmek yoluna da gidilmektedir.
telif vesilelerle söylenmiştir.
Karayollarındaki grev mevzuuna temas etti
Şunu hepimiz bilmekteyiz ki, dünyada bir
arkadaşımız. Bu mevzu tabiî bir kanun mese
gerçektir ki, hususi teşebbüsle yapılan işler dai
lesidir. Esasen mevzu aJdliyeye intikal etmiştir.
ma ucuz olmaktadır. Karayolları inşaatında da
Yalnız bu meselede şunu söylemek isterim ki
yurdumuzda yapılan tatbikatta bir işin Dev
hu surunuzda, Karayollarında yönetici vasfın
let tarafından yapılmasiyle hususi sektör tara
da olan ve yanında işçi çalıştıran kimselerin iş
fından yapılması arasında % 30 a kadar varan
çi olması tabiî sureti katiyede bahis mevzuu
bir nisbette hususi sektör lehine bir fark mev
olamaz.
cuttur.
Dünypnın hiçbir yerinde yönetici olan kim
Karayolları çalışmalarında yol güzergâhları
selerin toplu sözleşme akdettiği görülmemiştir.
na müdahale edildiği doğru değildir. Karayol
Hele dünyanın hiçbir yerinde mühendislerin
ları hakikaten yurdumuzda iyi çalışan bir mü
greve gittiği de görülmemiştir. Bu konuya bu
essesedir. Teknik icaplar tamamen yerine geti
rada kısaca temas etmiş olayım.
rilmektedir. Güzergâhların tamamen teknik
Ancak, teknik elemanların ihtiyaçları üze
neyi icabettirirse o güzergâhın tatbik edildiğin
rinde
durulması da pek tabiî yerindedir ve bu
den arkadaşımızın emin olmasını bilhassa istir
mevzuda
da çalışmalar yapmaktayız.
ham ederim.
«Karayolu işçilerinin ödenekleri, vaktinde
«Köprüler yabancılara yaptırılıyor.» dedi ve
yabancı uzmanlara temas etti sayın arkadaşım. ödenmiyor.» dedi arkadaşım. Geçen sene bir
soru dolayısiyle, burada bu konuya temas et
Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu vesileyle
miştim.
Hakikaten o vakit de yine durumu
ben şunu huzurunuzda arz etmek istiyorum: Ya
olduğu gibi bildirmiştim. Geçen seneki tatbi
bancı uzman mevzuunda', yabancı uzmanlara
katta durum ne idi ise, onu burada ifade etkarşı olmamak lâzım. Şimdi dünyada, bilhas
migtim. Bu sene bâzı aylar toplu sözleşme do
sa teknik mevzularda tecrübe ve bilgi en baş
layısiyle munzam ödemeler yapıldığı için bâzı
ta gelen bir husustur. Şunu kabul etmek lâ
sıkıntılarımız olmuş, fakat her şeye rağmen ka
zımdır ki, teknik bakımdan da, bayındırlık hiz
rayolu işçisinin ücretlerinin deı'hal ödenmesi
metleri bakımından da yurdumuz asırlar boyu
geri kalmıştır, iktisaden gelişmiş olan memle yakinen takibsdilmistir ve bâzı aylar birkaç gün
devam eden gecikme olmuşsa da, esas itibariyle
ketlerin seviyesine ulaşabilmek için bizim daima
yeni bilgiden ve bayındırlık hizmetleri ve diğer I Karayolu işçilerinin ödenekleri vaktinde öden28 —
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mistir. Bu mevzuun daha da iyi bir esasa
kavuşması için, Maliye Bakanlığı ile birlikte
müştereken çalışmalar yapmaktayız.
Cahit Karakaş arkadaşıma teşekkür ederim.
Kendisinin temennilerinden büyük çapta fayda
lanılacaktır. Birçok mevzulara arkadaşım te
mas etti. Bunlara aynen iştirak ediyorum. An
cak vakit de bir hayli gecikmiş olduğu için bu
mevzulara daha fazla geçmek istemiyorum.
Son olarak, Güven Partisi adına ikinci defa
konuşan, İhsan Kabadayı arkadaşımın sözleri
ne temas etmek istiyorum.
Arkadaşım da kanunlara değindi, ihale Ka
nununa ve Teşkilât Kanununa değindi. Buna
zannederim sözlerimin başında cevap vermiş ve
arkadaşımı zannederim bu cevaplarımla tatmin
etmiş bulunmaktayım.
Ancak, bâzı Karayolu işlerinde yüzde 40 a
varan nisbette tenzilâtların olduğundan, arka
daşım bahsetti. Yol inşasında mütaahhitlere ve
rilen işlerde, yüzde 40 nisbetinde bir tenzilât
olmamıştır. Ancak, taşaronlara verilen bâzı
(stabilize çekilmesi) gibi mevzularda, yüzde
40 a yakın tenzilâtlar olmaktadır. Bunun se
bepleri, bu işe karşı tehacüm fazla olduğundan,
istekli fazla olduğundan, tabiî amortisman pay
ları ve diğer masraflar düşünülmeden fazla mik
tarda tenzilât yapılmasından bu husus ileri gel
miştir. Bazen zaman zaman bu gibi tenzilâtlara
raslanmaktadır.
Sayın Kabadayı arkadaşım, istanbul Boğaz
Köprüsü'ne temas etti. O mevzuda geniş izahat
vermiş olduğum için, tekrar izahat vermiyeceğim.
Muhterem arkadaşlarım, bu suretle umumî
izahatımdan sonra, Bakanlığımızın çalışmalariyle ilgili olarak, grup sözcüsü arkadaşlarımın
da vaktin müsaadesi nisbetinde temas etmiş ol
dukları, temenni etmiş oldukları ve tenkidetmiş oldukları konulara temas etmiş bulunuyo
rum. Tabiî burada anahatlarma temas ettim.
Belki, bütün arkadaşlarımın burada saydıkları
herşeye cevap veremedim. Ancak en mühim gör
düğüm, cevaplanmasını muhakkak zaruri gör
düğüm hususları zannederim bu şekilde cevap
vermiş oluyorum. Bakanlığımız Bütçesine karşı
göstermiş olduğunuz yakın ilgiye candan teşek
kür ederim. Bu vesile ile hepinize en derin say
gılarımı sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar).
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BAŞKAN — Sayın Bakan, bâzı arkadaşları
mızın soruları var efendim.
Sayın Ahmet Şener, buyurunuz efendim.
AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, Sayın Bakan yatırımların geçiktirilmediğini ifade etiler. Halbuki, 22 . 5 . 1965 tari
hinde Sayın Bakanın burada yapmış olduğu ko
nuşmayı zabıtlardan aynen okuyorum:
«Karadeniz sahil yolu da, Samsun - Ordu Giresun - Hopa arasındaki 570 kilometrelik sa
hil yolunun büyük bir kısmının her noktasında
inşaatına devam edilmektedir. Yalnız Rize - Ça
yeli, Ardeşen ve Sümle kısmında cem'an yekûn
50 kilometrelik bir kısım vardır ki, üzerinde
süratle durmaktayız. Bu Karadeniz sahil
yolunun da en kısa bir zamanda bitiril
mesi için Karayolları büyük gayret sarfetmektedir. Fakat, gelecek
sene tamam
lanması mümkün değildir. Ama, 1967 se
nesi sonunda da Karadeniz sahil yolunun bu ke
siminin işletmeye açılması beklenmektedir.
(A. P. sıralarından «Sual mı soruyor, zabıt mı
okuyor? sesleri) Şimdi soruyorum:
iki sene bir gecikme değil midir? Bunun
1967 de bitirilmesi lâzınıgelirken, şimdi 1969 yı
lma geldik. Bu yol hâlâ da bitmemiştir. 1969
yılında bitmiyeceğini de bendeniz söylüyorum.
Eğer kendileri bunu ifade ederlerse memnun
olurum.
İkinci sorum :
Dediler ki, o zamanın mesul Bakanı arka
daşımız belki sual soracaktır. Ancak, ikd Ba
kanın hangisinin sözlerinin doğru olduğunu ifa
de etmek için, Bütçede Sayın Arif Onat arka
daşımızın beyanlarını getirdim. Burada Sayın
Bakanın var. Sayın Arif Onat'm da beyanı yanımdadır. (A. P. sıralarından «Bu bir sual ma
hiyetinde olmuyor» sesleri) Soruyorum, sualim
bunun içindedir.
BAŞKAN — Sayın Ahmet Şener, müsaade
edin efendim. Ben bir söyliyeyim :
İki Bakan arasındaki beyanatların hangisi
nin doğru olduğunu tesbit etmek, burada soru
şeklinde mümkün değildir. Daha evvelki Bakan
lık yapmış arkadaşımız, sizden sonra sual sor
mak üzere sıra aldılar. Belki de, kendileri za
manında olan birşey burada olmadı, şeklinde
gösterildi. Veya değişik bir beyanat şeklinde
telâkki edildi ise, elbette bu hususa zaten te-
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mas eder, sual sorarlar. Sizin mukayese sure- j
tiyle sual sormanızda bu iki beyanat arasında
ne soracaksınız efendim?
AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan lütfediniz, ben bir milletvekili olarak
hakkımı kullanıyorum.
BAŞKAN — Hakkınızdır efendim.
AHMET ŞENER (Trabzon) — Belki Sa
yın Bakan haklıdır.
BAŞKAN — Ben, «sual soramazsınız» de
miyorum. Belki arz ettiğim husus..
AHMET ŞENER (Trabzon) — Tamam efen
dim, ben de öyle birşey demedim.
BAŞKAN — Sualinizi lütfediniz öyle ise,
AHMET ŞENER (Trabzon) — Diyorum ki,
AID den 18 milyon dolarlık kredinin temini,
hangi tarihte yapılmıştır. Bunun cevabını rica
ediyorum.
Bu konuda, isveç'ten, ikinci Koalisyon za
manında 50 veya 60 milyon liralık - hatırımda
kaldığına göre - Volvo kamyonları getirilmiştir.
Sayın Bakan, hiçbir şey getirilmediğini ifade
ettiler. Bu konuda vuzuha varmak istiyorum.
Üçüncü sualim, balıkçı barınaklarının ya
pımında, öncelik tanınması konusundaki bulu
nan faktörleri nelerdir? Bu hususu da öğren
mek isterim.
BAŞKAN — Sayın Bakan, arkadaşımız üç
sual tevcih ettiler. Sırasiyle lütfediniz.
ARİF HİKMET ONAT (Ordu) — Sayın
Başkan, ben de sorumu müsaade ederseniz so
rayım. Sayın Bakan soruların hepsine birden
cevap vermiş olur.
BAŞKAN — Sıra var efendim, soru sormak
için sıra aldınız. Ben de kaydettim. Sıranız ge
lince soracaksınız efendim.
Buyurunuz Sayın Bakan.
BAYINDIRLIK BAKANI ORHAN ALP
(Devamla) — Sayın Başkan, burada diğer ar
kadaşlarım da sual soracaklar. Müsaadeniz olur
sa, bâzı sualleri yazılı olarak cevaplandırayım.
Ancak arkadaşım 3 sual sordu, ilk baştaMne ya
zılı olarak cevap vereyim, çünkü bir tafsilâta
ihtiyaç varıdır. Yalnız balıkçı barınaklarına
olan mevzuu da yazılı olarak cevaplandırayHn.
Fakat, ikinci suali burada hemen cevaplandıra
yım.
BAŞKAN — TaJbiî efendim, hakkınız.
BAYINDIRLIK BAKANI ORHAN ALP
(Devamla) — Şlimid'i muhterem arkadaşlarım; I
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18 000 000 dolarlık bir birinci parti, 5 000 000
dolarlık ikinci parti, 15 000 000 dolarlık üçüncü
parti makina Karayollarının makina parkına
ilâve edilmiştir; cem'an yekûn takriben
380 000 000 lira.
Şimdi arkadaşım derler ki: «18 000 000 do
larlık kredi ne zaman temin edilmiştir?» 1965
senesinde Koalisyon Hükümeti zamanında
18 000 000 dolarlık kredi mevzuu henüz çık
mış değildi. Dördüncü Koalisyon Hükümeti
zamanında bu kredi gerçekleşmiştir. Bu Halk
Partili milletvekili arkadaşımın Keban Barajı
hakkında bu kürsüde söylediklerine benzer. Pro
jeye bizim zamanımızda başlandı - O da doğru
değildir ya - gibi, ona benzer. Peki biz baş
ladık, biz hazırladık diyorsunuz da niçin yap
madınız? Size soruyorum. Sizin zamanınızda,
arkadaşımın zamanında, kendisi de belki ku
racaktır, her hangi bir makina mubayaası ya
pılmış mukavele akdedilmiş midir? Ben de bu
nu soruyorum. Kredi kati şekle başlanmamış,
kredi temin edilmemiş, kredi ele geçmemiş, ma
kina siparişi yapılmamış, ondan sonra biz bu
makinayı getirdik dediğimiz zaman, «Hayır
ben ona başlamıştım» diyorlar. «Peki neden
b'it'irmed'iniz?» Ben ona bu suali sorarım.
AHMET ŞENER (Trabzon) — Hükümette
değildik ki bitirelim.
BAŞKAN — Sayın Şener, lütfen müdahale
etmeyiniz.
AHMET ŞENER (Trabzon) — Zamana muhtacolan bir meseleyi hükümette olmadan nasıl
bitirebiliriz?
BAŞKAN — Sayın Şener, sualden sonra ye
nliden bir demarşa hakkınız yok.
AHMET ŞENER (TraJbzon) — Evet, yok
Sayın Başkanım, özür dilerim.
BAŞKAN — Estağfurullah efendim. Diğer
iki sualinize yazılı olarak cevap verecekler
efendim.
Sayın Kapısız buyurunuz, sualinizi sorun
efendim.
İSMET KAPISIZ (Konya) —- Sayın Başkan,
Sayın Bakan arzu buyururlarsa soracağım su
allere yazılı olarak da cevap verebilirler. Sual,
seçim bölgem olan Yozgat'ta:
a) Karamağara - Kadışehri - Çekerek yo
lunun standartyol haline sokmak için 1969 prog
ramına alınmış mıdır?
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b) Çayıralan, - Babayağmur - Sarıkaya yo- I yeni bir meydanla Samsun'un gelişmesine uy
gun ve her türlü hava şartlarında uçakların
lu aynı durumda istifade edilecek hale getirile
inebileceği bir meydan şeklinde değiştirmeyi
cek midir?
düşünüyor
musunuz?
c) Yozgat'ta 2 numaralı Devlet yolunun
Son sualim de; Kavak - Samsun arasındaki
Osmanpaşa İltisak arası asfalt yolunun stan
Çakallı bölgesinde bir virajın (Bilmiyorum tek
dart hale getirilmesi ve bakımı ne durumdadır?
nik yapısındandır veya arazinin icabındandır
d) Şefaatli - FaJkılı - Nevşehir - Kozaklı
ama) çok kazalara sebebiyet verdiği ve bu yüz
yolunun da durumu ayrıca aydınlatılırsa mem
den de hem maddi hem de can kaybına sebebolnun olurum.
duğu bir hakikat olduğuna göre bu virajın ıs
Son sualim: İkinci Beş Yıllık Kalkınma
lahı için bir düşünceniz, bir tasavvurunuz ve
Plânında Ankara ile Sivas'ı kısa yoldan birbiri
bir yardımınız olabilir mi?
ne bağlıyacak Şefaatli Yıldızeli arasında bir
demiryolu yapılması düşünülmekte midir? Bu,
Teşekkür ederim.
kuvveden fiile ne zaman çıkarılacaktır?
BAYINDIRLIK BAKANI ORHAN ALP
Teşekkür ederim Sayın Başkan.
(Devamla) — Müsaadeniz olursa yazılı olarak
cevap vereceğim.
BAYINDIRLIK BAKANI ORHAN ALP
BAŞKAN — Sayın Arif Hikmet Onat buyu
(Devamla) — Cevabımı yazılı olarak vermek
runuz efendim.
istiyorum efendim.
ARİF HİKMET ONAT (Ordu) — Efendim,
BAŞKAN — Sayın İlyas Kılıç, buyurunuz
pek muhterem Bakan buyurdular ki, halen 4
efendim.
liman, 11 barınak inşa halindedir ve Türkiye
İLYAS KILIÇ (Samsun) — Sinop - Samsun
yolu Malgölü (Millî Park bölgesinin büyük müş- 1 Cumhuriyeti kuruldu kurulalı bu kadar büyük
tesisler bir anda yapılmamaktadır.
külâtlar arz ettiğini inşaat- takibederken gör
müşüzdür. Bu yolun bitim tarihi sizce tesbit
Bendeniz şimdi bir husus öğrenmek isterim,
edilmiş midir? Tarih belli midir?
o da şudur: Bu bahis buyurdukları 4 liman 11
barınak Birinci Beş Yıllık Plânda var mıdır
Samsun liman inşaatından sonra hâsıl olan
yok mudur?
kumsalda Demiryollarının tamiratı ve Fuar'm
Bunlardan üç limanla şu anda hatırlamadığım
yapılması dolayısiyle hem daha kullanılmaz ha
bâzı barınakların ihale ve inşaası Üçüncü Ko
le gelmiştir, hem de Fuar, fuar olma zevkini
alisyon Hükümeti zamanında başlamış mıdır,
kaybetmiştir. Binaenaleyh bu demir yolunun
başlamamış mıdır?
şehrin başka bir istikametinde, özellikle şimdiki
Bu sorularıma yazılı olarak cevap verebi
Samsun - Ankara yolu istikametinde şehre so
lirler. Ama şimdi soracağım suale hemen şifa
kulması, şehrin estetiğini bozmaması bakımın
hen cevap verilmesini arzu ediyorum. Demin
dan, Fuar'ın iyi kullanılması bakımından, şe
Sayın Bakan buyurdular ki, 1960 yılından ken
hirle deniz arasındaki irtibatın sağlanması ba
dileri iktidara gelene kadar Karayollarına hiç
kımından ve başka bir yönden de demiryolunun
bir makina ve teçhizat alınmamıştır.
arz ettiği tehlike bakımından düşünüyor musu
Ben şimdi istirham ediyorum, şifahen ce
nuz?
vaplandırsınlar: isveçdeki Volvo Şirketinden
Alaçam - Vezirköprü yolunun yapımına iki
takriben 60 000 000 liraya kamyon ve diğer teç
seneden beri başlanmıştır ve 35 km. kadar kıs
hizat alınmış mıdır, alınmamış mıdır?
mı da bitmiştir. Bütçede yaptığımız konuşma
BAŞKAN — Kendilerinden evvel değil mi?
dan dolayı bunun geciktirileceğim vatandaşlar
ARİF HİKMET ONAT (Devamla) — Evet
dan vâki şikâyetlerden öğrenmiş bulunuyoruz.
efendim.
Bu yolun bitirilmesi için bir tarih söyliyebilir
misiniz?
AID ile yapılan 18 000 000 dolarlık anlaş
manın kati olarak ne zaman yapıldığı,
Bir de Samsun Hava meydanı biliyorsunuz
ikincisi yine kendilerinden evvelki Hükümet
tek istikamette inişe müsait ve havacılık ba
samanında bu makinalann Amerika'dan ihaleye
kımından namüsait bir meydandır ve bu yüz
den de uçaklar inememektedir. Bu meydanı | çıkarılıp çıkarılmadığı,
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Üç; bu makinaların ihale edildikten sonra |
Öyle büyük ihaleler hazırlıyoruz ki, ihaleye
bunların yurda sokulmasının en az 6 ay birta
çıkar, arkasından kıyamet kopar ve neler olur,
kım sigorta hesaplan yüzünden geciktirildiği..
ihale yapılamaz.
Bu kısma yazılı olarak cevap verebilirler. Fa
ARİF HİKMET ONAT (Ordu) — İhaleye de
kat eğer hatırlamazlarsa Sayın Grup Başkanbiz çıkardık, Sayın Bakan ve en dedikoduvekilleri İbrahim Ethem Kılıçoğlu ile de isti
suz ihale de bu oldu.
şare edebilir.
BAŞKAN — Müsaade edin, efendim.
BAYINDIRLIK BAKANI ORHAN ALP
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan.
(Devamla) — Şimdi lütfen burada kati ola
BAYINDIRLIK BAKANI ORHAN ALP
rak ifade edeceğim husu'sıara dikkat etmenizi
(Devamla) — Şimdi muhterem arkadaşlar; bi
rica ederim.
rinci hususa yazılı olarak cevap vereceğim. İkin
18 milyon dolarlık kredi Üçüncü Koalisyon
ci mevzua ise müsaadenizle hemen burada ce
zamanında kati safhaya gelmemiştir, belki ar
vap vereyim.
kadaşım kendisi unutmuş bulunuyor, kredi çık
Şimdi burada meseleyi ben gayet sarih bir
mış değildi. Hele kendileri zamanında her han
şekilde tekrar ifade etmek istiyorum.
gi bir ihaleye tevessül etmek de bundan dolayı
Karayolları makina parkı bugün takriben
mümkün değildi. Ben bunu çok iyi hatırlıyorum.
bir milyar liraya yakın bir seviyeye ulaşmıştır.
Kredi çıkartılmıştır, ondan sonra işin ihalesi
Şunu hepiniz bilmektesiniz ki, Karayolları Ge
ve makinaların gelmesi iktidara geldikten son
nel Müdürlüğü teşkilâtımız makina parkına
ra olmuştur. Ama arkadaşlarım onlar 3,5 sene
1950 senesinden 1956 senesine kadar kavuşmuş
de 18 milyon dolarlık bir krediyi, onu da bititur. Karayollarında görmüş olduğunuz o turun
remeden devreyi sona erdirdiler. Arkasından
cu renkteki bütün makinalar bu devre içerisin
biz 5 milyon dolarlık bir partiyi ve arkasından
de getirilmiştir. Şimdi ben dedim ki, 1960 sene
da üçüncü 15 milyon dolarlık bir partiyi dik
sinden sonra iktidara gelinceye kadar Kara
katinize arz etmek isterim. Böylece hepsi
yolları makina parkına yeni bir makina girme
büyük çapta Karayolları makinalarının ye
miştir dedim. Tabiî ben bunu sayarken, kamyo
nilenmesine yardımcı olmuştur.
nu ben doğrudan doğruya makina olarak saya
Bu gerçektir, bu gerçeği değiştirmeye de
mıyorum. Kamyon makina değil, ne bileyim,
zannediyorum ki, imkân yoktur. (A. P. sıra
bu sarihtir, kamyon makina mevzuuna giremez.
larından «Bravo» sesleri, alkışlar).
Ben burada tabiî her şeyi söylerken böyle ar
BAŞKAN — Diğerlerine yazılı olarak mı ce
tık..
vap vereceksiniz, Sayın Bakan?
ŞEFİK İNAN (Çanakkale) — Kamyonlar
BAYINDIRLIK BAKANI ORHAN ALP
bir milyara dâhil mi?
(Devamla)
— Evet efendim.
BAŞKAN — Sayın inan istirham edeceğim
BAŞKAN
— Sayın Âdil Toközlü.
efendim.
ÂDİL TOKÖZLÜ (Kastamonu) — Sualimi
BAYINDIRLIK BAKANI ORHAN ALP
yazılı olarak Riyasete takdim ettim, bunun ce
(Devamla) — Binaenaleyh, kamyon böyle kre
vabını da yazılı olarak istiyorum.
di kamyon..
ŞEFİK İNAN (Çanakkale) — Bir milyara
dâhil mi kamyonlar?
BAŞKAN — Sayın inan, istirham edeceğim,
efendim.
BAYINDIRLIK BAKANI ORHAN ALP
(Devamla) — Muhterem arkadaşlarım; kredi
mevzuu şöyledir: Kredi için teşebbüse geçilir,
bilirim ki, kredi çıkar, hattâ kredi çıkması da
bir şey ifade etmez, o birinci merhaledir, bütün
mesele makinaların ihaleye çıkarılması, ihale
neticesinde neticeye bağlanmasıdır.
|
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BAŞKAN — Bakanlığa takdim edelim, efen
dim.
Efendim, bir de Sayın Osman Atillâ (Afyon
Karahisar Milletvekili), burada bulunamıyacağım bir cenaze töreni dolayısiyle, diyor ve bir
suali var, Afyonla alâkalı. Bunu da yazılı ola
rak cevap verilmesi için Bakanlığa takdim
edeceğiz.
Buyurun Sayın Şefik inan.
ŞEFİK İNAN (Çanakkale) — Sayın Bakan
dan rica edeceğim; Karayolları idaresi katma
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bütçeli bir idare olarak ve diğer katma bütçe
li idarelerden farklı olarak özel gelirli bir ida
re olarak hangi tarihte kurulmuştur, ne zaman
işe başlamıştır? Birinci sorum bu. (A. P. sıra
larından «Bilmiyor musun bunu?« sorusu).
Ben biliyorum, ama sizin Bakanınız da bili
yor mu, bilmiyor mu onu öğrenmek istiyorum.
(Gülüşmeler).
BAŞKAN — Arkadaşlar; lütfen müdahale
etmeyiniz.
ŞEFİK İNAN (Çanakkale) — İkinci sorum;
Birleşik Amerika ile yapılan ilk yardım an
laşmasın gereğince alınan kredinin 5 milyon do
ları Karayolları idaresine makina olarak tahsis
edilmiş miydi, verilmiş miydi, verilmemiş miy
di?
İskenderun'dan başlamak üzere, iskenderun Erzurum yolu ilk defa Karayolları idaresi tara
fından makinalarla hangi tarihte inşasına başlan
mıştır?
Bu sorularıma cevap verildiği zaman görüle
cektir ki, (A. P. sıralarından «Sayın Başkan soru
değil, mütalâa beyan ediyor» sesleri).
BAŞKAN — Müsaade edin arkadaşlar.
Sayın inan soru bitti mi efendim?
ŞEFİK İNAN (Çanakkale) — Hayır bitmedi.
Bu sorularıma cevap verildiği zaman görüle
cektir ki, Bakanın bundan evvelki beyanları ger
çek dışıdır. (A. P. sıralarından gürültüler).
BAŞKAN — Sayın Bakan şimdi cevap ve
recek misiniz?
BAYINDIRLIK BAKANI ORHAN ALP
(Devamla) — Söylediklerimi teyidederim ve
bu tafsilâta yazılı cevap vereceğim.
ŞEFİK İNAN (Çanakkale) — Bakanın bun
dan önceki beyanları gerçek dışıdır.
BAYINDIRLIK BAKANI ORHAN ALP
(Devamla) — Dediklerimi teyidediyorum, tafsi
lâtını yazı ile bildireceğim.
ŞEFİK İNAN (Çanakkale) — Bunlar yazı
ya ihtiyaç göstermiyecek şekilde suallerdir, her
kes tarafından bilinen gerçeklerdir.
BAŞKAN — Sayın inan, mecbur edebilir
miyiz, efendim? İstirham ediyorum, efendim
hiç olmazsa siz yapmayın, bunu.
ŞEFİK İNAN (Çanakkale) — Şu anda ce
vap verilmemesi dahi bundan önceki beyanla
rının gerçek dışı olduğunun delilidir.
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BAŞKAN — Bu da herkesin takdirine göre
değişir, istirham ediyorum, ben size söz verme
den yerinizden kalkıp konuşuyorsunuz.
Buyurun Sayın Bakan, sorular bitti.
BAYINDIRLIK BAKANI ORHAN ALP
(Davamla) — Teşekkür ederim, efendim. (A. .P
sıralarından alkışlar).
BAŞKAN — Kifayet önergesi geldiğini arz
etmiştim. Hükümetten sonra son söz olarak
sıra A. P. Grupu sözcüsünde.
Buyurun Sayın Sabri Keskin.
KASIM GÜLEK (Adana) — Kifayet aley
hinde söz istiyorum, Sayın Başkan.
BAŞKAN — Peki, efendim.
Buyurun Sayın Keskin.
A. P. GRUPU ADINA SABRİ KESKİN
(Kastamonu) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekili arkadaşlarım; zamanın kısalığını na
zara alarak çok mücmel malûmatta bulunmak
istiyorum.
Bayındırlık Bakanlığı bütçesi üzerinde esa
sen Parlâmentomuzda bulunan grup sözcü
leri kendi gruplarının görüşlerini ifade etti
ler. A. P. nin görüşlerini de değerli arkadaşım
Cahit Karakaş daha önce ifade etmişlerdi.
Bendeniz, üzerinde büyük ölçüde yurt sat
hında polemik mevzuu yapıldığı için bir nok
tayı arz etmeye çalışacağım. Bu da iktidarımız
tarafından gerçekleştirilme yolunda
büyük
gayretler sarffedilen İstanbul Boğaz Köprüsü
ve İstanbul çevre yolları mevzuudur.
Muhterem arkadaşlarım; gerçekten üzüntü
verici olmuştur; iktidarımızın gerçek şartlar
içinde mütalâa ederek, iktisadi, turistik ve
diğer zaruretlerin icabı olarak ortaya çıkan bu
mevzuu ele alış tarzı maalesef birtakım muha
lefet çevreleri tarafından bütün yurtta istis
mar mevzuu edilmiştir. Ama memnuniyetle müşahade ettiğim bir hususu burada bilhassa te
barüz ettirmek isterim; Bayındırlık Bakanlığı
bütçesi görüşülürken muhalif partileri yurt
sathında yaptıkları bu istismarı burada ya
pamamışlardır, muhterem arkadaşlarım.
Anlaşılıyor ki, A. P. İktidarı tarafından ele
alman bu büyük dâvanın gerçek yönünü bu
vekâletin bütçesi içinde konuşmak zaruretini
duyan muhalefet partisine mensup hatipler
dahi kabul etmiş durumdadırlar. Bundan mem
nuniyet duyduğumuzu ifade etmek isterim.
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Muhterem arkadaşlarım; Karayollarımızm
faaliyetlerinden memnuniyetimizi ifade etmek
bir hakşinaslık olur. Ancak bir temennimizi
burada bilhassa arz etmek istiyorum. Bugüne
kadar ihbal edilmiş, gereği ölçüde ele alına
mamış birtakım mahrumiyet bölgelerine bun
dan sonra hizmetlerin götürülmesinde ağırlık
verilirse yurt ölçüsünde bir dengenin sağlan
ması temin edilmiş olur.
Muhterem arkadaşlar; bölgecilik olarak vasıflandırılmamasmı bilhassa rica edeceğim;
Kastamonu, Zongulrak, Sinop vilâyetlerini kapsıyan bir bölge yolu, üç seneyi mütecaviz
bir zaman geçmiş olmasına rağmen, kurulalı,
henüz daha meyvalarını vermeye başlamamış
tır, Daha bu üç vilâyetin kapsadığı bölgede
aslfat yol inşası inşallah bu sene ele alına
caktır. Bunu bilhassa tebarüz ettirmek için
söz aldım. Her fırsatta Şark vilâyetlerine
gereği gibi el uzatılmadığını dile getiren ar
kadaşlarımız lütfedip de bu saydığım vilâyet
lere teşrif buyursalar, bu vilâyetlerin yollarını
görseler, muhterem arkadaşlarım; hangi şart
lar içinde vatandaşlarımızın nakil ve seyrüse
fer imkânlarını ne büyük müşkülâtla yerine
getirdiklerini müşahade etmiş olurlardı.
Muhterem arkadaşlarım; sözlerime son ver
meden evvel yapılan barınaklara ilâveten fev
kalâde iyi yolda hizmet ifa eden Bayındırlık
Vekâletinden bir istirhamımız daha olacak.
Karadeniz'de ele alınması plânlanmış bulu
nan birtakım barınakların da bu yıl hiç değilse,
inşasının ele alınmasını temenni etmekteyiz ve
bunların arasında bilhassa Rize gibi, Tirebolu
gibi ehemmiyeti aşikâr ve öncelik verilmesi
Bakanlığın mütehassısları tarafından ifade edi
len barınakların biran önce ele alınmasında
fayda vardır.
Muhterem arkadaşlarım; trafik kazalarının
önlenmesi mevzuunda konuşan bütün arkadaş
larımız dilek ve temennilerde bulundular. Biz
de aynı temennilere iştirak ediyoruz ve kurul
ması çalışmalarına başlandığını tesbit etti
ğimiz Trafik Genel Müdürlüğünün biran önce
teşkili hususunda, Bakanlık efkârının gayret
içinde olmasını istirham ediyoruz.
Muhterem arkadaşlarım, zamanı nazara ala
rak bendeniz sözlerime nihayet veriyorum.
Bayındırlık Bakanlığı bütçesinin Büyük Mil

19 . 2 . 1969

0:1

letimize, Aziz Memleketimize hayırlı olmasını
temenni eder, hepinizi hürmetlerimle selâmla
rım. (A. P. sıralarından alkışlar.)
BAŞKAN — Kifayet önergesini okutuyo
rum.
Yüksek Başkanlığa
Bayındırlık Bakanlığı bütçesi üzerindeki
müzakereler kâfidir. Kifayetin
oylanmasını
saygıyla arz ve teklif ederim.
Kütahya Milletvekili
Ahmet Can Bilgin
BAŞKAN — Sayın Gülek, kifayet aleyhin
de buyurun.
KASIM GÜLEK (Adana) — Sayın arkadaşalrım, vakit geç, bütçe zaten geç kalmış,
ben kısa konuşacağım. Ancak birkaç söz söy
lemek de vazifem.
Bu bütçe konuşmalarında milletvekili va
zife göremiyor. Bu, o partinin, bu partinin
milletvekilini değil, hepimizi, hepinizi ilgilen
dirir. Hiçbir milletvekili, grup sözcülerinin dı
şında, burada konuşamıyor, vazife göremiyor.
Altı grup sözcüsü konuşuyor, arkasından ye
terlik geliyor.
Aziz arkadaşlarım, hiç olmazsa Senatoda ol
duğu gibi, grup sözcüleri dışında, altı millet
vekili konuştuktan sonra yeterlik oya konabilmeli. Milletvekilleri kısa konuşsun, onar
dakika diyelim. Kısa konuşmakta hayır var
dır. Ama bir imkân da verilmelidir. Milletve
killerinin özel görüşlerini ifadede fayda var
dır. Burada tecrübe görmüş, bu işlerde emeği
olan, bakanlık etmiş birçok insan var. Gö
rüşlerini ifade edebilmeli. Ben böyle bir im
kânı bulmayı çok temenni ederim. Polemik
yapacak değilim. Bayındırlık Bakanlığı yapıcı
bir bakanlıktır.
Bayındırlık
Bakanlığına
takdir ifade etmek lâzımgelir. Ve bu Bakan
lıkta Bakanlık vazifesi görmüş, uzun yıllar
Parlâmentoda tecrübe görmüş bir arkadaşınız,
gönül isterdi ki, Bakanlığın yapıcı konuları
üzerinde takdirlerini ifade edebilsin. Bu tak
dirler lâzımdır, teşvik olur. Meselâ, gönlüm
isterdi, karayolları olsun, yapılmış bütün iş
ler üzerinde olsun, kısaca bunları ifade ede
bileyim. Temenni ederim ki, lütfeder, hiç
olmazsa bunları ifadeye imkân verecek şekilde
yeterliğe oy vermezseniz hayırlı bir iş yapmış
olursunuz saygılarımı sunarım. (Alkışlar.)
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BAŞKAN — Kifayeti oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler... Etmiy enler... Kifayet kabul
edilmiştir.
Bölümlere geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
Muhterem arkadaşlar, vaktimiz doldu. An
cak bu Bakanlığın güzide mensuplarının öğ
leden sonra tekrar buraya gelmemelerini temin
için beş on dakikanızı istirham edeceğim, bun
ları tamamlıyalım. (Muvafık, sesleri.)

Bölüm

12 000

Bayındırlık Bakanlığı bütçesi kabul edil
miştir. Şimdi Karayolları bütçe kanun tasarısı
nın maddelerine geçeceğiz.
Karayolları bütçesinin maddelerine geçil
mesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir..

580 155

Karayolları Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe
kanunu tasarısı

(A/l) Cari harcamalar
Lira

11.000 ödenekler
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
12.000 Personel giderleri
18
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
13.000 Yönetim giderleri
3
BAŞKAN — Kahul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
14.000 Hizmet giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
16.000 Çeşitli giderler
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

Lira

501
34.000 Malî transferler
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
35.000 Sosyal transferler
125 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
36.000 Borç ödemeleri
6 010 001
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

Bölümleri okutuyorum.

Bölüm
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Madde 1. — Karayolları Genel Müdürlüğü
nün cari harcamaları için (A/l) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (470 000 254) lira,
yatırım harcamaları için (A/2) işaretli cet
velde gösterildiği üzere 1 268 850 000 lira,
sermaye teşkili ve transfer harcamaları için de
(A/3) işaretli cetvelde
gösterildiği üzere
150 464 994 lira ki, toplam olarak 1 889 315 248
lira ödenek verilmiştir.

473 625

299 061

413 251

(A/l) Cari harcamalar
Lira

Bölüm

(A/l) Yatırım harcamaları
21.000 Etüt ve proje giderleri
26 503 024
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım
giderleri
1 494 440 063
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
23.000 Makina, teçhizat ve taşıt
alımları ve onarımları
31 710 002
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları
32.000 Kamulaştırma ve satmalmalar
29 500 003
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
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12.000 Personel giderleri
312
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
13.000 Yöneim giderleri
4
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
14.000 Hizmet giderleri
1
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
16.000 Çeşitil giderler
152
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

125 779

272 951

358 122

243 402

(A/2) Yatırım harcamaları
21.000 Etüt ve proje giderleri
60 865 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
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22.000 Yap, tesis ve büyük onarım
giderleri
883 910 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
23.000 Makina, teçhizat taşıt alım
ları ve onarımları
324 075 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları
32.000 Kamulaştırma ve satmalmalar
135 000 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
34.000 Malî transferler
13 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul ediflmiştir.
35.000 Sosyal transferler
576 371
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
36.000 Borç ödemeleri
14 875 623
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul ediflmiştir.
(1 nci madde tekrar okundu.)
BAŞKAN — 1 nci maddeyi kabul ettiği
niz cetvellerle birlikte oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 2. — Karayolları Genel Müdürlüğü
nün gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 1 889 315 248 lira olarak tah
min edilmiştir.
BAŞKAN — Cetvelleri okutuyorum.
B - CETVELİ
Bölüm

Lira

62.000 Genel Müdülük mallan ge
lirleri
4 950 000
63.000 Çeşitli gelirler ve cezalar
10 800 002
72.000 özel gelirler
1 873 565 246
BAŞKAN — 2 nci maddeyi kabul ettiğiniz
cetvelle birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 3. — Karayolları Genel Müdürlü
ğünce 1969 bütçe yılında elde edilecek gelir
çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler,
bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu
cetvelde yazılı gelirin tarh ve tahsiline 1969
bütçe yılında da devam olunur.
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiştir.
4 ncü maddeyi okutuyorum.
Madde 4. — Karayolları Genel Müdürlüğü
nün 30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanu
nunun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait
kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösteril
miştir.
3656 sayılı Kanunim 9 ncu maddesi gere
ğince geçici mahiyetteki hizmetler için Bakan
lar Kurulu kararı ile kadro alınabilecek ter
tipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. Bu kadrolar ertesi yıl bütçe kanunu ta
sarısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine su
nulur. Bunların eldeki kadrolara ek olmaması
şarttır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
5 nci maddeyi okutuyorum.
Madde 5. — Karayolları Genel Müdürlüğü
nün kuruuşu hakkındaki 11. 2 .1950 tarih ve
5539 sayılı Kanuna bağlı 1 sayılı cetvelde yazılı
kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde göste
rilenler 1969 bütçe yılında kullanılamaz.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
6 nci maddeyi okutuyorum.
Madde 6. — (Geçen yıllar borçları) madde
sindeki ödeneğin yetmemesi halinde :
a) 1968 yılı Bütçesindeki tertibinde karşı
lığı bulunan borçlar ilgili oldukları hizmet ter
tiplerinden bu maddeye,
b) 1928 - 1967 bütçe yıllarına aidolup da,
Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü madde
sine göre zamanaşımına uğramamış ve karşı
lıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar,
1969 yılı Bütçesinin ilgili hizmet tertipleri
veya (Aylık ve ücretler kesimleri har'ç)
(A/l), (A/2) ve (A/3) cetvellerine dâhil öde
neklerden (Geçen yıllar borçları) maddesine,
Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenek
ten ödenir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
36 —
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7 nci maddeyi okutuyorum.
Madde 7. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2)
işaretli cetvelin (Yapı, tesis ve büyük onarım
giderleri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3)
işaretli (Kamulaştırma ve satmalmalar) bölümü
ne aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
8 nci maddeyi okutuyorum.
Madde 8. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli
cetvelde gösterilmiştir.
BAŞKAN — 8 nci madde üzerinde söz is
tiyen? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir.
9 ncu maddeyi okutuyorum.
Madde 9. — Karayolları Genel Müdürlü
ğünce gelecek yıllara geçici yüklenmelere gi
rişmeye yetki veren kanunlar, bağlı (G) işa
retli cetvelde gösterilmiştir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
10 ncu maddeyi okutuyorum.
Madde 10. — 5889 sayılı Kanunla yürür
lükten kaldırılan 5539 sayılı Kanunun 19 ncu
maddesinin 1 nci fıkrasına göre 1525 sayılı
Kanunun esasları dairesinde tahsil edilmiş
olan paralar Karayolları Genel Müdürlüğü
Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelde
açılacak özel bir bölüme gelir, diğer taraftan
(Yatırım harcamaları) cetvelinin ilgili madde
lerine ödenek kaydolunur.
BAŞKAN — 10 ncu madde üzerinde söz is
tiyen? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir.
11 nci maddeyi okutuyorum.
Madde 11. — Devlet daire ve müessesele
riyle kamu tüzel kişileri, dernekler ve diğer
kurumlar tarafından veya dış yardımlardan
yol, köprü ve benzeri işler yaptırılması maksadiyle Karayolları Genel Müdürlüğüne ya
tırılacak paralar, (B) işaretli cetvelde açıla
cak özel maddeye gelir, diğer taraftan (A/2)
işaretli (Yatırım harcamaları) cetvelinde açı
lacak özel maddelere Maliye Bakanlığınca öde
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nek kaydolunur.-Bu ödenekten yılı içinde sarf
edilmiyen kısmı, ertesi yıla birinci fıkra esas
ları dairesinde devren gelir ve ödenek kaydo
lunur.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
12 nci maddeyi okutuyorum.
Madde 12. — Bu kanun 1 Mart 1969 tari
hinde yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
13 ncü maddeyi okutuyorum.
Madde 13. — Bu kanunu Maliye ve Bayın
dırlık bakanları yürütür.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?
Yok. 13 ncü maddeyi oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir.
Efendim, Karayolları 1969 yılı Bütçesi açık
oya sunulmuştur. Lütfen kupaları gezdirin.
Oylama işlemi bitmiştir.
Muhterem milletvekilleri;
Ankara Üniversitesi 19669 yılı Bütçe ka
nun tasarısı üerinde yapılan açık oylamada
114 iştirak, 92 kabul, 20 ret, 2 çekinsen oy çık
mıştır. Bu oylama tekrarlanacaktır.
Ege Üniversitesi 1969 yılı Bütçe kanunu
tasarısının yapılan açık oylamasında 113 işti
rak, 91 kabul, 20 ret, 2 çekinser oy çıkmıştır.
Bunda da nisap temin edilemediğinden oylama
tekrarlanacaktır.
istanbul üniversitesi 1969 yılı Bütçe kanun
tasarısının yapılan açık oylamasında 113 işti
rak, 90 kabul 21 ret, 2 çekinser oy çıkmıştır.
Nisap temin edilemediğinden bu oylama da tek
rarlanacaktır.
istanbul Teknik Üniversitesi 1969 yılı Büt
çe kanun tasarısının açık oylaması neticesinde
116 iştirak, 92 kabul, 22 ret, 2 çekinser oy
çıkmıştır. Nisap temin edilemediğinden bu açık
oylama da tekrarlanacaktır.
Hacettepe Üniversitesi 1969 yılı Bütçe ka
nun tasarısı üzerinde yapılan açık oylamada
115 iştirak, 92 kabul, 21 ret, 2 çekinser oy
çıkmıştır. Nisap temin edilemediğinden bu oy
lama da tekrarlanacaktır.
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Devlet Su işleri G-enel Müdürlüğü 1969 yılı
Bütçe kanun tasarısının yapılan açık oylama
sında 114 iştirak, 89 kabul, 23 ret, 2 çekinser oy çıkmıştır. Nisap temin edilemediğinden
oylama tekrarlanacaktır.
Petrol Dairesi Başkanlığı 1969 yılı Bütçe
kanun tasarısının yapılan açık oylamasında 114
iştirak, 89 kabul, 22 ret, 3 çekinser oy çık
mıştır. Nisap temin edilemediğinden bu oylama
da tekrarlanacaktır.
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Karayolları Genel Müdürlüğü 1969 yılı Büt
çe kanun tasarısının yapılan açık oylamasında
48 iştirak, 46 kabul, 2 ret oy çıkmıştır. Nisap
temin edilemediğinden bu oylama da tekrarla
nacaktır.
Muhterem milletvekilleri, vaktin gecikmiş
olması dolayısiyle birleşime, saat 14,45 te top
lanmak üzere ara veriyorum.
Kapanma saati : 13,20

İKİNCİ OTURUM
Açılma saati : 14,45
BAŞKAN — Başkanvekili Atıf Şohoğlu
KÂTİPLEH : Mehmet Ersoy (Kütahya), ismet

BAŞKAN — Millet Meclisinin 56 ncı Bir
leşiminin ikinci oturumunu açıyorum,
1. — Ankara Üniversitesi 1969 yılı
Bütçe
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma
Komisyonu
raporuna dair Cumhuriyet
Senatosu ve Bütçe
Karma Komisyon başkanlıkları tezkereleri. (Mil
let Meclisi 1/568; Cumhuriyet Senatosu 1/941)
{Millet Meclisi S. Sayısı : 805; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 1162)
2. — Ege Üniversitesi 1969 yılı Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyon ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyon başkanlıkları
tezkereleri. (Millet
Meclisi 1/573; Cumhuriyet
Senatosu
1/935)
(Millet Meclisi S. Sayısı : 804; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 1168)
3. — İstanbul Üniversitesi 1969 yılı Bütçe
kanunu tasarısı ve 1969 bütçe kanunu tasarısın
da yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu
Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu
taporu. (Millet Meclisi 1/576; Cumhuriyet Se
natosu 1/934) (Millet Meclisi S. Sayısı : 803;
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1171)

Kapısız (Konya)

4. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1969 yılı
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve
Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezkere
leri. (Millet Meclisi 1/577; Cumhuriyet Senato
su 1/943) (Millet Meclisi S. Sayısı : 807, Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 1172)
5. — Hacettepe Üniversitesi 1969 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu
raporuna dair Cumhuriyet
Senatosu ve Bütçe
Karma Komisyon başkanlıkları tezkereleri. (Mil
let Meclisi 1/574; Cumhuriyet Senatosu 1/942)
(Millet Meclisi S. Sayısı : 806; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 1169)
6. — Devlet Su İşleri Genel
Müdürlüğü
1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma
Komisyon başkanlıkları tezkereleri. (Millet Mec
lisi 1/571; Cumhuriyet Senatosu 1/953)
(Millet
Meclisi S. Sayısı : 815; Cumhuriyet
Senatosu
S. Sayısı : 1166)
7. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1969 yılı
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet
Senatosu ve
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Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezkere
leri. (Millet Meclisi 1/582; Cumhuriyet Sena
tosu 1/952) (Millet Meclisi 8. Sayısı : 814;
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1177)
Sekiz tane açık oylamamız vardır, kupalar
dolaştırılacaktır. Muhterem milletvekillerinin
oylarını kullanmalarını istirham edeceğim.
B)

DIŞİŞLERİ

BAKANLIĞI

BÜTÇESİ :

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, progra
mımıza göre, Dışişleri Bakanlığı 1969 yılı Büt
çe tasarısı üzerindeki müzakerelere başlıyacağız.
Ancak bundan evvel, Riyasete vâki iki mü
racaat var, bu hususta bilgi vermek isterim Yü
ce Meclise.
Birisi; Türkiye işçi Partisinden Sayın Ta
rık Ziya Ekinci ve Sayın Behice Boran imzası
nı taşır. Dışişleri Bakanlığı Bütçesinin müzake
resinde grup sözcüleri konuşma müddetinin
45 er dakikaya çıkartılması hususunda bir tek
liftir.
Bunu muameleye koymama imkân yoktur
Riyaset olarak, hangi bakanlıkların bütçeleri
kaçar dakika konuşulacaktır, hususu evvelâ
Meclisimizin Sayın Başkanının, Başkanlığında
grup temsilcilerinin bir araya gelerek tesbiti,
bilâahara de Yüce Meclisin kararına iktiran
etmiştir. Bu bakımdan esasen gecikmiş olan
bütçeyi tam rayına oturtmak üzere iken 45 da
kikaya çıkartmak bir taleple mümkün değil
dir. Yüce Meclisin verdiği karara aykırı bir
karar olur.
İkincisi; esasen 20 dakikada konuşmasını
bitiremiyen arkadaşlarımıza talebettikleri tak
dirde, Yüce Meclisin müsamahası ile de 5 - 10
dakika civarında bir tolerans tanımak mümkün
oluyor.
Bu hususu da arz eder, bu talebi muameleye
koyamıyacağımı Yüce Meclise bildiririm.
Saym Kasım Gülek'in bir talebi vardır;
grup sözcülerinden milletvekillerine, hele hele
bağımsızlara hiç sıra gelmiyor, Senatoda 6 ta
ne milletvekili konuştuktan sonra ancak kifa
yet önergesi işleme tabi tutuluyor; derler. Doğ
rudur, ama Senatonun yeni yapılmış bir İçtü
züğü vardır. Ve o içtüzük tatbik edilmektedir.
içtüzükte böyle bir hüküm olduğu için bu tat
bikat yapılmaktadır. Biz Senatonun İçtüzüğü
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nü değil, elimizdeki mevcut içtüzüğü tatbik et
mek mevkiindeyiz. İçtüzüğün hükümleri içeri
sinde kalacağımız için bunu da her hangi bir
muameleye koymam mümkün değildir, elimdeki
tüzüğü tatbikle mükellefim.
Arz ederim.
Millet Partisi Grupu Sözcüsü, Sayın Faruk
Önder. Buyurun.
Osman Bölükbaşı (Dosyası koltuğunda, kür
süye doğru ilerler)
Zatıâliniz çıkacaksınız, Sayın Osman Bölük
başı buyurun. Saat : 14,50 efendim. (M. P. sı
ralarından alkışlar)
MİLLET PARTİSİ GRUPU ADINA OS
MAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Muhterem
milletvekilleri,
Dışişleri Bakanlığı bütçesinin müzakeresi
vesilesiyle gruplara tanınan çok kısa zaman
içinde, dış politika ile alâkalı bâzı görüşlerimi
zi Yüce Meclise ve Büyük Türk Milletine arz
edeceğiz.
Meselelerin tahliline başlamadan evvel ma
ruzatımızın değerlendirilmesine zemin teşkil
edeceği düşüncesiyle bâzı esasları bir kere da
ha belirtmeyi faydalı bulmaktayız.
Yüksek malûmlarıdır ki, dış politika saha
sındaki hata ve ihmaller milletimiz için geç
mişte telâfisi imkânsız zararlar ve hattâ felâ
ketler doğurmuştur. Almanların Kumanda et
tiği ve güya Osmanlı donanmasına ithal edil
dikleri açıklanan iki harb gemisinin bir emri
vaki ile Türkiye'yi Birinci Dünya Harbine sü
rüklediği vakıası ve bunun felâketli neticeleri
henüz unutulmamıştır. Böyle neticeleri önleme
nin en iyi etkili vasıtası, dış politika konula
rında millî murakabenin şekli olarak değil,
gerçek mânada işlemesidir. İktidarı murakabe
muhalefetin başlıca vazifesi olduğuna göre, dış
politika gibi hayati bir konuda bu murakabe
görevini lâyıkiyle yapmıyan bir muhalefet, do
ğacak neticelerden bizce iktidar kadar sorum
ludur. iktidarlar da muhalefete bu görevleri
ni ifa için lüzumlu bilgileri vermek mevkiindedirler. Esasen bir iktidarın dış politikada ba
şarısı, muhalefetle danışma ve dayanışma zih
niyetiyle hareket etmesine sıkı sıkıya bağlıdır.
En halklı dâvalar bile kuvvete dayanmadık
ları takdirde yaşadığımız dünyada maalesef
âciz kalmaktadırlar. Kuvvete dayanmıyan hak
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âciz, hakka dayanımıyan kuvvet zalimidir, diyen
feylezofun sözü 'bugün dahi kıymetinden bir
şey kaybetmemiştir. Kuvvetli olmanın ve harİT
ce karşı böyle gözükmenin en önemli unsurla
rından biri de milletçe birlik ve beraberlik ha
linde bulunmaktır. Bu birlik ve beraberliği
sağlamak hususunda herkesten fazla görevli
ve sorumlu olan iktidarların dış politika konu
larında muhalefete bilgi vermeleri, onunla iş
birliğinden istişareden kuvvet aramaları bu
görevi ifa ve bu sorumluluğu idrak etmeleri
nin asgari şartıdır, iktidarlar bunu yaptık
ları ölçüde, muhalefetin kendilerini destekleme
si ve meseleler hakkında çözüm yolları göster
mesi ve tavsiyelerde bulunması mümkün olur.
Sorumluluk .duygusu taşıyan ciddî bir mu
halefet, bilgisi ve mütalâası dışında yürütülen
bir dış politikayı körü körüne tasdik etmek
mevkiine düşemez ve susmak da, millî menfaat
lere hizmet edecek bir keramet olduğuna ina
namaz. Muhalefet nihayet kendisince malûm
olan olaylardaki hataları değerlendirerek Hü
kümetleri uyarmaya ve onları, doğru gördüğü
yola itmeye çalışır. Bu zarureti kavramış bu
lunan demokratik memleketlerde sorumluluğu
nu ciddî surette müdrik olan hükümetler mec
lislere ara sıra bilgi vermekle yetinmemişler
ve daima önemli dış politika konularında yarı
nın iktidarlarını temsil eden muhalefet lider
lerine sık sık bilgi vermek ve onlarla işbirliği
ve istişareden kuvvet almak geleneğini kur
muşlardır. Vaktiyle muhalefette bulunduğu
zaman belirttiğimiz bu esasları en hararetli bir
dille savunmuş bulunan Adalet Partisi iktida
ra geldikten sonra âdeta bunları unutmuş, çok
önemli meselelerde bile muhalefetle zamanın
da istişare yolu aramamış, gazete haberlerini
aşan bir değeri olmıyan bilgileri de, nadiren
ve işişten geçtikten sonra vermiştir.
1967 Kasımında Kıbrıs'ta İM Türk köyüne
yapılan kanlı tecavüz dolayısiyle Türkiye gün
lerce bir harb havası içinde yaşatıldığı halde,
işin başında muhalefetle istişarede bulunmaya
lüzum görmiyen Hükümet sonunda bir cenaze
namazına davet eder şekilde bizleri davet et
miş ve dağın fare doğurmasını hatırlatan bir
neticeyi önümüze koymuştur. Bu neticenin
Türk Milletini tatmin etmiyeoeğini ve Makarioıs'un muhatap alınmamasının doğuracağı akı
beti makamında kendisine ifade ettiğimiz Baş
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bakan, çok keç kalmış garip bir davranışla)
«Ne yapmamızı tavsiye edersiniz?» diyebilmiş
tir.
Muhalif bir parti lideri olarak davet edil
diğimiz zaman her iş olmuş bitmişti. Tâbir ca
izse nikâh kıyılmış iş merasime kalmıştı.. O
zaman işin başında fikrimizi sorsaydınız, Kıb
rıs konuusnda Hükümete evvelce verdiğimiz
muhtıra ile tavsiye ettiğimiz politika çerçeve
sinde düşüncelerimizi ifade ederdik, bu mer
halede ne söylesek bir değeri olmaz demiştik.
Muhterem milletvekilleri, işte dış politika
mızı, yukarda ifade ettiğimiz mütearifelere iti
bar etmiyen, saygı duymıyan, kendini her şeye
kâfi gören ve fakat hiçbir işi de başaramıyan,
millî dâvamız olan Kıbrıs dâvamızı verimsiz
müzakerelerle uyutmak politikası ile çürüten,
bu konuda ele geçen tarihî fırsatları heder eden
ve milletimizi bilgisi ve rızası dışında bir harb
felâketine sürükliy©bilecek ve Türkiye'mizi 32
milyona mezar yapabilecek bir nitelik taşıyan
Amerikan askerî üslerinin tehlikesini ortadan
kaldıracak bir anlaşmayı bile Meclis içinde ve
Meclis dışında üç seneden beri yaptığımız sa
vaşa ve uyarmaya rağmen sağlıyamıyan bir
zihniyet ve bir kadro idare etmektedir.
Muhterem milletvekilleri, konuşma müdde
timizin çok kısa olması dolayısiyle ancak bir
kaç konu üzerinde durabileceğiz. Söyliyeceklerimizin gerçek anlamiyle değerlendirilmesi
için Millet Partisinin dış politika konusunda
bağlı olduğu bâzı prensipleri ve esasları be
lirtmeyi faydalı bulmaktayız.
Bir kere daha ifade edelim ki, Millet Par
tisi mevcut dostluk ve ittifaklar çerçevesinde
müstakil ve şahsiyetli bir dış politika takibedilmesinin daima savunucusu olmuştur..
Türkiye, kaderini şu veya bu devlete değil,
prensiplere bağlamalı, bütün devletleriyle ve
bilhassa komşulariyle iyi münasebetler kurma
ya çalışmalı ve her şeyden evvel kendi gücüne
ve millî kaynaklarına güvenmelidir. Hareket
serbestisini fiilen ve hukukan tehlikeli bir şe
kilde sınırlandırılmış bulunan bir duruma düş
mekten kaçınmalıdır. Muayyen devletleri mem
nun etmek ümidiyle başka devletleri tahrik edi
ci bir duruma düşmemelidir.
Rusya ile olan münasebetler de ise özel bir
dikkat gösterilmesi ve teenni ve temkin elden
bırakılmamalı ve ölçü kaçırılmamalıdır.
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Her vesile ile Amerika'yı kötüliyen ve bu
arada açık hava kapalı şekilde Rusya'yı şirin
gösterme gayretlerini Millet Partisi millî men
faatlerimize uygun bulmamaktadır.
Bir devlete körü körüne düşman olmanın,
diğerine de körü körüne bağlanmanın milleti
mize zarar vereceği kanaatindeyiz. Millet Par
tisi Türkiye'nin NATO ittifakından ayrılması
nı istiyenlerin karşısındadır, karşısında olacak
tır. NATO dan ayrılmamızın kendimize değil,
ancak Rusya'ya hizmet olacağı ve böyle bir
ayrılıştan uzak veya yakın bir itsikbalde Tür
kiye için çeşitli mahzur ve tehlikeler doğacağı
inancındayız. Millet Partisi, Türkiye'nin NA
TO içindeki durumunu, Amerika ile olan mü
nasebetlerinin kendi güvenliğinin ve millî men
faatlerinin emrettiği istikamette düzeltilmesi
yollarının süratle bulunması fikrindedir. Bil
hassa Türkiye'yi bölgesel nükleer bir harb fe
lâketine sürükliyebilecek şartlar mutlaka or
tadan kaldırılmalıdır. Bu yapılmadığı takdir
de Türkiye kendi güvenliğini sağlamak için
girdiği NATO ittifakı ve toprakları üzerinde
askerî üsler verdiği ve bağlandığı Amerika
yüzünden Türk Milletini yok edebilecek bir
duruma râza göstermiş olur.
Muhterem milletvekilleri, Türk - Amerikan
münasebetlerinin bilhassa halk efkârı bakımın
dan aldığı şekilden milliyetçi, hürriyetçi, mu
kaddesatçı ve antikomünist olan bir parti olan
Millet Partisinin memnun olması mümkün de
ğildir. Bu neticenin doğmasında Türkiye'de
Amerikan aleyhtarlığı her geçen gün biraz da
ha artmaktadır, bu neticenin doğmasında müt
tefikimiz Amerika'nın da büyük bir sorumlu
luk hissesi olduğuna inanmaktayız.
Haklı dâvamız olan Kıbrıs konusunda Ame
rika'nın başından beri takibettiği dostluk ve
adalet icaplariyle bağdaştırılması mümkün olmıyan politika, bu üzücü gelişmelerin başlıca
sebebi olmuştur.
Diğer taraftan topraklarımız üzerinde teh
likeli birtakım imtiyazlar elde etmiş bulunan
Amerika'nın bu imtiyazları terk etmekten kaçı
nan tutumu Amerikan aleyhtarlığım körükliyenler için tesirli bir vasıta olmuştur.
Sayın Dışişleri Bakanının Ocak 1967 de
grupumuz tarafından verilen (Kıbrıs dâvası
ve Türkiye'deki Amerikan Üsleri) konularını
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kapsıyan gensorunun öngörüşmesinde, üç ay
uğraştıktan sonra ne olduklarını bulabildiği
ve öğrenebildiğini ifade ettiği ikili anlaşmalar
yeni bir anlaşmayla Türk Milletinin emniyet
ihtiyacına ve millî menfaatlerine cevap verecek
bir hale bir türlü getirilememiştir. Bu konuda
Amerika ile yapılan müzakereler bir yılan hi
kâyesi gibi sürüp gitmektedir.
iktidar, evvelâ Amerikan askerî üslerinin
mevcudiyetini inkâra varan beyanlarda bulun
muş, bunlar NATO üssüdür demiş bilâhare üs
yoktur, tesis var gibi garip beyanlarla vahîm
gerçeği örtmeye çalışmıştır. Sonra da Ameri
ka üslerinin mevcudiyeti sabit olmuştur. Yılan
hikâyesi şeklinde uzayıp giden müzakereleri
mazur göstermek için «55 ikili anlaşmaların
yeni bir şekle sokulması zamana mütevakkıf
tır» gibi beyanların gölgesine çekilmiştir.
Çeşitli sahalara ait ikili anlaşmalardan hiç
olmazsa Türkiye'yi bir emrivaki şeklinde bir
harb felâketine sürükliyebilecek Amerikan üs
leri ile alâkalı tehlikeli imtiyazlara nihayet
verecek bir neticeye, şayet Amerika'nın haksız
bir direnmesi ve Hükümetin de zaaf gösterme
si olmasaydı geçen üç yıl içinde varılabilirdi
denemez. Her halde demek imkânsızdır.
Başbakanla, Aralık 1968 de Amerikan üsle
ri ve ikili Anlaşmalar konusunda yaptığımız
oförüşmede bir iki pürüzlü nokta kaldığı ve
bunun da Brüksel'de bulunan Dışişleri Bakanı
mızın Amerikan Dışişleri Bakanıyla yapacağı
görüşmeler sonunda ortadan kalkacağı ve ye
ni Amerikan idaresiyle bir anlaşmaya varılaca
ğı ümidinde oldukları bize ifade edilmişti. Bu
görüşmeden bu tarafa aylar geçti, Amerikan
askerî üsleri konusunda bir anlaşmaya varıla
madı. Bu durumun yarattığı üzüntüleri dağıt
mak ve biraz daha kamu oyunu oyalamak için
olacak ki, Sayın Dışişleri Bakanımız, asıl önem
li olan Amerikan üsleri konusunu bir tarafa
bırakarak, Türkiye'deki Amerikan üslerinin
suç işlemeleri halinde nasıl muamele görecek
lerine dair usuli bir anlaşmayı büyük bir müj
de gibi Türk milletine duyurdu.
Bu tutumundan da anlıyoruz ki, Amerika
tehlikeli imtiyazlarından mecbur olmadıkça
vazgeçmeye niyetli gözükmemektedir.
Muhterem milletvekilleri, Amerikan askerî
üslerinin milletimiz için büyük bir tehlike kay-
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nağı olduğunu belirten bir beyanatımızın gaze- | yaret ediyor ve Türk subaylarına konferans
telerde yayınlandığı gün incirlik Hava Üssü
verebiliyor. Bütün bunlardan Dışişleri Ba
nün Amerika'lı Komutanı bize endirekt cevap kanlığımızın habersiz olduğu da yine Sayın
vermeye kalkışmıştı. Teknik bir eleman oldu
Bakan tarafından açıklanabiliyor. Bu su
ğunu unutan İncirlik Hava Üssünün Amerikalı
retle sayın büyükelçinin ismi etrafında yapı
komutanı Albay üslerle alakalı siyasi tartış
lan dedikodulara da kudet kazandırılıyor.
malara katılmaktan böylece kendini alamamış
Dışişleri Bakanlığımızın bu konudaki se
tır. Bu konuda bir açıklama yapılması icabediyirci ve sorumsuz tutumunu herkese bâzı
yorsa, bunu yapmanın Türk makamlarına dü icapları hatırlatmamasını yererken bir hâ
şen bir görev olduğunu hatırlamamıştır. Bu
diseyi ibret alınması için zikretmek isteriz.
Sayın Amerikalı komutan gerçekleri örtmeye
Bir büyük devletin Türkiye'deki Büyükel
çalışan beyanatında kendilerinin bu üslerde mi
çisi, bir tarihte parti lideri, bizi ziyaret etmek
safir olduklarını iddia etmiştir, iddiaları maa
arzusunda bulundular. Randevu taleplerine
lesef gerçeklere tamıamiyle aykırıdır.
bir cevap vermeden Sayın Ahmet Bilgin'i
4 Ocak 1967 tarihinde Yüce Meclis huzu Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle temasa me
runda yaptığımız uzun konuşmada ifade ve mur ettik. Bu temas neticesindedir M, Dışiş
izah ettiğimiz üzere Amerika istediği anda bu
leri Bakanlığımızın telkinlerini mâkul bula
itelerden harekete geçerek Türkiye'yi haberi ve rak alâkalı büyükelçiye şu cevabı telefonla
rızası olmadan olup bitti şeklinde bir atom har bildirdik.
bi felâketine bile sürüklemek imkânına fiilen
«Sayın Elçinin ziyaret arzularını Genel
sahiptir.
Başkanımız Osman Bölükbaşı memnuniyetle
Misafir öyle bir misafir ki, her an evimizi karşılamıştır. Ancak sefir hazretlerinin bu gö
yakabilir. Amerikan üslerinin milletimiz için
rüşme arzusunun Dışişleri Bakanlığı Protokol
bir tehlike kaynağı olmaktan çıkması ancak bu
Dairesi vasıtasiyle kendisine intikalinin şa
üslerde fiilî hâkimiyetin Türk komutan ve as- I
yanı tercih olduğu mütalâasındadırlar.»
kerlerinin ellerinde olmıasiyle, Amerikan uçak
Elçiliğe verdiğimiz bu cevap, o zaman ay
larının giriş ve çıkışlarının, bunların izinlerine
rıca Dışişleri Bakanlığı yetkililerine telefonla
bağlı kılınması, cephaneliklerin de Türklerin
bildirilmiş ve alâkalı arkadaşların imzaları za
muhafazasında bulunması ve bir kelimeyle
bıtla tesbit edilmiştir.
olup bdttileri imkânsız kılan fiilî bir hâkimi
Elçilerin liderleri ziyaretleri mutadolduklayetin Türklerde olmasiyle mümkün olabilir.
rı halde biz hassasiyet göstermemiz ve bize
Bu sağlanmadıkça «Biz misafiriz, hareket bu konuda telkinlerde bulunması bulunmuş
lerimiz hakkında Türk Genelkurmayına bilgi
olan Dışişleri Bakanlığı Amerikan Elçisinin
veririz» gilbi sözlerin hiçbir değeri olamaz. Ame
bu davranışı incirlik Üssü Amerikalı komu
rika bu tehlikeli imtiyazından vazgeçtiği, ev
tanın beyanı karşısında sakit kalması yal
sahibinden dafha fazla söz sahibi bir misafir
nız şayanı dikkat değil, aynı zamanda şayanı
olmaktan çıktığı zamandır M, Türk - Ameri
eseftir de.
kan dostluğu sağlam bir zemine oturmuş ola
caktır.
Muhterem milletvekilleri, biraz da Yunan
istan'la
olan münasebetlerimiz üzerinde dur
Amerika askerî üsleri alâkalı bir anlaşma
mak
isteriz.
Geçenlerde bir beyanatımızda
yı yıllardan beri yapmaya muvaffak olamryan
Hüfcümet bunun nedenlerini Yüce Meclise açık da ifade ettiğimiz üzere Kıbrıs facialarının
hakiki sorumlusu Yunanistan'dır. Bu devlet
lamalıdır.
kurulduğu
günden beri Türkiye aleyhine
Muhterem milletvekilleri, bir
taraftan
sinsi
bir
genişleme
politikası takibetmiş ve
Amerikalı albay, üsler konusunda siyasi mü
maalesef
çok
zaman
başarı da sağlamıştır.
nakaşalara karışabiliyor, diğer taraftan da
istiklâl mücadelesinde Milletimizden al
Amerikan muhterem büyük elçisi, elçiler için
ordu komutanlarını ziyaret etmek mutad bir dığı tarihî dersi çabuk unutan Yunanistan
hareket veya bir protokol zarureti olmadığı Türk toprakları üzerinde Bizans imparator
halde, istanbul'da 1 nci Ordu Komutanını zi- | luğunu ihya etmek ve Ayasofya'ya çan tak— 42
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inak hayallinden ve hainliğinden vazgeçmiş
değildir.
Gençlerini bu hayal ile yetiştirmekte ve top
raklarımızda gözü olduğunu, gözü olduğunu her
vesile ile tekrar etmektedir. Kıbrıs'ı elde etmeyi
bu emeline varmak için bir suçlama tahtası say
makta, bize karşı düşmanlığının gizlememektedir. Resmî şahsiyetlerinin ara sıra söyle
dikleri riyakâr sözler bu gerçeği örtememektedir. Bu düşmanlığın en son tezahürü, Ege
sahillerimize yakın olan ve Lozan Anlaşması
ile askerlerden tecrit edilmiş bulunan Yunan
adalarında, bir gün Türkiye aleyhinde kullanıl
mak üzere jet üsleri inşa etmeye başlaması
dır. Türkiye andlaşmalann kendisine ver
diği hakkı kullanarak bir gün KıJbrıs'a as
kerî bir müdahalede bulunmak zorunda kal
dığı veya haklı bir sebeple Yunanistan'la ça
tıştığı takdirde sahillerimizin burnu dibinde
kurulan bu jet üslerinden kalkacak uçaklar
İzmir, İstanbul, Ankara gibi Türk şehirlerini
kolaylıkla bombardıman edebeliceklerdir. Hü
kümet bu hainane ve gayrimeşru hazırlıkları
derhal durdurmak için harekete geçmediği
takdirde, bir gün İsrail hava taarruzuna uğ
rayan Araplar durumuna benzer bir vaziyete
düşmemizden haklı olarak korkulur.
Hükümeti uyaran ve üzerinden hayli za
man geçen beyanatımıza rağmen, Hükümetin
harekete geçtiği veya bir açıklamada bulun
duğunu gösteren bir emareye raslamamış bulu
nuyoruz. Hükümet adeta suçlu bir sükûtu po
litika haline getirmiştir. Hükümeti bu konuda
açıklamaya ve süratle harekete geçmeye bir
kere daha davet ediyoruz.
Muhterem milletvekilleri,
Komünist ülkelerle kurulacak münasebet
lerde çok dikkatli olmak icabettiği hususunu
Hükümetin kavramakta geç kaldığını gösteren
esef verici davranışlar vardır. Meclis kürsü
sünde vesikalarla ispat ettiğimiz üzere, 4 ncü
Koalisyon Hükümeti zamanında Türk - Rus
Kültür Anlaşmasının yürürlüğe girmesi veya
Rusya ile kültür mübadeleleri konusunda 1965
yılı için bir protokol imza edilmesi teşebbüs
lerini Millet Partisi durdurmuştur. O zamanki
davranışlarımızın bugünkü Hükümet için kâ
fi derecede bir uyarma teşkil etmediğini üzün
tü ile görmekteyiz.
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Adalet Partisi Hükümeti komünist Roman
ya ile bir kültür anlaşması imza etmiş ve bu
anlaşmanın tatbiki için de Meclise bir tasarı
sevk etmiştir. Millî Eğitim Komisyonunda ka
bul edilen bu tasan şimdi Dışişleri Komisyo
nundadır. Bu anlaşmanın 6 ncı maddesini ay
nen okuyacağız: «Yüksek Âkıd Taraflar diğer
tarafa ait edebî eserlerin tercümesini ve ya
yınlanmasını teşvik edeceklerdir. Bu eserler
ilgili memleket tarafından seçilecek ve teklif
edilecektir.»
Görülüyor ki, ilmî eserlerin tercümesi ve
yayınlanması için değil, her satırı açık veya
kapalı komünist propagandası kokacak olan,
Romen Hükümeti tarafından seçilecek bulu
nan edebî eserlerin Türkiye'de tercümesini ve
yayınlanmasını teşvik etmeyi Adalet Partisi
Hükümeti taahhüdetmektedir.
Bir taraftan komünizmle mücadele eder gö
züken, bu konuda haksız olarak Anayasayı
suçlıyan Adalet Partisi Hükümetinin komü
nistlerin edebî eserlerini Türkiye'de yayacak
bir taahhüde girişmesi karşısında Cenabı Hak
aziz Türk Milletini Allahsız Komünizmin felâ
ketinden olduğu kadar, böyle bir Hükümetini
basiretsizliğinden de korusun niyazı ile sözleri
mize son vereceğiz. Saygılarımızla. (M. P. sı
ralarından alkışlar)
BAŞKAN — O. H. P. Grupu adına Sayın
Nihat Erim. Buyurun efendim. (0. H. P. sıra
larından alkışlar) Saat : 15,09.
C. H. P. GRUPU ADINA NİHAT ERİM
(Kocaeli) — Sayın milletvekilleri;
Dışişleri Bakanlığının 1969 yılı Bütçesi gö
rüşmeleri dolayısiyle, O. H. P. Millet Meclisi
Grupu adına düşüncelerimizi açıklıyacağım.
Geçen yıl olduğu gibi, 1969 yılına da İkinci
Cihan Savaşı ertesinin huzurdan yoksun orta
mı içinde girdik. Dünya sahnesinde Batı ve
Doğu arasında bir anlaşmaya, bir uzlaşmaya
dayanan, temelli bir barış düzeni elde edile
memiştir. Üstelik, 1968 Ağustos ayında Çe
koslovakya'nın Varşova Paktı kuvvetlerince
işgali ve bu hareketi izah için Sovyetler Birliği
yetkililerince öne sürülen Devletler Hukuku
anlayışı kuşkuları çoğalmıştır. Bir yanda Vi
etnam'da hâlâ barış sağlanamaması, beride
Orta - Doğu bunalımı, bütün dünyada olumsuz
etkilerini sürdürüyor.
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Bu nedenlerle silâhlanma yarışı başdöndü- I lecek tertip ve ittifaklardan titizlikle uzak kal
rücü bir hızla yeni buluşlar, harikalar yarat
ması tabiîdir.
maya devam ediyor. Elektronik alanındaki
Bizim anlayışımızla Atlantik Paktı sadece
ilerlemeler, nükleer enerjiden faydalanmadaki
bir savunma ittifakıdır. Pakt içindeki taah
başarılar, Uzayda, bugün Aya götüren, , ya
hütlerimizi sırası geldiğinde takdir ederken,
rın daha da uzak hedeflere götüreceği artık
Sovyetler Birliğine karşı Türkiye yönünden
kesinleşmiş atılışlar ise, teknik ve malî imkân
sabepsiz bir düşmanca davranışa sürüklenmek
ları sınırlı olan ülkeleri derin derin düşündür
ten elbette kaçınmak gerekir.
mektedir. Nükleer silâhların yayılmasını ön
Bugünkü durumda Orta - Doğu bunalım,
lemek maksadiyle imzalanan anlaşma iyi bir
üzerinde
ayrıca düşünülecek bir endişe kayna
adım olmakla beraber, bu haliyle huzursuzluğu
ğıdır.
Arap
- israil anlaşmazlığında Türkiye'
gidermeye tekbaşma yeterli değildir.
nin mutlak bir tarafsızlık politikası gütmesi el
Bu yüzden, yeni silâhları kendileri yapamızemdir. Doğrudan doğruya işin içinde bulu
yan devletlerin, bir kısmı güvenliklerini taraf
nan bölge devletlerinin her biri ile güttüğü
sızlık politikasında ararlarken; bir kısmı da
müz dostluk ilişkilerini tümü ile korumak
karşılıklı dayanışma, yardım, işbirliği blokları
için tarafsızlık şarttır. Anlaşmazlığın hakem
halinde ittifaklar kurmuşlardır. Aynı zaman
liğini yapacak durumdaki devletlerden biri
da bloklar birbirleriyle «yumuşama», detant
olan Amerika ile NATO ittifak bağlarımızın
politikası içinde barışı sürdürmenin çarelerini
ve aynı durumda bulunan Sovyetler Birliği ile
durmadan araştırmaktadırlar. Bu ortamda yur
yeniden canlanan iyi komşuluk ve dostluk;
dumuzun durumu nedir? Türkiye İkinci Cihan
gelişmekte olan ekonomik ve ticari alış - veriş
Savaşı ertesinde ülkesinin bütünlüğüne ve ba
ilişkilerimizin zedelenmemesi için de, Türki
ğımsızlığına yönelen büyük tehditler önünde,
ye'nin, kendi hayati menfaatlerine doğrudan
güvenliğini Batılı devletlerin yardımlaşma ve
doğruya dokunmıyan Orta - Doğu anlaşmazlı
savunma ittifakı içinde bulmuştur. Hiç şüphe
ğında tarafsız kalması gerekmektedir. An
yoktur ki, 1952 - 1962 döneminde Devletimizi
laşmazlığın, biran önce, barışçı yollardan çö
yalnızlıktan Atlantik Paktı kurtarmış, genel
zümlenmesi için en iyi dileklerimiz elbette ki,
dünya dengesi sistemi içinde güvenlik ihtiyacı
her zaman acı çekmişlerle ve çekmekte olanlar
mızı bir ölçüde yine bu ittifak tatmin edebil
la birliktedir. Biz, bu politikanın NATO için
miştir.
de kalarak yürütülebileceğine inanıyoruz.
1962 den bu yana, Sovyetler Birliğinin ge
nel dünya politikasında ve özellikle Türkiye'
Değerli milletvekilleri, Sovyetler Birliği ile,
ye karşı tutumunda gelişmeler olmuştur, iki
irap. ile, Irak ile, Suriyet ile, Burgaristan ile sı
Devlet sorumlularının birbirlerinin ülkelerine
nırlarımız vardır. Bu devletlerin her biri ile iyi
yaptıkları ziyaretler, görüşmeler, izahlar bu komşuluk, dostluk ilişkileri yürütülmektedir.
günkü ortamda Sovyetler Birliğinin Türkiye'
Hiç birisi ile çözümlenmemiş büyük bir siyasi
ye karşı, 1945 - 1953 arasındaki istekleri ileri
anlaşmazlığımız yoktur.
sürmiyeceği intibaını uyandırmıştır.
I
Adlarını saydığımız sınır komşularımızın dı
Bu intiba değerlidir. Sovyet Birliği ile nor
şında, bir tek sınır komşumuz için, Yunanistan
mal ve dostça komşuluk gütmeye Türkiye
hakkında, aynı sözleri ne yazık M, şu anda söyCumhuriyeti her zaman önem vermiştir ve bu
liyecek durumda değiliz. Çünkü; üsitelik Atlan
na ihtiyaç vardır. 1939 da İngiltere ve Fransa
tik Paktı içinde ittifak halinde bulunduğumuz
ile Üçlü İttifakı imzalarken de, 2 numaralı Pro
Yunanistan ile büyük bir meselemiz vardır. 1959
tokolü bu İttifaka eklemek suretiyle, Sovyetler
ve 1960 da tarafların -yani ingiltere'nin, Yu
Birliğine karşı bir davranış içinde olmamaya
nanistan'ın, Türkiye'nin, Kıbrıs Rumlarının,
verdiği değeri Türkiye göstermiştir. Büyük
Kıbrıs Türklerinin- serbestçe görüşüp, gönül
Kuzey komşumuz bizim ülke bütünlüğümüze,
rızası ile imzaladıkları, yürürlüğe koydukları
bağımsızlığımıza saygılı kaldıkça, Türkiye'
anlaşmaları, bunlara dayanan Anayasayı, Kıb
nin de ona karşı, kışkırtıcı olmıyan bir dav
rıs Rum yönetimi ve onun desteği olan Yunaranış içinde, ona karşı tecavüz hedefi güdebi- I riistan, devletlerarası hukuka, milletlerarası ah44 —
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Kıbrıs'ta cemaatlar arasında, mahallî ida
lâka aykırı olarak çiğnemişlerdir. Kıbrıs'daki
Türk
kardeşlerimizi
eşine
az
rastla reler muhtariyeti etrafında geçtiğini Bütçe ve
Plân Karma Komisyonunda Sayın Bakanın söy
nır bir vahşetle, çoluk, çocuk, kadın ayırmaklediği görüşmeler, 1959 ve 1960 anlaşmalarına,
sızın öldürmüşlerdir. Bu yüzden Yunanistan
Kıbrıs Anayasasına kıyasla, Türkler aleyhine
ile doğrudan doğruya silâhlı çatışma tehlikesi
bir gelişme, bir kayıp şeklini almamalıdır. Zübir kaç defa başgöstermiştir.
rih ve Londra anlaşmalarındaki Türk Cemaati
1967 yılı Nisan ayında Atina'da yapılan bir
nin
siyasi haklan, Türkiye'nin garanti hakları
askerî darbe ile işbaşına gelen şimdiki rejim,
korunacak
mıdır?
önceki Hükümete kıyasla milletlerarası andlaşmalara daha saygılı olmayı vadetmiştir. Atina'Aradan geçen ayların, yılların Türk Cemaa
daki yeni Hükümet ile o tarihte başlıyan ve bir
tinin zararına işlemediği, yahut her iki cemaat
yandan da Kıbrıs'da cemaatler arasında yürü
için eşit neticeler doğurduğu şeklinde bir izah
tülen görüşmeler, önümüzdeki Nisan ayında
tan Hükümetimiz vazgeçmelidir. Türk Cemaa
ikinci yılını dolduracaktır. Henüz ortada esas
tinin yakın ve uzak kayıpları vardır. Bunların
meselelerin halline doğru bir belirli ilerleme
ancak, meselenin son çözüm şeklinde, 1959 yoktur. Hükümeitmiz bu konuda kendisine yö
1960 anlaşmalarında Kıbrıs Anayasasındaki
neltilen sorulara, netice alındığında Parlâmen
haklar, esasında korunabildiği, teminatı da güçtoya getireceğiz şeklinde cevap vermektedir.
londirilebildiği takdirde, telâfi edilebileceği dü
Değerli milletvekilleri; O. H. P. işin başın
şünülebilir.
dan beri Hükümetin bilhassa bir noktada uya
Hükümeti bu konuda uyarmaya yıllardır
nık olmasını istemiştir, bu da Atina ile Ma- i çalışıyoruz. Hükümet, baştan beri, savunma ola
karios'uTi danışıldı döğüş politikası yürütmele
rak: Ben işi elime yeni aldım, yahut, mesele
ri ve bir oyalama taktiği gütmeleri ihtimalidir.
yi biz ne halde bulduk gibi sözlerle, eleştirile
Bizim bu uyarmayı yapmaya ba>şlamamız- ri geçiştirme hevesindedir. Ama, şimdi artık
d.an bu yana dört yıl geçti. Hükümet, bir
aradan 4 yıl geçmiştir. Bu mazeretlerin hiç
olumlu sonuç hâlâ getiremedi. Karşımızdakiler birinin değeri kalmamıştır. Milletlerarası bir
Galo Plâza raporundaki tavsiyelere uygun bir
anlaşmazlık halinde ele aldığı meseleyi Hükü
politika güderek adım adım emellerine doğru
met, 4 yıl sonunda çözümleyememiştir.
ilerlemektedirler. Bilindiği gibi Galo Plâza,
C. H. P. nin federasyon teklifini ne kabul,
Enosis'in, tehlikeler ortadan kalkıncaya kadar
ne
de
reddeden Hükümet, kendisinin tercih et
geri bırakılmasını Rumlar'a tavsiye etmiştir.
tiği
belirli
bir şekil için bugüne kadar açık va
Bugün yapılanın bundan başka bir şey, devam
ziyet
almadı,
alamadı.
lı, kesin bir şekil olduğuna dair hiçbir garan
Mahallî muhtariyet adı altında Kıbrıs'taki
ti yoktur. Galo Plâza, Türkler'e geniş azınlık
Türkelere
verilecek olan acaba nedir?
haMarı tanınmasını öngörmüştü. Rumların
Şimdiye
kadar öğrenildiğine göre, bir köy
henüz bundan ileri, meselâ 1960 Anayasasının
de
Türk
çoğunlukta
ise, veya o köyün ahalisi
siyasi haklarını tanımaya yakın olduklarını gös
nin
tümü
Türk
ise,
muhtar
kendilerinden ola
teren hiçbir belirti yoktur. Halbuki bu Galo
bilecek, köye ait işleri kendi aralarında karar
Plâza raporu, 1965 te A. P. Koalisyon Hüküme
laştıracaklar, yürüteceklermiş...
tince, yani Türkiye'ce reddedilmiştir.
Bu muhtariyet nasıl bir muhtariyettir? En
Unutmamak gerekir ki, Atina'daki Hükümet
<^jde, asgari azınlık 'haklarına sahip insanlara
işbaşına serbest seçimle gelmemiştir. Aradan
tanınması doğal bir hak sayılan bu imkânın
iki yıl geçtiği halde kendini bir serbest seçim
adı, mahallî muhtariyet mi olacaktır?
imtihanına sokanıalmaktadır. Yunanistan gibi
Rumlar ve Yunanistan Kıbrıs'da Türklere
bir ülkede böyle bir rejimin ömrünün uzun sü
"bunu
tanıyınca, Kıbrıs meselesine hal şekli bu
receği iddia edilemez. Yarın Atina'da rejim
lunmuş mu olacaktır? 1960 tarihli Kıbrıs Ana
değişince, Kıbrıs işinin, aradan geçen çetin
yasasında bunlar var, Türk cemaatinin toplum
yıllara rağmen, bir adım ileri gitmemiş olarak
olarak çeşitli konularda kendi iç işleri için ya
baslansrıç noktasında bulunmasından ciddî ola
sama yetkisi var, Cemaat Statüsü var, Cemaat
rak korkulur.
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Meclisi var... Bunlardan daha az önemli olmıyan bir şey daha var: Türk Cemaatinin Devle
tin genel yasama, yürütme gücünde cemaat sıfatiyle siyasi katkısı var. Cumhurbaşkanı Yar
dımcısı Türk'tür, üç Bakan Türk'tür, Yasama
Meclisinin belli bir oranını Türkler seçer.
Bütün bunların garantisi olarak Türkiye'nin
gözetleyici, koruyucu hakları, yetkileri var.
Hükümet bizi aşırı bir vesveseye düşmüş
görmesin. Makarios'un bu yılın Ocak ayında
Atina'da basma sızdırdığı haberler, kuşkumu
zun ne ienlerindendir. 4 yıl umutla oyalanan
Türk kamu oyuna da sunulan bu haberler he
nüz yalanlanmış değildir.
Kamu oyumum yalanlamayı Sayın Bakan
dan beklemektedir. Makarios'dan naklen açık
lanan «hudutlu muhtariyet» ne türlü muhtari
yettir? Uzun vadeli bir Enosis plânı nedir?
Aynı kaynaklar, şimdilik bir buhranın patla
masını arzu etmiyen Atina Hükümetinin, Makarios'a bir oyalama siyaseti ile vakit kazanma
sını telkin etmiş. Çünkü Yunanistan, bu arada
askerî yardımları sağlamak ve ekonomik prob
lemleri halletmek amacı peşindedir.
Sayın Dışişleri Bakanı A. P. Sözcüsü olarak
10 Eylül 1964 te Senato kürsüsünde, o zamanki
Hükümeti, Zürih ve Londra anlaşmalarında
değişiklik yapacak bir politikayı, Parlâmento
dan önceden izin almaksızın yürütmekle suçlu
yordu. Aslında böyle bir davranış o zaman
yoktu. Ama Sayın A. P. Sözcüsünün, yani o
zamanki muhalefet sözcüsünün bu hassasiyetini
şimdi değerlendirebiliriz.
Bu derecede duyarlılık göstermiş olan Sa
yın Bakanın, Zürilh ve Londra anlaşmalarında
Türk Cemaatine ve Türkiye'ye tanınmış haklar
da azalma, kısıtlama mahiyetinde bir müzakere
nin içinde bulunduğuna, bulunabileceğine ihti
mal vermek istemiyoruz. Büyük Millet Mecli
sinden özel yetki almadıkça, böyle bir şey yap
mazlar, diyoruz,
Bundan dolayı, Sayın Çağlayangil'in, mahal
lî muhtariyet adı altında, Türk Cemaatinin
tüm Cemaat olarak siyasi haklarının kurban
edilmiyeceğine, Zürih ve Londra anlaşmalariyle Türkiye'ye ve Türk Cemaatine tanınan hak
ların terk edilmiyeceğine dair açık, kesin te
minat vermeleri çok faydalı olacaktır.
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Geçen yıl kesin sonuca bağlanmadığı bildiri
len Türk Cemaatinin mallarına verilen hasarın
tazmini meselesi acaba simidi ne safhadadır?
Bir de Batı - Trakya Türkleri meselesi var.
Yunanistan'ın şimdiki Hükümeti ile orada ya
şayan Türk kardeşlerimizin haklarının tanın
ması konusunda ne gibi olumlu neticeler elde
edildiğini de öğrenmek hakkımızdır.
Sayın milletvekilleri; son günlerde, sözü çok
edilen Amerika ile Türkiye arasındaki ikili an
laşmalara da değineceğiz, Bu mesele Millet
Meclisi kürsüsünde ilk ortaya atıldığında -ya
ni budan 3 yıl kadar önce - biz, Hükümete, bir
zaman, bir mehil verilmesini bu kürsüde söyle
miştik. Tâ ki, bu antlaşmaların bir listesi ya
pılsın, muhtevaları incelensin, devletlerarası
hriküku, NATO gelenekleri yönlerinden muka
yeseler yapılsın, sonra da Yüce Meclise Hükü
metçe bilgi verilsin, demiştik. Şimdi aradan
3 yıl geçmiş bulunuyor. Hâlâ Millet Meclisine
bilgi verilmedi, ikili anlaşmalarla bu Devlet
no gibi yükümler altına sokulmuştur? Büyük
Millet Meclisi, bütün ısrarlı isteklerine rağmen,
bu konuda karanlıkta bırakılmaktadır. Her
sorulduğunda, Hükümet cevabolarak; bunla
rın hiçbirisini ben imzalamadım, bizden önceki
ler yapmışlar. Biz Amerika ile görüşüyoruz,
bir esasa bağlamak için çalışıyoruz, diyor.
Amerika ile konuşmaya başkyalı yanılmıyorsaik iki yılı aştı. Bir ana anlaşma tasarısı
üzerinde karşılıklı rıza sağlandı, şeklinde Sa
yın Dışişleri Bakanı Bütçe ve Plân Komisyonu
na bâzı bilgiler sunmuştur. Orada, Sayın Ba
kan, iki yıl süren yoğun görüşmeler sonucun
da Türk - A. B, D, anlaşmasının büyük bir kıs
mı üzerinde mutabakata varılmıştır, demiştir.
Bu konuda Türk kamu oyunun, daha geniş ve
daha açık bilgileri ve hele artık, mutlaka ke
sin bir sonucu sabırsızlıkla gözlediğinin her
Ihald'e Sayın Bakan da farkındadır. İş uza
dıkça,, çeşitli söylentiler ortalığa yayılıyor.
Amerika'nın güçlükler çıkardığı sanılıyor. Bu
ine Türk kamu oyunda Amerika'ya karşı olum
suz yankılar bırakıyor. Kısaca bu işi artık bi
tirmek ve bir an önce Büyük Millet Meclisinin
takdirine sunmak gerekir.
Türkiye'de görevli yabancı askerî persone
lin yargı usullerine dair yeni bir anlaşmanın
imzalandığını Bütçe ve Plân Karma Komisyo-
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nundaki açıklamadan öğrenmiş bulunuyoruz.
Uygulamanın yeni şikâyetlere yol açmaması
nı dileriz.
Değerli milletvekilleri,
Avrupa ^.aM kuruluşlarla Devletimizin iliş
kilerine de değinmek gerekiyor.
Avrupa. Konseyinde 1949 dan beri üye bu
lunuyoruz. Bu kuruluş, 1948 de onu meydana
getirenlerin tüm isteklerine uygun bir sonuca
henüz varamamıştır. Ancak, kültürel, sosyal
ve hukuk alanlarında elle tutulur neticeler var
dır. Başlıca devletlerin anlaşamamaları yüzün
den, siyasi alanda, Konsey hemen hemen yerin
de saymaktadır. 20 nci yıl dönümünde olduğu
muz Avrupa Konseyi, ilerde Avrupa Federasyo
nunun kuruluşunda onun çekirdeği olabilir.
Bundan dolayı bu kuruluşa gereken önemin ve
rilmesi yerindedir.
Altı devlet arasındaki Ortak Pazar ve yedi
devlet arasındaki Serbest Ticaret Birliği ilerde
her halde kaynaşarak tek bir varlık olacaklar'dır. Türkiye için, hazırlık dönemi denilen, en
az 5 yıllık a«ama sona ermektedir. Bu döne
min ikişer yıllık sürelerle 11 yıla kadar uza
tılması mümkün'dür. Simidi geçiş döneminin
eşiğinde bulunuluyor. Bu noktaida çok uyanık
olmak ve Türkiye'nin iyi ölçülmüş uzun süreli
çıkarlarına sahip çıkmak zorundayız.
BAŞKAN — Sayın Erim, bir dakikanızı rica
edeceğim.
O. H. P. GRUPU ADINA NİHAT ERÎM (De
vamla) — Sayın Başkan, iki sayfa daha yazım
bulunmaktajdır. Beş dakika uzatılmasını rica
edeceğim.
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; Sayın
Erim iki sayfa daha yazısı bulunduğunu söyler
ler. Her halde beş dakika daha sürer. Bu hususu
tasvibinize sunuyorum. Kabul edenler... Kabul
etmiy enler... Kabul edilmiştir.
Buyurun, efendim.
C. H. P. GRUPU ADINA NÎHAT ERÎM (De
vamla) — Sırtını Devlete dayamış, Devletin ko
ruyucu tedbirleri sayesinde yaşıyabilen, bir sa
nayi ile Ortak Pazar üyeliğinin nasıl bağdaştırı
labileceği, sanayimizde bir çöküntünün nasıl ön
leneceği başlıbaşına, bir araştırma, bir inceleme
istiyen önemli bir meseledir.
Hükümet, ekonomi, endüstri ve tarım alanla
rında plân disiplinine uygun ciddî bir ekonomik
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ve sosyal politika izliyerek Türk ekonomisi ve
toplumu ile Batı - Avrupa arasındaki uçurumu
en kısa zamanda kapatmaya yönelmelidir. Aksi
takdirde Türkiye'yi Avrupa Ortak Pazarına tam
üye yapmanın tatlı bir hayal olarak kalmasın
dan ciddî endişe duyarız.
Sayın milletvekilleri,
1967 ve 1968 bütçe görüşmelerinde de değin
diğimiz bir konuya Hükümetin dikkatini önemle
yeniden çekmek istiyoruz : Avrupa devletleri
arasında, ve ayrıca dünya ölçüsünde uzay araş
tırmaları, atom ve elektronik alanındaki, ortak
çalışmalar bugün medeni ülkelerin başta gelen
meseleleri arasında yer almıştır.
Avrupa'da, Uzay Araştırmaları Merkezi
(CERS), Uydular Aracılığı ile Telekomünikas
yon Merkezi (CEST), Uzaya Uydu Atma Usul
lerini Gerçekleştirme Merkezi (CECLES) gibi
kuruluşlar vardır. Ayrıca, Amerika Birleşik
Devletlerin katıldığı Uzayda Uydular ile
Milletlerarası
Telekominikasyon
Kuruluşu
(İNTELSAT) vardır. Bu çalışmalar geliştikçe
telefon, telgraf, teleks, radyo ve televizyon ya
yınlan bütün dünyada uydularla yapılacaktır.
Bâzı
ülkelerde
şimdiden
yapılmaktadır.
Bu konuda, Amerika Birleşik Devletlerinin
üstünlüğüne karşı, Sovyetler Birliği rekabeti
(ÎNTERSPUTNÎK) teklifi ile ortaya atılmıştır.
1968 yılı Ağustos ayında Viyana'da yapılan bir
toplantı, Sovyetler Birliği, Birleşmiş Milletler
Kuruluşu içinde işliyecek bir milletlerarası
(SPUTNÎK) haberleşme sistemi meydana getir
meye hazır olduğunu bildirmiştir,
Bütün bu çalışmalar, bu kaynaşmalar karşı
sında Türkiye ne yapmaktadır?
İsviçre'de Cenevre şehrinde Avrupa Atom
Araştırmaları Merkezi (CERN) vardır. îstiyen
devlet oraya bilginlerini, uzmanlarını gönderir,
araştırmalar, çalışmalar, deneyler yaptırır, bun
ları filme alır. Acaba biz buna katıldık mı Üni
versitelerimizden bilginler, uzmanlar oraya gi
debilmek imkânlarına, Hükümetçe, milletlerara
sı anlaşma ile kavuşturulmuş mudur
Kasım 1968 de Almanya'da Bad Godesberg
şehrinde Avrupa Üçüncü Uzay Konferansı top
landı. Buna katılan ve gözlemci gönderen 19
devlet arasında Türkiye'nin adını aradık, bula
madık. Katılan 19 devlet şunlardır : Federal Al
manya, Avustralya, Belçika, Danimarka, Ispan-
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ya, Fransa, italya, Norveç, Holânda, İngiltere,
isveç, isviçre, Vatikan. Bunlar üye devletlerdir.
Şimdi gözlemci yollıyan ülkeleri sayıyorum :
Avusturya, Kanada, Yunanistan, irlanda, Monoko, Portekiz.
Görülüyor ki, Vatikan'a, Monoka'ya kadar
en küçük Avrupa Devletleri, prenslikleri var,
fakat Türkiye yok.
1967 yılı Bütçe görüşmeleri esnasında bu ko
nudaki sorumuza, Sayın Dışişleri Bakanı, NATO
içinde bilimsel araştırmalar yapılması hususun
da karar alındığı, cevabını Vermişti.
NATO'nun bu alandaki çalışmaları ne safha
dadır? Türkiye'nin bunlara katkısı nedir, buna
dair bir şey bilmiyoruz.
NATO çalışmaları ne olursa olsun, adlarını
saydığımız Avrupa kuruluşlarının faaliyetine
katılmak lâzımdır.
Değerli milletvekilleri,
Dünya, bildiğiniz gibi yepyeni bir atılışın
içinde baş döndürücü bir hızla araştırmalar ya
pıyor, ilerliyor. Kuruluşlar, birlikler, merkezler
halinde örgütleniyor. Devletler, bu yarışın dışın
da kalmamak, bunlardan faydalanmak için her
türlü fedakârlıklara katlanıyorlar. Türkiye ne
den bu kervanın dışındadır? Bunu Hükümeti
mizden öğrenmek istiyoruz. Adlarını verdiğimiz
kuruluşlarla veya bunlar dışında bu türlü millet
lerarası örgütlerle, Hükümet - Dışişleri Bakan
lığı - şimdiye kadar olduğundan daha iyi, daha
verimli usullerle ilgilenmelidir. Dünya çağ de
ğiştirirken bu sefer olsun bunun dışında kalmıyalım,
1968 bütçesi Büyük Mecliste görüşüldüğün
de Saym Dışişleri Bakanı, Bakanlığının Teşkilât
kanununun Parlâmentoya sunulmak üzere oldu
ğunu söylemişti. Bu tasan neden gecikti, neden
hâlâ gelmedi? Bu hususta Sayın Bakandan bilgi
rica ediyoruz.
Sözlerimi bitirmeden önce bir önemli konu
da daha 0. H. P. nin görüşünü Büyük Meclise
ve bu kürsüden kamu oyuna duyurmak iste
riz.
NATO ittifakı içinde Akdeniz'de, Çağrı Gü
cü (On Cali Force) adı altında bir karma de
niz kuvveti kurulmasına karar verilmiş. Pren
sip olarak Türk Hükümetinin bu kuvvete ka
tılmayı kabul ettiğini gazeteler yazdı. Meseleyi
tahkik ettik, aslı olduğunu öğrendik. Biz bu
haber üzerine yetişemiyeceğimiz bir süratle
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Akdeniz'de sakıncalı taahhütlere girmek üzere
olduğumuz endişesine kapıldık. Kuzey Atlantik
Andlaşması içindeki hükümler dışında veya on
ları genişleterek yeni bir taahhüde girmekteki
sakıncaları Hükümete izah etmeye çalıştık ve
cevap aldık.
Yeni taahhütler almak bahis konusu olma
dığı, henüz kesinleşmiş bir karar bulunmadığı,
bu sakıncaları ortadan kaldırmaya Hüküme
tin çalıştığı bize bildirildi.
Şimdi yapabileceğimiz, böyle bir çağrı gü
cüne katılmanın sakıncalarından dikket ve mu
kabil tedbirlerle kurtulmak mümkün olmıyacağım tekrar söylemektir.
Değerli milletvekilleri, dış meseleler hakkın
daki C. H. P. Grupunun görüşlerini Yüce He
yetinize arz etmiş bulunuyorum. Saygılarımı
sunarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Türkiye İşçi Partisi Grupu adı
na Saym Behice Boran, buyurun efendim.
T. i. P. GRUPU ADINA BEHİCE HATKO
(BORAN) (Urfa) — Saym
Başkan, saym
milletvekilleri;
Son bir yılda dünyada yer alan olaylar ve
gelişmeler, Türkiye İşçi Partisinin dış politi
kadaki temel görüşlerinde her hangi bir deği
şiklik getirmemiş, aksine bunları daha da doğ
rular nitelikte olmuştur.
Dünyada son yılda yer alan olayların göze
çarpanları özellikle Türk politik çevrelerinde
ve kamu oyunda şunlar olmuştur:
Çekoslovakya olayları, Orta - Doğu krizi,
1967 yılının sonlarında patlak veren Kıbrıs
buhranının 1968 deki devamı ve bunların biraz
daha gerisinden Vietnam savaşının sona ermesi
ihtimalinin belirmesidir.
Bununla beraber, kanaatimizce, komu oyu
nun o kadar fazla dikkatini çekmiyen fakat
hiç değilse göze çarpan olaylar kadar önemli
olan bir olay da Amerika Birleşik Devletleri
nin son yılda sürüklenmiş olduğu malî ve ikti
sadi buhrandır. Bu buhranı bundan evvel de
falarca atlatılmış olunan gerileme, duraklama
devreleri gibi saymaya imkân yoktur. Bu, Ame
rikan ekonomisinin, militarize bir ekonomi ol
ması, yani aslında savaş sanayime, bilhassa
atom silâhları sanayiine dayanması ve savaş
sanayii de temelinde ekonomiyi tüketici, israf
edici bir sanayi olduğu için, bunun, ekonomi48 —
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nin gelişmesiyle bir zaman sonra çatışır hale
gelmesidir. Nitekim daha birkaç yıl önce
Johnson ve uzmanları Vietnam savaşı için eko
nomiye iyi geliyor diyorlardı. Halbuki şimdi
savaşın masrafları, Amerika'nın, dünyanın
öbür taraflarında yaptığı masraflara ve yardım
lara eklenince, ekonomisinin kaldıramıyacağı
bir yük haline gelmiştir.
Bundan böyle dünyadaki politik durumu
değerlendirirken, Hükümet dış politikasını tesbit ederken, kredi, dış yardım hesapları ya
parken bu olayı göz önünde bulundurmak mec
buriyetindedir. Nitekim Amerika'nın Vietnam
ile müzakerelere oturmasının iki temel sebebin
den birisi kanaatimizce budur. Yani, bu sava
şın artık ekonomisinin kaldıramıyacağı bir yük
haline gelmiş olmasıdır.
tkinci sebep ise, her zaman söylediğimiz
gibi, Vietnam savaşı bir kere daha tarihte, mil
lî kurtuluş savaşlarının yenilmezliğini ispat et
miştir.
Komisyon raporunda belirtildiği gibi, Viet
nam savaşını ve onun sona ermesini, Türkiye'yi
pek de yakından ilgilendirmiyen, dünyanın
uzak bir köşesindeki bir olay şeklinde telâkki
etmek katiyyen doğru değildir. Çünkü, Viet
nam halkı yalnız kendi hürriyetleri ve bağım
sızlıkları için değil, bir anlamda bütün az ge
lişmiş, sömürülen, fakir, küçük devletlerin ba
ğımsızlığı ve hürriyetleri için de dövüşmüştü
ve dövüşmektedir. Zira Vietnam'da savaşı Ame
rika kazansa idi, Amerikan emparyalizminin ve
Batı emparyalizminin bütün dünyada, özellik
le üçüncü dünya devletleri üzerinde baskısı,
sömürüsü güçlenecekti ve millî kurtuluş sa
vaşlarının yenilmez olmadığı, yenilebildiği gö
rülecekti. Halbuki dediğim gibi bir kere daha,
millî kurtuluş savaşı veren halkların yenileme
diği ispat edilmiş olmaktadır ki, bu elbette bü
tün küçük devletleri, emperyalizmin sömürüsü
altında olan devletleri feraha kavuşturan bir
durumdur.
tki süper devletin ve onların etrafında yer
alan ülkelerin, blokların arasındaki ilişkilere
baktığımız zaman görüyoruz ki, görünüşte yer
alan çok ters olaylara rağmen, meselâ Çekos
lovakya olayları, Batı Almanya Cumhurreisinin Batı Berlin'de seçilmesinin doğurduğu ger
ginlik, Orta - Doğu krizi gibi ters gelişmelere

19 . 2 . 1969

O : 2

rağmen iki blok arasında bir uzlaşma, detant
siyasetinden vazgeçilmiş değildir. Bilâkis bu
siyasetin devam ettiğini gösteren çeşitli ema
reler vardır. Fakat maalesef vakit darlığı yü
zünden bu hâdiselerin incelenmesini ve değer
lendirilmesini yapamıyacağım. Yalnız Karma
Bütçe Komisyonunda da Dışişleri Bakanı iki
taraf arasında köprülerin atılmamış olduğunu
ve detantın devam etmiş olduğunu kendileri de
belirtmişlerdir.
Şimdi «Bu uzlaşma, detant politikası de
vam ediyor» derken, katiyen savaş tehlikesi
kalkmıştır veya azalmıştır demek istemiyorum;
her an dünyada bir savaş patlaması tehlikesi
vardır. Çünkü bir kere dünyanın her tarafında
yer yer çatışmalar, ihtilâflar çıkmaktadır. Bu
ihtilâflar, çatışmalar büyük devletleri, onların
çıkarlarını uzaktan, yakından ilgilendirmekte
dir.
ikincisi, devletlerin politikaları her ne ka
dar genel hatlariyle tutarlı olursa da bunlarda
daima zikzaklar, dalgalanmalar görülür. Dış
politika üzerinde tesir gösteren iç etkenler var
dır. Binaenaleyh önceden katiyen bir şey söy
lenemez.
Üçüncüsü, olayları tam kontrol altına al
mak mümkün değildir. Meselâ dört büyükler
Orta - Doğu üzerinde bir karara varabilirler,
fakat israil bu kararı tatbik etmiyebilir. Veya
olaylar o kadar süratle gelişir ve öyle tesadüf
ler olur ki, ilgili taraflar kontrol etmek istese
ler de artık vaziyeti kontrol edemez hale ge
lirler.
Bundan dolayı bugünkü dünyamızda bir sa
vaş çıkma tehlikesi her an mevcuttur ve bunu
hesaba katmak lâzımdır.
Son zamanlarda bilindiği gibi tehlikeli nok
talar Batı Avrupa'da ve Orta - Doğuda olmuş
tur.
Çekoslovakya olayları, küçük devletlerin
büyük devletlerle askerî ittifaklara girmelerinin
taşıdığı mahzurları, millî bağımsızlıklarını ege
menlik haklarını korumakta karşılaştıkları zor
lukları bir kere daha göstermiştir ki bu mah
zurlara T. i. P. öteden beri işaret edegelmiştir.
T. i. P. Türkiye'nin tam bağımsızlığı konu
sunda son derece titiz olduğu kadar, bütün di
ğer devletlerin de tam bağımsızlığına, egemen-
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lik haklarına saygı gösterilmesini, içişlerine
müdahale edilmemesini ister ve bunu dış poli
tikanın temel kuralı olarak kabul eder.
Çekoslovakya olaylarının Batı Avrupa'da
kuvvet ilişkileri dengesini değiştirip değiştir
mediği tartışmalara yol açmıştır. Ünlü İngiliz
gazetesi «The Times», durumun bir tahlilini
yaptıktan sonra Avrupa'da yirmi yıldır durum
aynı kalmıştır, sonucuna varıyor.
Bize bu yargı doğru gibi görünüyor, ama
bir başka sonuç doğurmuştur bu olaylar. O
da, askerî bloklar sorunu yine önplânıa çıkmış
tır ve NATO ittifakını kuvvetlendirme kararı
alınmıştır. Kendi askerî gücünü artırmak, nük
leer silâhlara sahibolmak ve Avrupa'nın yine
en güçlü askerî devleti olma amacını güden Fe
deral Almanya'nın Çekoslovakya olaylarını ve
bunu mütaakıp alman NATO'yu kuvvetlendir
me kararını bu amaçlarını gerçekleştirmek için
birer vasıta olarak kullanmak istediği anlaşı
lıyor.
Amerika ise NATO'yu kuvvetlendirmeye
kendisi pek katılmadan kuvvetlendirme gerek
çesiyle Avrupa'lı üyelerin katkısını artırmak
Amerikan Silâhlı Kuvvetlerinin masraflarını
Avrupalı üyelere ödetmek ve NATO üyelerini
daha zaptı rapt, kontrol altına almak istemek
tedir. Harmel plânı zaten NATO üyelerinin dış
politikalarını bir ölçü ve biçimde denetlemek
yolunu açmıştı. Bundan böyle bu denetimin da
ha da sıkılanacağı beklenebilir. Türkiye'nin çı
karı ise elbette Amerika'nın ve NATO'nun daha
da kontroluna girmek değildir.
Çekoslovakya olayları sırasında Hükümetin,
yine karma bütçe raporunda kullanılan terim
le; teenniyle hareket edildiği görülmüştür. Ra
portörler Hükümetin neden böyle bir teenni
gösterdiğini anlıyamadıklannı belirtiyorlar; biz
anlıyoruz, çünkü, «Acaba Çekoslovakya olay
ları yüzünden Avrupa'da savaş çıkar mı?» su
ali birden önem kazandı ve Hükümet, aman
biz geri ^duralım, yavaştan alalım tutumuna
girdi. Ne var ki son dakikada savaşa bulaşma
gayreti bir netice vermez. Savaşa girilmek isten
miyorsa ki istenmemelidir, önceden dış politi
kayı ve millî savunma politikasını bloklar dışı
bağımsız bir siyaset ilkesi üzerinden yeniden
ayarlamak gerekir.
Orta - Doğudaki durum da hep bilindiği
gibi endişe verici olmakta devam etmektedir. I
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Bu durumun da tahlilini atlıyacağım, zaman
kısıtlaması dolayısiyle.
Yalnız kısaca işaret etmek isterim ki, Orlta Doğu sorunu sadece bir Arap - israil çalışma
sından ibaret değildir. Amerika'nın Orta - Do
ğuda gerek petrol çıkarları ve tröstleri dolayı
siyle, gerekse bölgeyi kapitalist ilişkiler dün
yası idinde tutmak amacı ile, hayati, ekonomik
ve politik çıkarları vardır, fakat Orta - Doğu
da Amerika, İngiltere ve Fransa'dan boşalan
yeri dolduramamıştır. Milliyetçi, antiemperyalist Arap dünyasında nüfusumu kaybetmiştir.
Amerika Arap ülkelerinde istemediği rejim
leri içten devirmek imkânlarına da eskisi gibi
sahip değildir. Böyle bir teşebbüse giriştiği tak
dirde karşısında Sovyetleri bulabileceklerdir.
Zira Sovyet filoları ve Arap ülkelerine askerî
yardımları, Sovyetlere, Amerikanın böyle bir
teşebbüsünü önliyebilme imkânını vermektedir.
Bu durumda Türkiye Amerika için çifte önem
kazanmaktadır.. Bir yandan Amerika'nın niha
yet 1967 Aralığında NATO ya da kabul ettir
diği, kademeli esnek stratejisinde ilk kademe
savaşın yeralacağı, karşılıklı kuvvet gösterisi
nin yapılacağı başta gelen deneme alanı oluyor.
Öte yandan Orta - Doğu çakarlarını ve politi
kasını kontrol için üslendiği ülke oluyor. Tür
kiye'ye böyle yükletilen çifte görev Türkiye'
nin çıkarlarıma, güvenliğine elbette ki, uygun
değildir.
Bu NATO ve üsler dolayısiyle Türkiye'nin
gerek Avrupa 1da, gerek Orta - Doğuda,, gerek
se dünyanın her hangi bir yerinde çıkacak bir
savaşa er geç bulaşma tehlikesinin de olduğu
nu belirttiğimiz zaman iktidar çevreleri ve Sa
yın Dışişleri Bakanı iki iddia ortaya sürüyor
lar. Birincisinde diyorlar ki; «NATO da karar
lar ittifakla alınıyor, Türkiye rıza göstermeden,
oyunu vermeden bir savaşa sıokulamaz. Halbuki
Türkiye'de yabancı üs ve tesisler bulunduğuna
göre, Amerika ve NATO savaşa kararlı olduğu
ve fiilî savaş durumu gerçekleştiği zaman oy
lamanın ne kıymeti kalır? Kaldı ki, savaş du
rumu olmadan dahi Türkiye fiilen muhalif oy
•kullanaJbileoek durumda olabiliyor mu? Olabiliyorsa o takdirde neden Aralık 1967 de kademeli
esnek mukabele stratejisi lehinde oy kullan
mıştır?»
İkinci ileri sürülen iddia, yani bu üslerin
bizi bir savaşa bulaştırmıyacağı konusunda ileri
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sürülen iddia şudur: «üsler bizim denetimimizdedlr.» deniyor. Kıbrıs buhranında üsleri işgal
ettik, kullandık dedi Sayın Çağlayangil. Bu nok
tada bâzı hususların açıklığa kavuşturulmasını
isteriz :
1. Hangi üsleri işgal ettik ve kullandık?
NATO üslerini mi, Amerikan üslerini mi, her
İkisini mi
2. Üslerde bir de nükleer bomba ve silâh
ların bulunduğu ve Amerikalıların özellikle mu
hafaza ettiği bir iç kısım, bir iç saha olduğu
biliniyor. Buraları işgal edip kullanabildik mi?
Kullanabiliyor muyuz?
3. «Çifte anahtar usulü uygulanıyor» de
niyor. Anahtarların bir tanesi bizdeymiş, bize
verilmiş. Türk üslerinde bulunan füzelere mün
hasır değil mi bu çifte anahtar uygulaması?
NATO ve Amerikan üslerindeki nükleer başlıklı
füzelerde çifte anahtarlı mı? Çifte anahtar usu
lü veya gövdenin bizim, başlığın Amerikalıla
rın kontrolümde oluşu yeterli bir garanti mi bi
zim iznimiz olmadan bunların kullanılamıyacağı hususunda? Bizdeki anahtarların veya göv
denin bir eşi bunları Amerikalılar imalettiklerine göre, Amerikalılarda da bulunamaz mı?
5. Nihayet son emir ve komuta yetkisi kim
dedir? Son sözü Mm söylüyecektir Amerikan
komut anlığı mı, Türk komutanlığı mı? NATO
üyesi Batı devletleri dâhil dünya biliyor ki,
nükleer silâhların nihai kontrolünü Amerika in
hisarında tutar. Amerikan Başkanı emir ver
medikçe bunlar kullanılamaz. Amerika Birleşik
Devletleri Başkanı emir verimce de buralardaki
Amerikalı üs komutanı bunları kullanmam azlık
edebilir mi?
Bizce cevapları önemli olan sorunlar bunlar
dır. Kaldı ki, çok daha az ehemmiyetli husus
larda başlatılan müzakereler dahi 2,5 sene ol
duğu halde bâlâ bir sonuca vardırılamamıştır.
Kıbrıs sorunu, Kıbrıslı Türk cemaatinin çı
kar hak ve güvenliği, Türkiye'nin güvenliği ve
Akdeniz havzasında barışın devamı bakımından
taşıdığı bütün önemiyle hâlâ çözülmemiş bir
sorun olarak duruyor. Kısa zaman önce bu ko
nuda yapılan genel görüşmede bu sorun etraf
lıca tartışılmış olduğundan ve zaman da kısıtlı
olduğundan bu konuşmamda Kıbrıs meselesini
ele almıyacağım.
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Şimdi d]§ politikamızın bir başka cephesine
değinmek istiyorum :
Karma Bütçe Komisyonunda Sayın Çağlayangil, «Çok yönlü bir politika izliyoruz» dedi.
Gerçekten de son yıllarda Sovyetler Birliği,
komşu sosyalist devletlerle, komşu Arap dev
letleriyle eskiye kıyasla ilşMIerimizi daha ge
liştirmiş bulunuyoruz. Ama çok yönlü politika
bundan mı ibarettir? Bir de bu ilişkilerde acaba
hareket serbeslMğimiz ne derecededir? Geçen
yılın Harmer plânından ve yakınlarda alınan
NATO yu kuvvetlendirme kararından sonra ha
reket serbestliğinin NATO üyeleri için sınırla
nacağını tahmin ediyoruz.
üçündü dünya devletlerine eskiye kıyasla
biraz daha ilgi gösterilmekle beraber, bu genç
ülkelerle ilişkilerimiz gereği gibi geliştirilme
miştir. Çoğunluğu ile ne elçilik, ne konsolos
luk seviyesinde diplomatik münasebetlerimiz
dahi yoktur. Bu ülkelerin önemini dış politika
mızda ne kadar küçümsesek, kendimizi ne ka
dar bâtılı gelişmiş ülkelerle aynı safta saymak
istesek objektif şartlarımız, durumumuz itiba
riyle bu az gelişmiş veya gelişmekte olan ülke
lerle dünya politikasında bir kader birliğimiz
vardır. Sanayileşmiş, gelişmiş ülkeler, süper
devletler karşısında benzer meselelerimiz, çıkar
larımız vardır, örneğin, dünya ticaretinin az
gelişmiş veya gelişmekte olan ülkeler aleyhine,
bu arada Türkiye aleyhine işlemesi sorunu...
Emperyalizmin boyunduruğundan, baskı ve sö
mürüsünden kurtulma, gelişmiş büyük devletler
karşısında bağımsızlıklarını koruma sorunu...
Bunun için bütün üçüncü dünya devletleriyle
ilişkilerin ve milletlerarası kurul ve toplantılar
da dayanışmanın geliştirilmesi gereğine inanıyo
ruz.
Eskiye kıyasla daha çok yönlü bir politika
izlemekle beraber gene de dünyada bir kısım
devletleri görmezlikten geliyor, yokmuşlar gibi
hareket ediyoruz. Bir zamanlar Sovyetler Bir
liğini de yok farz ederek dış politika yürütülü
yordu. Gel zaman git zaman Sovyetler Birliğin
den 200 000 000 dolar borç almak yoluna kadar
gidildi. Şimdi de dünyada Çin Halk Cumhuri
yeti yokmuş gibi davranıyoruz.
Gene Bütçe Komisyonunun raporunda kulla
nılan deyimle; «Çin Halk Cumhuriyeti dünya
meselelerinde söz sahibi oldukları kabulü gere
ken memleketlerden biridir.» deniyor. «Dün-
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ya işlerinde, meselelerinde söz sahibi olduğu ka
bulü gereken bir memleket» telâkki ediliyor
ama onu görmemekte, tanımamakta ısrar edili
yor. Dış politikada millî çıkar esastır, bunda
herkes mutabık görünüyor. Ama Çin'i tanıma
makta millî çıkar mülâhazalariyle mi, yoksa aca
ba ideolojik birtakım ön yargılarla mı ısrar
ediliyor?
BAŞKAN — Sayın Boran, bir dakikanız
kaldı efendim.
BEH10E HATKO (BORAN) (Devamla) —
Efendim beş dakika uzatılmasını rica edece
ğim.
BAŞKAN — Efendim, Sayın Boran beş da
kika daha konuşmasını bitirmek için mühlet is
tiyorlar. Yüce Meclisin takdirine sunuyorum;
kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir.
Devam, edin efendim.
BEHİCE HATKO (BORAN) (Devamla) —
Kaçakçı mallan Türkiye pazarlarına girmiştir.
Bizim ihracat zorluklarımız vardır. 700 milyon
luk bu ülke ihraç mallarımıza iyi bir pa
zar teşkil etmez mi? Dünya değişiyor
ve dünya gittikçe küçülüyor, bütün dün
ya haline geliyor. Bugün dünyanın hiçbir
ülkesi diğer bir ülkeye onu ilgilendirmiyecek
kadar uzak değildir.
1962 de Türkiye Küba krizi dolayısiyle sava
şa girmek tehlikesiyle karşı karşıya geldi ve
çok endişeli günler geçirdi. Onun için ön yar
gıları bir tarafa bırakıp bütün ülkelerle ilgilen
mek, temas ve diplomatik ve ticari ilişkiler kur
maya açık olmalıyız. Çin Halk Cumhuriyetini
Belçika tanıdı, ttalya ve Kanada tanımak üzere.
tsveç, Kuzey Vietnam'ı tanıdı, ttalya da tanı
mak için hazırlık içinde. Amerika bile Çin ile
temas yollan arıyor. Düşman kardeşler Ame
rika ve Küba arasında bile ilişkilerin yeniden ele
alınıp düzenlenmesi belirtileri basın haberlerin
de görülüyor. Deve kuşu politikası uygulama
sından vazgeçmenin çoktan zamanı gelmiş gö
rünüyor.
Son olarak, bu yılın dış politika bakımından
önemli bir yıl olduğunu belirtmek isterim.
NATO'dan çıkma ihbarı bu yıl, 1969 da be
lirmektedir. Türkiye'nin bu hakkı kullanarak
çıkma ihbarında bulunmasını ve NATO'dan çık
ma hazırlıklanna başlamasını isteriz.
I
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Öte yandan bu yıl Avrupa Ekonomik Toplu
luğu ile ortaklık anlaşmasına göre geçiş döne
mine girme müzakerelerinin yapıldığı yıl olacak
tır. Hattâ anlaşmaya göre müzakerelerin arkada
'bıraktığımız Aralık ayında başlamış olması ge
rekir. AET yani, Avrupa Ekonomik Topluluğu
na Türkiye'nin girip girmemesi meselesi üzerin
de de benden başka partimiz sözcüleri defalarca
durduğu için, vakit de yine sınırlı olduğu için
bu mesele üzerinde de uzun boylu durmıyacağım, yalnız iki noktaya kısaca temas edeceğim.
Birisi, «Türkiye Avrupa Ekonomik Toplulu
ğuna katılamaz» dediğimiz zaman - ki, bunun
da gerekçelerini veriyoruz - bize karşı şöyle bir
tavır alınıyor; sanki biz otarşik bir ekonomiyi
müdafaa ediyormuşuz gibi. Halbuki Ortak Pa
zara üye olmayı kabul etmemek demek ,kendi
içine kapalı otarşik bir ekonomiyi müdafaa et
mek demek değildir. Her zaman çeşitli milletler
arası ilişkiler yollanndan bir devletin başka
devletle ticari, iktisadi, politik ve saire ilişkileri
olur. Zaten otarşik bir devlet de yoktur bugün
dünyada.
İkincisi, Karma Bütçe Komisyonunda Sayın
Dışişleri Bakanı bir şey söyledi ki, ona katiyen
iştirak etmediğimizi belirteceğim ama, gerekçe
lerini anlatamıyacağım maalesef vakit kıtlığın
dan. Dedi ki; «Plâna göre Ortak Pazar politika
sı değil, Ortak Pazar politikasına göre plân yap
mak gerekir.»
Halbuki bizim gibi az gelişmiş bir memleke
tin başlıca sorunu kalkınma yani sanayileşmedir.
Bu kalkınma ve sanayileşmeyi de böyle kendi
keyfimize, tercihlerimize göre yapamayız; bu
nun birtakım sosyolojik, ekonomik zorunlu şart
ları ve gerekleri vardır. Hele ekonomik gerekler
ve şartlar çok serttir, öyle politik manipülasyonlara gelmez. Onun için böyle bir şeyi kafoul et
mek, «Efendim Ortak Pazar ilişkilerini plâna gö
re değil, plânı Ortak Pazar ilişkilerine göre ha-'
zırlıyacağız,» g'îhi bir ifadeyi bizim doğrusu hav
salamız almıyor.
Ve nihayet sözlerimi bağlarken bir noktaya
dikkati çekmek isterim :
T. t P. nin savunduğu bloklar dışı bağımsız
politika, «Aman suya sabuna dokunmıyalım,
etli, sütlüye karışmıyalım» mânasında pasif bir
politika değildir. Zaten dikkat buyurulursa bugünün politik literatüründe hemen hemen artık
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tarafsız net terimi ortadan kalkmış «non engage» | milletlerarası topluluk için söz konusu değildir.
yani bir tarafa peşinen taahhüde girmemiş ve Milletlerarası topluluk henüz üyelerinin ortak
«non alivre» yani (peşinen o safta yer alma yararım meydana çıkaran ve bu yararın gerek
mış) terimleri kullanılıyor. Binaenaleyh bloklar lerini meydana getiren bir demokratik iktidara
dışı bağımsız politika demek, yani peşin taah sahip bulunmuyor.
hütlerle bir tarafa bağlanmamak; binaenaleyh
Milletlerarası hukukun kuralları toplumun
böyle bağlanma neticesi de körü körüne o tara ortak pararımn gereklerine onun mensuplarının
fın politikasını izlemek zorunda kalmamak de uymasını sağlayan ve ortak organların iradesin
mektir ; yoksa pasif bir politika demek değildir. den doğan hukuk kuralları olmaktan hâlâ çok
Elbetteki her devlet ve bu arada Türkiye kendi uzaktır.
millî çıkarlarına göre her somut vaziyette o va
Milletlerarası topluluk dün olduğu gibi bu
ziyeti değerlendirerek şu tarafı haklı, bu tarafı gün de bir ortak yarar kavramı ve inancının dı
haksız bulabilir, bu tarafı destekler öbür tarafı şında milletlerin çıkar mücadelelerine sahne ol
desteklemiyebilir.
makta ve milletlerarası hukuk dahi henüz daha
ziyade
düzenin ve uzlaşmanın değil, mücadelenin
Bunu bilhassa belirtmek istiyorum, çünkü
ve kavganın kurallarını sevk etmektedir.
son Orta - Doğu krizinde Türkiye'nin biraz pasif
kalma eğiliminde olduğu kanaati hâsıl oldu ben
Böyle bir dünyada bir milletin bağımsız var
de. Gerçi sempatimizin Arap devletleri tarafın lığının en büyük teminatı onun millet olma şu
da olduğu belirtiliyor, böyle beyanlarımız vesai- uruna sahibolması, evlâtlarının Anayasamızın
remiz de var ama aynı zamanda bu savaşa bulaş dediği gibi, kaderde, kıvançta ve tasada bölün
ma tehlikesini de, kritik durumlar hâsıl oldu mu mez bir bütün halinde toplanmasıdır. Gerçek
Hükümet de hissediyor. Onun için bir yandan ten bugüne kadar insanlar arasında hiçbir bağ
da «Aman biz tek karışmıyalım, işte ilgili taraf millet bağı kadar kuvvetli olmamıştır. Hiçbir
lar, büyükler bu işi halletsin» gibi bir tavır sezi
inanç aynı millete mensup olma bağının yerini
liyor. Halbuki Orta - Doğu ile Türkiye gayet ya
alamamış, onun üzerine çıkamamıştır. En ge
kından alâkadardır, burada aktif bir politika
niş anlamında çeşitli ideolojilerin tarihi yüzyıl
gütmelidir. Orta - Doğu sorununda plân hazırla
lardan beri bu gerçeği daima doğrulamıştır. Gü
mış olan Sovyetler Birliği ve Fransa plânlarını,
ven Partisi işte bu anlayış üzerine kuruludur.
tekliflerini bize de belirtmişlerdir. Yani, Türki
ye'nin Orta - Doğu'da bir rolü, önemi olduğunu
Güven Partisinin gözünde Türk Milletinin
belirtmişlerdir...
üstünde hiçbir varlık yoktur. Her şey milleti
mizin yükselmesi, kuvvetlenmesi ve yücelmesi
BAŞKAN — Sayın Boran, lütfen bağlayınız.
içindir. Güven Partisinin nazarında Türk'ü
BEHÎCE HATKO BORAN (Devamla) — Türk'e bağlayan kutsal, millî bağın üstünde baş
Türkiye de buna uygun olarak bu sorunun çö ka hiçbir bağ, hiçbir dayanışma düşünülemez.
zülmesinde aktif bir politika takibetmelidir.
Güven Partisi milliyetçi bir partidir. Güven
Halbuki ileri sürülen teklifler, böyle tek tarafı Partisi Türkiye Cumhuriyetinin bağımsızlığını
tutan teklifler değil, fakat arasında bir uzlaşma ve toprak bütünlüğünü her düşüncenin üstünde
yolu ariyan tekliflerdir.
tutar. Biz Türk Devletini, dünya milletleri aile
Saygılarımla. (T. 1 P. sıralarından alkışlar)
sinin eşit egemenlik haklarına sahip, şerefli bir
üyesi olarak görürüz.
BAŞKAN — Y. T. P. Grupu adına... Yok.
G. P. Grupu adına Sayın Coşkun Kırca, bu
Partimizin nazarında dış politika millî men
yurun efendim.
faatin ve millî güvenliğin korunması esastır.
G. P. GRUPU ADINA COŞKUN KIRCA İdeolojik yakınlık veya aykırılık Devletimizin
(İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekil dış politikasında asla temel etken olamaz. Bu
gün yüksek huzurunuzda Grupum adına arz ede
leri;
Millî toplumların asırlar boyunca yorularak ceğim görüşler işte bu temel inançlardan mül
kurdukları devlet içinde, kamu yararı kavramı hem bulunmaktadır.
Sayın milletvekilleri, dün Türkiye'nin Kunın aynı milletin mensupları arasında yarattığı
I
zey
Atlantik İttifakına girişinin 17 nci yıldönüberaberlik ve dayanışmanın bir benzeri henüz
— 53 —
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mü kutlanmıştır. Bu ittifak 17 yıl sonra bu :
gün vatandaş kütlesinin çok büyük çoğunluğu
tarafından değil, fakat asla ihmal edilmemesi ge
reken bâzı gençlik ve aydın çevrelerinde müna
kaşa edilmektedir.
Bunda milletlerarası komünizmin tahrikleri
nin yanında Birleşik Amerika'nın basiretsizliği
nin de önemli bir sorumluluk payı vardır.
1963 yılına kadar Atlantik İttifakı içinde
Türk ve Amerikan çıkarlarının biribirine çok
yakın olduğu devrede Amerikan Hükümetinin
elde edebilmiş olmaktan çok kere bizzat kendi
sinin hayret içinde kalarak müzakere kolaylığı
mız, hattâ lâubaliliğimiz içinde sağladığı, başka
müttefiklerinin çoğundan elde etmeyi aklından
bile geçiremediği bâzı imkânlar Türk kamu
oyunda pek haklı olarak artan tepkilerle karşı
laşmıştır.
İkili anlaşmalar denilen ve 27 Mayıs 1960 tan
önce ve sonra çeşitli iktidarlar devrinde çok ke
re milleterarası müzakerelerde normal mercii
teşkil etmesi gereken diplomatik kanallardan ge
çirmeksizin yürürlüğe konulan bâzı belgelerde
yer alan bir kısım hükümler pek haklı olarak
ittifak içindeki eşit egemenlik hakları ilkesine
aykırı görülmüştür. Bu hükümleri ıslah etmek
için yapılan müzakerelerin çok uzun sürmüş ol
ması da Birleşik Amerika'ya aidölan ve ayrıca
belirtilmesi gereken bir basiretsizliktir.
İttifakın karşıladığı tehlikeyi ve ittifakın
büyük faydalarını Türk Milleti hangi milliyet
çi idrak içinde takdir etmekte ise, aynı milliyet
çi idrak Türkiye ile Birleşik Amerika arasında
ki münasebetlerde mevcut bu hukukî garabetle
rin reddedilmesini de gerektirmiştir, gerektir
mektedir.
Güven Partisi Grupu bu garabetleri ilga et
mek için ilk kanun teklifini vermiş olmak şere
fini taşır.
Birjeşik Amerika'nın sorumluluk payı Kıb
rıs buhranı sırasında yazılan Johnson mektubun
da da kendisini gösterir.
Kıbrıs buhranı, millî menfaatini korumak
ve yürütmek istiyen Türkiye'nin politikasiyle
her şeyden önce ittifakın parçalanmamasını is
tiyen Birleşik Amerika'nın politikası arasında
ilk defa önemli bir ayrılma doğurmuştur. John
son mektubu aslında Türkiye'nin ittifakı ko
rumaktaki menfaatlerini Kıbrıs'la ilgili menfa
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atlerinden üstün tutacağı gibi, yanlış bir teşhi
se, bir faraziyeye dayanıyordu. Kıbrıs'ta temel
menfaatlerinin zedelenmesine bellibaşlı mütte
fiklerince göz yumulan bir Türkiye'nin Kuzey
Atlantik camiası içerisinde kalmasının mümkün
olamıyacağmı ve ittifakı korumanın gerçekte
Kıbrıs'ta hakkından fazlasını istemiyen Türki
ye'nin ve Türk Cemaatinin temel isteklerine kar
şı durmamaktan geçtiğini Amerika o tarihlerde
henüz anlayamamıştı. Mektubun üslûbu da
Türkiye gerçeklerinin bilinmeyişi kadar bir ka
leme alınış takdirsizliğinin de bütün körlüğünü
aksettirmekte idi.
Birleşik Amerika bu pek vahim hatayı işle
dikten sonra nihayet 1967 buhranında aklı ba
şında bir üslûp ve tutum içinde olmuştur. Fa
kat o yersiz ve haksız mektup hiç şüphesiz men
şeî ve varlığı tarihin derinlikleriyle birleşen ve
bütün bir âleme kurduğu imparatorlukların zir
vesinden bakmış olmanın gururunu bugün en
büyük mânevi serveti olarak muhafaza eden
Türk'ü kırmıştır, gücendirmiştir. Bu kırgınlı
ğı, bu gücenikliği izale etmek bugün herkesten
çok Birleşik Amerika'ya düşmektedir.
Bugünün dünyası muhakkak ki, iktisadi, tek
nik ve askerî kuvvete dayanıyor. Türk Milleti
de elbette dış politika hesaplarını hisleri bir ta
rafa itip bu maddi gerçekleri dikkate alarak
menfaatine en uygun şekilde yapmasını bilecek
tir. Ama Türk Milleti için her çeşit maddi he
sabın durduğu bir nokta vardır. O nokta millî
varlığın ve onun her parçasının üzerinde titre
yişin şuurudur. Ve o şuuru besliyen Türklük gu
ruru ve vakarıdır.
Şimdilik bizden daha zengin, daha kuvvetli
olanlar elbette vardır. Ama biz kendimizi millî
dayanışmamızı perçinleyen inançlarımızda mil
lî gururumuz ve vakarımızda herkesten üstün
hissederiz. Bu bir duygudur. Türk olmıyanlar
bu duyguyu paylaşmayabilir, ama herkes
Türk'ün bu duygusuna, bu inancına saygı duy
mak ve eğer Türkle dost, müttefik olmak isti
yorsa bunun gereğini yerine getirmek zorunda
dır. Türk Milleti için şu veya bu ittifaka dâhil
olmak bir millî menfaat meselesidir. Ama Türk
Milleti için bir ittifak evvelâ millî vakarla bağdaşmalıdır. Türkiye ile ittifaklarını devam et
tirmekte menfaat görenler bu gerçeği her zaman
kulaklarına küpe etmelidirler.
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Memleketimizde milletlerarası komünizmin
birbirine düşmüş çeşitli karargâhlarının yine
birbirini yiyen küçücük gruplar halindeki tem
silcileri ve bunlara müsamaha ile bakmayı bir
çeşit iftihar veya istismar vesilesi addeden ga
filler veya züppeler, Atlantik ittifakına karşı
giriştikleri hücumlarda işte Amerika'nın bu ha
talarından ve bu hataların yarattığı hissi ortam
lardan faydalanmak istiyorlar. Şu halde bu his
si ortamı ortadan kaldırmak için gerekeni yap
mak büyük önem taşır.
Bunun yanında Türkiye'nin Atlantik İttifa
kında yer almasının niçin zaruri olduğu dünya
gerçeklerini ortaya koyarak devamlı olarak akıl
yoliyle izah edilmek lâzımdır.
Sayın milletvekilleri, 1917 Ekim ihtilâli ger
çekte büyük Kuzey komşumuzun emperyalist
mahtyetinde değişiklik getirmemiştir. Sadece
Çarlık emperyalizminin yerini enternasyonalist
mahiyetiyle komünizm almıştır.
Kâğıt üzerinde federe milletlere federasyon
dan ayrılma hakîanı bile tanıyan Sovyetler Bir
liğinde komünizmin Rus millî kültürünü ve hâ
kimiyetini yaymak ve sağlamakta en kötü em
peryalist metotları aratmadığı bugün bilimsel
bir gerçek halinde bilinmektedir.
Marksizm, Leninizm komünist ideolojisini
diğer memleketlerde hâkim kılmakta çeşitli tak
tikler, stratejiler uygulamış ve hattâ bu yüzden
bolşevik liderler arasında zaman zaman büyük
anlaşmazlıklar başgöstermiştir.
Troçki'nin Almanya'ya doğru silâhla yayıl
ma siyasetine karşı tek ülkede sosyalizm politi
kası ile çıkan Stalin'in, daha sonra nemesine kor
kunç bir emperyalizm güttüğü ölümünü mütaakıp bizzat Sovyet liderleri tarafından itiraf
edilegelmiştir. Fakat Stalin zamanında onun
sadık hizmetkârı iken, ölümünü mütaakıp onun
politikasını takbih eden Kruçef ekibi de Doğu Almanya'da, Polonya'da ve nihayet Macaris
tan'da aynı emellerin takipçisi olduğunu yete
rince ispatlamıştır.
Kruçef'in siyasetinde Stalin'inkine nazaran
bugünkü ekibin de devam ettirdiği tek farklılık
komünist Çin'le olan büyük ihtilâflarının da
tesiriyle nükleer dehşet dengesinin idrakinden
doğan bâzı uzlaşmalara Amerika ve Batı ile iliş
mek zorunluğunu duymuş olmalarından ibaret
tir, fakat bu milletlerarası komünizmin ihtilâl,
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iç savaş ve savaş metotlarını tamamiyle terk et
tiği anlamına hiçbir zaman gelmemiştir. Kızıl
Çin en açık tarzda bu metotların öncelik taşıdı
ğını ilân ederken, Kremlin etrafında toplanan
iktidardaki ve iktidar dışındaki komünist parti
leri de milletlerarası konferanslarında daima ik
tidara gelmek için barışçı ve kanuni yollara da,
ihtilâlci ve savaşçı yollara da yerine göre baş
vurulabileceğini, bugün de yürürlükte olan res
mî bildirilerinde ilân edegelmişlerdir.
Bu yeni siyasetin komünist taktiklerine ge
tirdiği değişiklik nükleer savaşın çıkmasında
dikkatli davranmanın yanı sıra, mahallî savaş
lara, gerillâ savaşlarına ve sızma yolu ile içten
çökertme metotlarına daha çok önem verilmesi
olmuştur.
Brejnef - Kosigin ekibinin bir yandan sos
yalist devletlerin sosyalizmi korumak için di
ğer sosyalist devletlerin içişlerine müdahale ede
bileceklerini Birleşmiş Milletler Genel Kurulu
kürsüsünden ilân ederek Çekoslovakya'yı zaptederken, diğer yandan nükleer silâhlar ve bun
lara karşı korunma silâhları alanında Amerika
ile uzlaşmalara girişmesi siyasetine devam et
meleri Sovyet Rusya'nın fırsat bulduğu vakit
saldırganlıktan kaçınacağını hiçbir suretle gös
termez. Son yıllarda Stalin'in hâtırasına yeni
den itibar kazandırmak için gösterilen resmî ça
baları da bu yönde yeni ve endişe verici bir de
lildir.
Sovyet Rusya için kendi cephesinde birliği
korumak, peykliği devam ettirmek o kadar
önemli olmuştur ki, Çekoslovakya'nın işgalinin
sosyalist devletler dışındaki komünist partileri
içinde, Türkiye dâhil olmak üzere, çeşitli ihtilâf
lar doğurmasına dahi bugünün Sovyet yönetici
leri katlanmak zaruretini duymuşlardır.
Sovyet Rusya bu iyi niyeti taşısaydı, bugün
genel ve kontrollü bir silâhsızlanma ve ortak gü
venlik sistemi yönünde müşahhas ilerlemeler
kaydetmek mümkün olurdu. Halbuki İkinci
Dünya Savaşından sonra, batılıların aksine, si
lâh altındaki askerinde köklü bir indirim yap
mamış ve bugün dahi bir yandan Amerika ve
Batının nükleer gücünden daha azına sahibolsa
bile, yine de bütün Batıyı tahribedebilecek nük
leer kuvvetinin yanında dünyanın en kudretli
konvansiyonel kuvvetlerini idame ettirmekte
bulunmuştur. Böyle olunca dünya barışı maa-
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lesef sadece Batı ve Sovyet blokları arasındaki
nükleer dehşet dengesine dayanmaktadır. Gerçi
her iki blokun stratejik nükleer silâhlarının kar
şılıklı caydırıcı gücünün bir nükleer savaşın çık
masını engellediği bir paradokstur, fakat dün
ya sulhunun bu paradoksa dayandığı da bir
temel gerçektir. Nükleer dehşet dengesi strate
ji alanında şüphesiz çeşitli değişiklikler getir
miştir, fakat yine de dünya stratejisinin bası te
mellerini değiştirememiştir. Nasıl ki, daha ön
ce Avrasya'daki büyük kara gücünün yayılma
emelleri Batı - Avrupa'dan ve hattâ ondan ön
ce Akdenizden geçiyor idiyse, durum bugün de
farklı değildir. Amerika ile Batı - Avrupa yanyana oldukça cihan sanayi gücünde kesin üstün
lüğe sahibolacaklardır. Halbuki Sovyet Rusya
Batı - Avrupa'yı ele geçirecek olursa onun sana
yi gücüyle bir arada aynı üstünlüğü kendi tara
fına aktarmış olacaktır. Bu durumda Rusya
için önemli olan Batı - Avrupa'yı mümkün oldu
ğu kadar az tahribatla ele geçirmektir. Bunun
yolu da Batı - Avrupa'yı Akdeniz yönünden ku
şatmak ve onun Orta - Doğu'daki başlıca ikmal
kaynaklarını ele geçirmek, Asya ile olan ikmal
hatlarını kesmektir.
Diğer taraftan Akdeniz nükleer dehşet den
gesinin devamı açısından da büyük önem taşı
maktadır. Batılı nükleer güçlerin Akdenizde
serbestçe hareket yapmamaları takdirinde Rus
ya'nın bâzı sanayi bölgeleri ve stratejik füze üs
leri nükleer bombardumanların tehdidinin, tam
olarak değilse bile, tehlikeli ölçüde dışında ka
labilecektir. Bu ise nükleer dehşet dengesinin
Rusya lehine bozulmasını sağlayacak ve Rusya'
ya nükleer stratejik silâhları yolu ile dünya
hâkimiyetine ulaşma imkânlarını açacaktır. Bu
imkânın fiilen açıldığı gün Rusya'nın nükleer
alandaki uzlaşma politikasının bir anda en sal
dırgan bir politikaya yerini bırakacağından
şüphe etmek için ise pek safdil olmak icabeder.
Türkiye'nin durumu bu açıdan ne Finlandi
ya'nın, ne isveç'in, ne Avusturya'nın, ne de is
viçre'nin durumuna benzemez. Antlaşma icabı
tarafsız Avusturya'nın bu kere gerçekten de
mokratik sosyalist liderlerinden Czernetz'in Av
rupa Konseyi istişari Meclisinde söylediği gibi,
bu ülkeler güvenliklerini NATO sayesinde sağ
lıyorlar ve Amerika'nın katıldığı NATO ittifakı
nın Batı - Avrupa'da yıkılmasını istemek bu ül
keler bakımından New - York ile Viyana ara

19 . 2 . 1969

O :2

sındaki mesafenin Avusturya - Macaristan sını
rı ile aynı Viyana arasındaki mesafeden yüzler
ce defa büyük olduğunu unutmak demektir.
Hele Türkiye'nin durumu Anadolu Yarımadası
nın kalkanı ardındaki Arap devletlerinin duru
muna hiç benzemez. Unutmıyalım ki, nötralizmin şampiyonlarından Hindistan bile Kızıl Çin'
le sınırı birleşip de komünist saldırısına uğra
yınca Amerika ile askerî yardım anlaşmaları
yapmıştır. Unutmıyalım ki, son Çek buhranın
dan sonra NATO'nun Avrupa'nın tarafsız ülke
lerine karşı bir Rus saldırısına lakayt kalmıyacağı söylendiği zaman komünist, fakat nötralist
Yugoslavya'daki tek partinin resmî organı Borba bile bunun Yugoslavya aleyhindeki Rus pro
pagandasına gergi vereceğini, ama her halde
Yugoslavya'nın güvenliğini artırdığını yazabilmiştir. Türkiye ise dünya hâkimiyeti yolunda
elinden gelse Rusya'nın fiilen kendi vilâyeti ha
line getirmekte asla tereddüdetmiyeceği ölçüde
hayati önemle bir coğrafya gölgesinde bulun
maktadır. Türkiye'nin bu coğrafya bölgesinde
yer alması gerek kendi bağımsızlığını, gerek
dünya sulhunun korunması için onun batı itti
fakı içinde yer almasını icabettirir. Türkiye'
nin bugünün yeni stratejik şartları içinde ikin
ci Dünya Savaşındaki gibi savaş dışı kalabilece
ğini sananlar varsa bunlar hâlâ 30 yıl öncesin
de yaşıyanlardır. Gerçekte Türkiye ancak dün
ya barışını korumak için nükleer dehşet denge
sinin Rusya lehine bozulmasını önlemek suretiy
ledir ki, kendi istiklâlini ve toprak bütünlüğü
nü de korumak durumundadır.
Atlantik ittifakına dâhil oluşumuz bizi Rus
saldırısına hedef kılacaktır, o halde saldırıdan
masun kalmak için NATO'dan çıkmamız gere
kir, tezi uygulansa Türkiye Rusya için büyük
kolaylıkla ele geçirilecek bir şikâr olur ve ondan
sonra nükleer savaşı kimse durduramaz.
Bir savaşı durdurmak, çıkmasını önlemek
kendi bağımsızlığını korumak için hazırlıklı ol
mak ve ittifak tertiplerine girmek elbette hesap
lı bir rizikoyu gerektirir, fakat ancak bu sa
yededir ki, Kuzeyimizdeki gücü bize ve bütün
hür dünyaya saldırmaktan alıkoymak imkânı
vardır. Aksi takdirde ise riziko hesaplanamıyacak kadar muazzamdır. Derhal mukabele stra
tejisinin yerini esnek mukabele stratejisinin al
mış olması da bu gerçekleri değiştirmemiştir.
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Aslında Moris Bertran'm belirttiği gibi, resmî I kısa zamanda geliştirmenin çarelerini araştır
stratejilerin ne olmuş bulunursa bulunsun, ge maktır.
rek Amerika, gerek Rusya bugüne kadar daima
Sayın milletvekilleri;
esnek mukabele stratejisini uygulamışlardır.
Kanaatimizce Atlantik ittifakının Türkiye'
Berlin, Küba, Vietnam bunun belirli örnekleri
nin güvenliğinin bugünkü icapları açısından
dir.
memleketimizde stratejik füze üslerinin bu
Esnek mukabele stratejisi dairesinde saldırı lunmasında zaruret yoktur. Müteveffa Robert
Kennedy'nin son çıkan bir makalesini okudu
ile birlikte hemen stratejik nükleer güce baş
ğumuz zaman, Türkiye'de bu çeşit stratejik
vurulmaması ihtimali, saldırının vukubulduğu
füzelerin artık mevcudolmadığını öğreniyoruz.
bölgenin genel olarak ve nükleer dehşet dengesi
Biraz evvel konuşan Türkiye işçi Partisi söz
açısından önemine karşılıklı olarak çatışmaya
cüsünün bilgilerine göre ise, Türkiye'de bu çe
giren konvansiyonel kuvvetler arasındaki kıyas
şit stratejik füze üsleri mevcut bulunmaktadır.
lamaya ve nihayet tarafların birbirlerinin niyet
Bu konuda çıkan pek çok münakaşaları kamu
lerinin sınırlı olup olmadığı konusundaki tah
oyumuzun yeterli bilgilerden yoksun olmasın
minlerine dayanır. Belli başlı bütün strateji
dan ötürü çıktığına kaaniiz.
ler, özellikle NATO'nun Avrupa ve Türkiye'yi
içine alan bölgesinde konvansiyonel kuvvetlerin
Muhterem Hükümetten rica ediyoruz; bir
Rusya lehinde büyük bir dengesizlik arz etmesi
memlekette şu veya bu menzilli stratejik füze
karşısında Rusya'nın niyetlerini açığa vuran
lerin bulunup bulunmadığı bugün artık askerî
büyük ölçüde bir saldırının engeç üç ilâ altı
bir Devlet sırrı diye dünyanın hiçbir Batılı
gün içinde nükleer stratejik gücün kullanılma
memleketinde telâkki edilmez. Bu münakaşala
sını zaruri kılacağında müttefiktirler. Bu du
rı olumlu bir yola sürükliyebilmek ancak ger
rumda Türkiye için en verimli olan yol Atlantik
çeklerin, teknik sırların değil, ama gerçekle
İttifakı içinde hayati yerimizi belirtmekte ikna
rin bilinmesiyle kabildir. Lütfetsinler bugün
gücümüzü ve baskı imkânlarımızı kullanmaktır.
veya bir başka münasip vesileyle açıklasınlar;
Kendimizi ittifakın caydırıcı gücünün dışına
Türkiye'de stratejik füze üsleri var mıdır, yok
bırakmak değil.
mudur? Robert Kennedy'e mi inanacağız, Sa
yın Behice Boran'a mı?.. Bunu Hükümetin ağ
Türkiye'yi pazarlık konusu yapmanın, ya da
zından öğrenmek istiyoruz.
onu terk etmenin kendileri için de intihar anla
Türkiye'nin güvenliği açısından zorunlu ol
mına geleceğini müttefiklerimize en iyi ittifak
içinde hatırlatmak ve anlatmak kabildir.
duğu ölçüde topraklarımızda bulunabilecek
müttefik ortak savunma üs ve tesislerinin ve
BAŞKAN — Sayın Kırca, müddetiniz dol
memleketimizdeki müttefik askerî personelin
du efendim. Konuşmanız daha devam edecek
statüsü bugün tartışılması gereken asıl önemli
mi?
konudur. Sayın Dışişleri Bakanının bu konuda
COŞKUN KIRCA (Devamla) — Efendim,
Karma Bütçe Komisyonunda verdiği izahat
ben de sosyal adalet icabı aynı ölçüde bir uzat
prensipler açısından memnuniyet
vericidir.
ma rica ediyorum.
Bununla beraber anasözleşme üzerindeki mü
BAŞKAN — Sayın Coşkun Kırca da bir beş
zakerelerin ziyadesiyle uzaması Türk kamu
dakika ister efendim. Kabul edenler... Etmiyenoyunu artık ciddî şekilde rahatsız etmektedir.
ler... Kabul edilmiştir. Devam edin efendim.
Türk diplomasisinin, bu gecikmelere daha faz
la
tahammül gösteremiyeceğimizi münasip li
G. P. GRUPU ADINA COŞKUN KIRCA
sanla
Amerikan Hükümetine anlatması zamanı
(Devamla) — Nihayet Türkiye için önemli olan
kanaatimizce gelmiş bulunmaktadır.
milletimizi içinden bölme çabalarının komünist
ilhamları ile hayli cüretkâr bir safhaya girdiği
iBu konuda grupumuzun bir temennisi de,
şu sıralarda silâhlı kuvvetlerimizin mahallî sa
gerek anasözleşmenin, gerek yargı yetkisiyle
vaş, gerillâ savaşı ve komando savaşı gücünü
ilişkin andlaşmanın imzalanır imzalanmaz Tür
artırmak daha uzunca bir zaman çağdaş silâh
kiye Büyük Millet Meclisine onaylamanın uy
ve malzeme yardımına ihtiyacımız olacağı açık
gun bulunması için sevk edilmesidir. Anasözbulunmakla beraber kendi savaş sanayiimizi en I leşmenin Yasama Meclislerinden geçirilmeden
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Bakanlar Kurulunca onaylanıp onayîananııyacağını 244 sayılı Kanun muvacehesinde müna
kaşa etmek kabildir, fakat yargı yetkisi ko
nusundaki andlaşma için durum sarihtir. Bu
andlaşma bundan önceki gibi Türk yargı or
ganlarının genel kanuni yetkilerinde bir deği
şiklik yapacaktır. Anayasamızın 65 nci mad
desi ve 244 salılı Kanun bu takdirde andlaşmanm Türkiye Büyük Millet Meclisinden geçiril
mesini emretmektedir. 1956 da çıkan ve bir
milletlerarası andlaşmanm kanun yolu ile ta
dili gibi keenlemyekün ve bâtıl bir hükmü
ihtiva eden bir kanuna dayanarak böyle bir
andlaşmanm yapılacağını ileri sürmek hükukan sakat bir görüştür. Bu hüküm keenlemye
kün sayılmasa bile her kanun gibi Anayasanın
da kendinden önceki aykırı hükümleri ortadan
kaldırdığı şüphesizdir. Kaldı ki 244 sayılı Ka
nunda kendinden önceki bütün aykırı hüküm
leri ilga etmiştir. Söz konusu kanunun 1924
Anayasasına bile aykırı olan bu hükmünün
yürürlükteki Anayasa ve 244 sayılı Kanuna
rağmen Anayasanın hiçbir suretle tanımadığı
yetkileri Hükümete verdiği söylenemez. Üste
lik söz konusu kanunun keenlemyekün olduğu
yolunda bizim de katıldığımız görüşün doktrin
de de kabul edildiği cihetle, yakın zamanda
yargı organlarımızca da benimsenmesi ihtimali
pek büyüktür. Bu takdirde ise yargı yetkisi
ne mütaallik yeni andlaşma; bu andlaşmanm
onaylanmasına dair kanun hükmünün ve yeni
adlaşmanın dayandığı bu kanunda mevcut bâzı
tariflerin Türk yargı içtihatlarınca keenlemye
kün sayılmasından ötürü, tatbik edilemez hale
de gelebilir.
Kaldı ki, kamu oyumuzda bu kadar müna
kaşa edilmiş, bu kadar tezvirata konu teşkil et
miş bir meselenin, velev Hükümet yasama mec
lislerine başvurmadan andlasmaları onaylama
yetkisine sahibolsa dahi, Hükümetin takdir yet
kisini kullanarak önce T. B. M. Meclisinden ge
çirmesinde her halde büyük siyasi faydalar var
dır. Sayın Dışişleri Bakanının açıkladığı ilke
ler bu andlaşmalarda yer alacaksa bunların açık
tartışmasından kaçınmamak şüphesiz en ikna
edici yol olacaktır.
Son Kıbrıs buhranı sırasında Silâhlı Kuvvet
lerimizin giriştiği hareket, NATO'ya kuvvet tah
sis etmenin, NATO ile ilgili savaş dışında NATO
karargâhlarının Türk birlikleri üzerinde komu
— 58
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ta yetkisinin mevcudolmadığını, bu konudaki
Kuzey Anlantik Konseyi kararlarına uygun ola
rak gösterdiği ve ortak üs ve tesislerin Türk
kuvvetlerince istenildiği gibi kullanıldığı ve bu
üs ve tesisler üzerinde tam tasarrufumuzun is
tediğimiz anda tesis edilebileceğini gösterdiği
halde bu konudaki tezvir kampanyasının devam
edebildiğine Hükümetin dikkatini çekeriz. Bu
hal dahi Hükümetin çeşitli enformasyon merci
lerinin kamu oyunu aydınlatmakta daha faal
davranmaları gerektiğini gösterir ve her halde
açık tartışmadaki faydalan ispatlar. G. P. Grupu bahis konusu anasözleşmeyle yargı yetkisine
ilişkin Anlaşmanın T. B. M. Meclisinden geçiril
mesini bilhassa bunun için zaruri saymaktadır.
BAŞKAN — Sayın Kırca lütfen bağlayın.
COŞKUN KIRCA (Devamla) — Sayın Baş
kan, bir beş dakika daha muhterem Meclisin
atıfetini rica edebilirim...
BAŞKAN — Arkadaşlar, Sayın Kırca konuş
masını bitirmek için beş dakika daha ister; ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. De
vam edin.
COŞKUN KIRCA (Devamla) — Yüce Mec
lise şükranlarımı sunarım. (A. P. sıralarından,
«Bitirinceye kadar konuşsun» sesleri)
BAŞKAN — Ben vazifemi yapmakla mükel
lefim, efendim.
G. P. GRUPU ADINA COŞKUN KIRCA
(Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkanım.
Bu vesileyle daha önce ifade ettiğimiz gibi
bugünün askerî ve siyasi şartları içerisinde tzr;::=;. 'rdri NATO karargâhının kaldırılarak Türk
Silâhlı Kuvvetleriyle ilgili yetkilerinin olduğu
gibi Türk Genelkurmayına devredilmesini za
ruri gördüğümüzü de belirtmek isteriz.
Yine bu vesileyle Hükümetten sormak iste
diğimiz bir soru; (Akdeniz NATO Kuvveti)
diye, Le Monde Gazetesinde okuduğumuza göre,
üç harb savaş gemesinden ibaret bir semboluk
kuvvet kurulmuştur. Bu semboluk kuvvet yine
Le Monde Gazetesinin yazdığına göre, NATO
memleketine karşı her hangi bir saldırı vukubulduğu zaman harekete geçebilecek ve o za
man sularına girdiği NATO devletleri bu kuv
vetin emrine refakat gemileri verebilecekler...
Hükümetten öğrenmek istediğimiz şey şudur:
Evvelâ Le Monde Gazetesinde okuduğumuz bu
bilgiler doğru mudur? Bu bilgiler doğru ise,
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bu kuvvetin kurulmasında NATO içinde taah
hütlerimizi aşan bir karar var mıdır Yoksa
yine bu kevvetin kullanılmasında Orta - Doğu
meselesiyle ilgili ihtilâfların bir tesiri olabilir
mi?
Muhterem Hükümet bu hususları açıkladığı
takdirde bu çağrı kuvvetine iltihakımızın fay
dalı veya zararlı olup olmadığı hususunda mâ
kul olarak bir fikir sahibi olabileceğiz.
Sayın milletvekilleri,
Orta - Doğu 1967 den bu yana memleketimiz
için de artan bir kaygu kaynağı olmuştur. Gü
venlik Konseyinin aldığı kararı tarafların kabul
etmiş olmalarına rağmen bu kararın yorumlan
ması kutnusunda tahmin edileceği üzere, gerek
İsrail file Arap devletleri arasında, gerek Gü
venlik Konseyinin daimî üyeleri arasında görüş
ihtilâfları devametmektedir. israil'in işgal et
tiği Arap topraklarını sahiplerine iade etmesi
elbette yerimde bir ilkedir. Güvenlik Konseyi
nin bu kararı İsrail'e, emin ve tanınmış sınırlar
sağlama sorumluğundan da bahsediyor. Mevcut
şartlar içinde kendisine emin ve tanınmış sınır
lara sahibolina hakkının teslim edildiği tarafı,
önce işgalettiği araziden çekilmeye ve sonra
kendisine emin sınırların tanınmasını bekleme
ye zorlamak imkânsız gibi görünüyor. Bu du
rumda tek yol israil'in işgal ettiği Arap toprak
larından çekilmesiyle kendisine emin sınırların
Tiran Boğazından ve Süveyş Kanalımdan fay
dalanma garantilerimin tanınmasının aynı za
manda gerçekleşmesidir. Yarımki misyonunun
başka türlü başarı şansını göremiyoruz.
İsrail'in kuruluşu sırasında Birleşmiş Millet
ler Genel Kurulunda bu kuruluş lehinde oy kul
lanan. Sovyet Rusya, bugün Arapların büyük
hâmisi görünme ilki yüzlülüğü içinde, Orta - Do
ğuya ve Akdeniz'e sızmakta hayli merhale kat'etmiştir. Akdeniz'deki Rus filosu gerçekte bir
savaş halinde büyük bir tehlike arz etmiyor,
fakat bu filo Orta - Doğu'da çeşitli kaynaşma
ların ve sızmaların kaynağı olabilir. Akdeniz'
de ve Orta - Doğuda Sovyet varlığı, Amerika'
nın Franısa tarafından yapılan Orta - Doğu ko
nusundaki bir dört büyükler konferansını, Gü
venlik Konseyi kararı çerçevesi içinde ve vara
cağı kararları yürütmekte Jaring Misyonundan
istifade etmesi, etme ilkesi dâhilinde kabul et
miş olsa bile, böylelikle tescil edilmiş bulumımak-
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tadır. Bu, Türkiye açışımdan olumsuz bir geliş
medir.
Türkiye, Orta - Doğu ve Akdeniz'de siyasi
istikrarı arzular. Arap memleketlerinin irredentisme hevesleri ve gerçekçi olmıyan duygu
lara kapilmaden gelişmeleri, Türkiye'min aamimî arzusudur. Bunun için Orta - Doğu'da Gü
venlik Konseyinin kararma uygun bir hal şekli
min bulunmasını desteklememiz lâzımdır. Bu açı
dan ve memleketimizin kendi dâvalarında gere
ken desteği bulmasını sağlıyacak ortamı
yaratmak açısından, Hükümetin Orta - Doğu
memleketleri karşısında uyguladığı siyaseti, ge
nellikle uygun görmekteyiz.
Saym milletvekilleri, Grupumuz Türkiye nin şartlar müsait olunca Avrupa İktisaldi Top
luluğuna tam üye sıfatiyle katılmasını, temel
amaçlarımdan biri olarak kabul eder. Bu amaç,
Türkiye'ye sadece iktisadi alanda fayda getir
mekle kalmıyacak, aynı zamanda milletimizin
batılılığı seçme tercihime uygun siyasi sonuçlar
doğuracaktır.
Memleketimizin Müşterek Pazarla akdetmiş
olduğu ortaklık anlaşması içerisinde, hazırlık
devresinden geçiş devresine intikalimiz şu sı
ralarda söz konusudur. Herkes bu intikalin,
Türkiye'nin yeni doğan sanayiini zorluklarla
karşılaştırmadan ve genellikle daha az geliş
miş bir ekonominin çok ileri bir ekonomik ile
entegrasyonunun, gelişme halimdeki ekonomi
aleyhime doğurduğu örnekleri, iktisat literatü
ründe klâsik hale gelmiş mahzurlara saplanma
dan yapılması noktasında müttefik görünüyor.
Bu amaca uygun tarzda hareketin yoları
noktasında ise, farklı tezler vardır. Bu tezler
den biri, ortaklık andlaşmasmın tanıdığı hazır
lık süresini uzatmak imkânından faydalanma
yolunu tercih etmek.
Diğer tez ise, bu uzatmayı talebetmeksizin,
hemen geçiş devresine girmek ve bu devre için
de acele bir entegrasyonun sakıncalarından,
özellikle belli sanayi dallarını koruma hüküm
leri suretiyle kaçınma yolunu tercih edenlerin
tezidir.
BAŞKAN — Sayın Kırca, lütfen bağlayınız.
efendim.
G. P. GRUPU ADINA COŞKUN KIRCA
(Devamla) — Bağlıyorum efendim.
İkinci tezi kabul etmek suretiyle de, söz ko
nusu sakıncalardan kaçımlalbileceği doğrudur.
59 —
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Ancak bu yal, mahiyeti icabı istisna teshil eden
sanayi dallarını koruma hMsümlerlini müzakere
de ve uygulamada, bizi kırılması güç menfaat
'gruplarının baskısı altında hareket edecek or
taklarımızın mukavemetiyle karşı karşıya bı
rakmak açısından, birincisine nazaran daha az
müsait bir yoldur.
Hazırlık devresini uzatma yoluna gidilirse,
ileride geçiş devresinin şartlarını müzakere eder
ken, bugünkünden daha az müsait bir genel si
yasi ortalınla karşılaşılacağı fikri ise, şimdiden
kesinliğine inanılması zor bir faraziyeden iba
rettir. Aksi faraziyenin gerçekleşme ihtimallerii de, birincisinin gerçekleşme ihtliımallerinden daha az değildir. Unutmıyalım ki, erken
bir entegrasyon, aslında entegrasyon amacına
varılmasını geciktirebilir. Entegrasyonun geri
ye dönüş ihtimalleri kapalı olarak gecikmeksi
zin, zamanında gerçekleşmesi için, sindire sin
dire adım atmak zarureti vardır. Eğer entegras
yonu sağlam olarak gerçekleştirmenin başlıca
şartı olan yurt ekonomisini kalkındırmak ve
sağlamlaştırmak için lüzumlu disiplini, geçiş
devresinin hükümlerine intikal sayesinde biran
önce sağlanabileceği umuluyorsa, aynı disiplini
kendi irademizde sağlamanın çok daha faydalı
sonuçlar doğuracağına dikkati çökmek isteriz.
Her halde Grupumuz, nangi yolun tercih
edileceğimi kesinlikle kararlaştırmadan ve mü
zakereci Bakanlık sıfatiyle Dışişleri Bakanlığı
mıza gerekli temel direktifi vermeden önce,
meselenin ilgili bakanlıklar, - daireler, kamu ni
teliğindeki meölek kuruluşları ve gerçek ilim
adamları arasında uzun boylu tartışılmasında
büyük fayda mütalâa ederiz.
Muhterem arkadaşlarım, daha önce yapılmış
genel görüşmede, grupumuzun Kıbrıs hakkın
daki görüşleri, Sayın Genel Başkanımız tara
fından bütün teferruatiyle Yüce Meclise arz
edilmişti. Bu itibarla bu noktaya dönecek deği
lim,
Sözlerimi bağlıyorum. Yüce Meclisi grupum
adına derin saygı ile selâmlar, uzun konuşma
mı dinlemekle gösterdiğiniz müsamaha için te
şekkür ederim. (A. P. ve G. P. sıralarından
«Bravo» sesleri, alkışlar)
BAŞKAN — Yeni Türkiye Partisi Grupu
adına Sayın Nihat Diler, buyurunuz efendim.
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Y. T. P. GRUPU ADINA NİHAT DİLER
(Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri ;
Yeni Türkiye Partisi Meclis Grupu adına,
Dışişleri Bakanlığının 1969 malî yılı bütçesi
üzerinde görüşlerimizi açıklıyacağım.
Sayın milletvekilleri, dış politikamızın pren
siplerini Büyük Atatürk vaz'etmiştir : «Yurtta
sulh, cihanda sulh» yine şairlerimizden birinin
bir mısraı da, devletler umumi hukuku saha
sında mevcut prensipleri hulâsa etmiştir : «Ha
zır ol cenge, eğer ister isen sulhu salâh»
Devletler umumi hukuku sahasında fikir ve
mütalâa sard eden büyük mütefekkirler ise, bü
tün dünya devletlerini harbin meydana getire
ceği elîm ve hazin akıbetlerden kurtarmak için,
«Barışta yarış» fikrini, idealini empoze etmiş
lerdir.
Bendeniz, Yeni Türkiye Partisinin görüşünü
açıklarken, bu 3 prensibin ışığı altında, millî
menfaatlerimizin hangi yolda tahakkuk edece
ğini eleştireceğim.
Sayın milletvekilleri, 19 ncu asrın sonlarına
doğru, ilim ve fen sahasında vâki gelişmeler ve
bunun neticesinde meydana gelen teknik terak
ki ile dünyanın mesafe mefhumu küçülmüş,
dünyanın bir ucunda meydana gelen hâdise, bü
tün dünya efkârı umumiyesini alâkadar eden
bir hâdise haline gelmiştir. 20 nci Yüzyılda
atom silâhlarının keşfi ve bilâhara füzelerin
icadedilmesi, yeryüzünde yaşıyan beynelmilel
münasebetleri, bu meyanda ekonomik, sosyal,
kültürel münasebetleri sıklaştırmıştır.
Sayın milletvekilleri, Cemiyeti Akvamdan
önce ve Cemiyeti - Akvamdan itibaren devlet
ler birbirleriyle münasebette bulunurken,-bir
birinin harb gücü ve tehlikesinden sakınmak
için, beynelmilel bâzı teşekküllerin himayesin
den istifade etmeyi ve beynelmilel teşekküller
vasıtasiyle, harb gibi insanları birbirine düşü
ren ve kısa bir müddet içinde kütlelerin mah
vına sebebolan bir âfetin önüne geçmenin ted
birlerini almayı düşünmüşlerdir.
Cemiyeti Akvamdan sonra kurulan Birleş
miş Milletler Teşkilâtı ve bu teşkilâtın içinde
bunun bir organı olan Güvenlik Konseyi, Cemi
yeti Akvamdan, devletler umumi hukuku saha
sında bir adım daha ileri atmış bulunmaktadır.
Milletlerarası münaşeebtlerin tanziminde Bir-
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leşmiş Milletler Teşkilâtının icra mevkiini işgal
eden Güvenlik Konseyi, daha doğuşu sırasında
bâzı noksanlıklarla malûl doğmuştur. Ezcümle,
Güvenlik Konseyinin almış olduğu kararların
5 büyük devlet vasıtasiyle veto edilmesi, Kon
seyin karar alma yetkisinde gedik açmış bulun
maktadır. Devletlerarası münasebetlerde, kuv
vetin değil, hakkın tecelli etmesi için, meydana
getirilmiş milletlerarası Birleşmiş Milletler Teş
kilâtı Anayasasının ve organlarının kifayetsiz
liği, devletlerin birbirlerine karşı olan münase
betlerinde siyasi muvazene prensibinin nazarı
dikkate alınmasını zorlamıştır. Siyasi muvazene
prensibinin esası kuvvete dayanmaktadır. Dev
letlerin milletlerarası camianın birbirinin şer
rinden uzak, emniyet içinde yaşamalarının ye
gâne dayanağı, kuvvetler dengesidir. Devletler,
hasım telâkki ettiği diğer devletlerin kuvvetle
rinin kendi aleyhlerine yükseldiğini görünce,
tedbir alarak ya bizzat kendi bünyesini aynı
şekilde geliştirmeyi veyahut da başka devlet
lerle ittifak etmeyi zaruri görüyordu, iste bu
hal, devletler arasında bir silâh yarışmasına
devletleri sevk etti.
Birleşmiş Milletler Teşkilâtı Anayasasından
evvel cari ve mer'i olan durum bu idi. Birleşmiş
Milletler Teşkilâtı Anayasasının meriyete gir
mesinde ve Güvenlik Konseyi kararlarının 5 bü
yük devlet tarafından yürümez hale sokulma
sından Assamble kararlarının icrasının güç ol
masından dolayı, devletler kendi güvenliklerini
teminat altında tutmak için yeni ttifaklara gi
rişmek mecburiyet ve lüzumunu hissetmişlerdir.
Devletler arasında fikir ve ideoloji ayrılık
ları dünya devletlerini iki bloka ayırmıştır. Bir
taraf, insan hak ve hürriyetlerine saygıyı ka
bul eden demokrasi rejimi taraftarı devletler,
öbür tarafta insan hak ve hürriyetlerini bir ta
rafa bırakarak sosyalizmi, komünizmi gerçek
leştirmeyi hedef alan totaliter, komünist dev
letler,
İnsan hak ve hürriyetlerini teminat altında
tutan ve demokratik rejimin en iyi bir rejim
olarak benimsemiş devletler, kendi toprak bü
tünlüğü ve millî güvenliklerini teminat altına
almak için Birleşmiş Milletler Anayasasının or
taya koymuş olduğu teminatı kâfi görmediler.
Aralarında güvenliklerini ve toprak bütünlük
lerini ilerde meydana gelecek melhuz tehlike
lere karşı korumak için ittifak yaptılar.
-

O :2

NATO ittifalanın temeli bu fikre dayan
maktadır. Toprak bütünlüğümüzü ve millî gü
venliğimizi sağlamak için insan haysiyet ve şe
refine yer veren demokratik rejimin de taraf
tarı olduğu için, millî menfaatlerimiz yönünden
Atlantik Paktına ve NATO ittifakına girdik.
NATO ittifakına girmeden evvel, komünist
blokun başı ve öteden beri Türkiye üzerinde
müspet bir kanaat beslemiyen Sovyetler Birli
ği, Boğazlar üzerinde yeni bir hak iddia ederek
Kars, Ardahan ve Artvin'i de istiyordu.
Karşılıklı muharebede teknik güc ve sayı
bakımından bizden fazla olan bu devlete karşı
mücadelemiz çetin olacaktı. Bu durumun önüne
geçmek için NATO ittifakına girdik. Bugün
memleketimizin bünyesinde NATO ittifakından
Çıkmamız bağımsız Türkiye olarak yaşamamızı
ileri süren fikirler mevcuttur. Biz Y. T. P. ola
rak dış politikada millî menfaatlerimizi her
türlü menfaatin üstünde gören millî güvenlik
ve toprak bütünlüğümüzle birlikte millî men
faatlerimizi tahakkuk ettirmeyi başprensibolarak mütalâa etmekteyiz.
Sayın milletvekilleri, NATO ittifakına giri
şimiz bizler büyük bir tehdidin altından kurtar
mıştır. Memleketimizde kırk yıldan beri sulh
hâkimdir. Sulh içinde ekonomik, sosyal ve kül
türel bakımdan br gelişme kaydetmişiz, sulh
içinde yaşamamız devam ettiği müddet içinde
de ilerlememiz daha kolay ve daha süratli ola
caktır. Devletler Umumi Hukukunun öteden
beri mevcudolan bir prensibine göre ittifaklar
tek taraflı bir devletin menfaati için değil ve
fakat karşılıklı menfaatlerin tahakkuku için
yapılır. Buna mukabil ittifak manzumesine dâ
hil devletlerin de karşılıklı birbirlerinin lehine
feragatte bulunmaları zaruridir.
NATO ittifakına girdikten sonra bu man
zume içinde müdafaa gücünün maksada uygun
şekilde kullanılabilmesi için birtakım tesislerin
kurulması ve bu tesislerin NATO ittifakına dâ
hil her devletin lüzumlu olan toprakları içinde
kurulması gerekmekte idi. Nitekim, bu sebeple
NATO ittifakına dâhil devletlerin her birinin
topraklarında enfrastrüktür bâzı tesisler ku
rulmuş, bizde de enfrastrüktür bâzı tesisler ya
pılmıştır.
Biz Y. T. P. olarak, toprak bütünlüğü ve
güvenliğimizi teminat altında tutan NATO it01
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tifakı için yapılmış tesisleri, yerinde buluyo
rum. Ve bunun bağımsızlığımıza her hangi bir
noksanlık ve halel getireceğini ikabul etmiyo
ruz.
Ancak, NATO İttifakı Andlaşmasmdan son
ra Anayasamızın 65 nci maddesinin 3 ncü fık
rasına dayanan uygulama andlaşmaları mahi
yetinde ikili anlaşmalardan millî menfaatleri
mize aykırı görülenlerin süratle ıslah edilme
si için Sayın Dışişleri Bakanı thsan Sabri Çağlayangil vaitde bulunmuşlardı.
Süratle ıslah edilmesi taraftarıyız, çünkü
bugün memleketimizin bünyesinde ideolojik fi
kirler girmiş, bu ideolojik fikirler bilhassa
Türkiyo'nin bağımsızlığı bu ikili anlaşmalar dolayısiyle haleldar olmuştur. Bunun önüne geç
menin zaruretini ileri sürmek suretiyle propa
gandalarını yaymaktadırlar. Sayın Dışişleri Ba
kam, Yüce Meclisin huzurunda bu yolda vaidde bulundu, bu va'dini geciktirmesi, bu yolda
menfi propaganda yapıp, memleketimizin bün
yesinde birtakım menfi maksatlar güden kim
selere bir gerekçe olacaktır. Onun için kendile
rinden istirham ediyoruz; bu vermiş oldukları
vaidleri süratle yerine getirsinler.
Sayın milletvekilleri,
Dış politikada millî menfaatlerimizi ve Kıb
rıs'taki soydaşlarımızın hukukunun millî güven
liğimizin bir parçası olan Kıbrıs meselesinin mil
lî menfaatlerimiz lehinde çözümlenmesi için
devletlerarası camianın içinde bulunduğu du
rumu gözden geçirmek ve devletler umumi hu
kuku ile diplomasi geleneklerinin ışığı altında
doneleri değerlendirmek mecburiyetimiz var
dır.
Sayın milletvekilleri,
Büyük Atatürk, yurtta sulh cihanda sulh!
Formülünü ortaya koymuştur. Devletler Umu
mi Hukuku münasebetlerinin beşeriyeti bir fa
ciaya sürüklememesi için de bu hususta yetki
li mütefekkirlerin hedefi de Büyük Atatürk'ün
belirttiği istikâmettedir. Bu prensibi barışta
yarış şeklinde belirtmişlerdir. Ancak Devletler
Umumi Hukukunun gelişmesi bu bakımdan çok
yavaştır ve siyasi dengenin etkisi altındadır.
Siyasi dengenin Devletler Umumi Hukukunda
ki tesirini nazarı dikkate alan bir şairimiz:
«Hazır ol cenge, eğer ister isen sulh-u salâh»
demek suretiyle sulh için harbi, harb için sul
hu göze almayı veciz bir şekilde ifade etmiştir.
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Kıbrıs meselesinin patlak verdiği sırada,
yani Birinci Cihan Harbi ile onun neticesinde
ingiltere'nin eline geçen Kıbrıs'tan İngilizle
rin çekilmesi neticesinde Yunanlılarla aramız
da başlıyan Kıbrıs meselesi, Londra ve Zürih
anlaşmailariyle Milletlerarası münasebetlerin ge
rektirdiği bir hukukî münasebet kurduk. Bu
hukukî münasebette Kıbrıs dâvasını katı şekil
de çözümleyemedik ama, adaya bu anlaşmalar
neticesinde Türk askerinin ayak basmasını ve
adanın bir parçası üzerinde fiilî bir hâkimiyet
tesis edilmesi gibi müsbet bir neticeye vardık,
ondan sonra ada statüsünü ve kurulmuş olan
devletin Anayasasını adanın Cumhurbaşkanlığı
vazifenini gören Makarios çiğniyerek emriva
kilerle Türk cemaatini tedirgin edip oradan
göçmelerini veyahut Rum hâkimiyeti altında
kalmalarını, bu suretle, adanın Yunanistan'a il
hakını, gerçekleştirmek için çeşitli yollara baş
vurdu, Makarios'un bütün bu emrivâkileriııi
tetkik ettiğimiz zaman en çok iç bünyemizde
olan biten hâdiseleri gözettiği ve iç bünyemiz
de kargaşalık bulunduğu sırada yaptığını tesbit etmiş bulunuyoruz.
Sayın milletvekilleri, bununla şunu demek is
tiyorum. Kıbrıs dâvasının halli ve diğer devlet
ler hukuku münasebetlerinde millî menfaatle
rimizi memleket ve milletimizin lehine temi
ni, iç politikadaki durumumuza bağlıdır, içte
irlik, beraberlik, huzur ve sükûn olduğu tak
dirde, dışta devlet olarak itibarımız olacaktır.
Sözümüz geçecektir.
Eğer içimizde huzursuzluk devam ederse, bir
birimize düşman vaziyete gelirsek, gırtlak gırt
lağa gelirsek bu takdirde dışarıda itibarımız dü
şer ve dolayısiyle dışarıdaki politik münasebet
lerimiz, ilişkilerimiz kolaylıkla halledilemez.
Esasen iç politika ile dış politika birbirine bağ
lıdır. «iç politikada kuvvetli olan bir devlet
dış politikada da kendi sözünü yürütebilir»
fikri, bütün devletlerin ve umumi icraata sa
hasında ve politika sahasında mütalâa yürü
tenlerin kabul ettiği bir fikirdir.
Sayın milletvekilleri,
işte onun için büyük Atatürk yurtta sulh,
cihanda sulh, prensibini ortaya atmış ve bizlere
dış politikada ışık tutacak şaşmaz bir fikir ver
miştir.
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1962 den itibaren Makarios'un menfi tutum
ları kuvvete başvurduğumuz zamanlarda yu
muşamış ve bizim arzumuz istikâmetinde mese
lelerin. hallini kabul etmiştir. Bugüne kadar son
Kıbrıs buhranında Geçitkale ve Boğazköy hâ
diselerinde cemaatimize karşı yaptığı jenosit
ve katliama karşılık şanlı ordumuzla müda
haleye karar vermemiz ve ordumuzun bu yolda
manevralara girişmesi, Makarios'u sindirmiş,
Hükümetimizin notasını prensibolarak kabul et
tirmiştir. Ancak, bu hâdiselerden sonra,
1. Adada mevcut Yunan kuvvetleri çekil
miş midir?
2. Makarios'un Rumlardan teşkil etmiş ol
duğu muhafız kuvvetler tenkis edilmiş midir?
3. Çek silâhları ne durumdadır?
4. Şehit ailelerine verilmesi lâzımgelen
tazminat verilmiş midir?
5. Kıbrıs sorununun sulh içinde cemaat tem
silcileri tarafından karşılıklı müzakereler ne
ticesinde halledilmesi nazarı dikkate alınmış mı
dır, yapılan müzakerelerin neticesi nedir?
Bu hususlarda Sayın Bakanın fikirlerini
öğrenmek istiyorum.
Sayın milletvekilleri; biz Y. T. P. olarak ada
üzerinde soydaşlarımızın hakkı kadar adanın
jeopolitik durumu ve güvenliğimiz bakımından
'??, adanın, güvenliğimizin bir parçası olduğvnu kabul ediyoruz. Bu hayati mevzuda d"milletleri arasındaki münasebetlerin giriftleştiği, icabı hale göre bu münasebetler için de ken
di hakkımızı tek başımıza korumak durumu ile
karşı karşıya olacağımızın mümkün ve varit
olacağını hatırdan çıkarmıyarak meselenin sulh
yolu ile halledilmesine taraftanz.
Ancak gerek Makarios ve gerekse Yunan
\ ^-ümeti bizim böyle bir niyet sahibi ete-a
mızdan mutlaka emrivakilere göz yumacağım'.?!
mânasını çıkarmamalıdır. Şayet böyle bir zeha
ba kapılırlarsa bu takdirde Kıbrıs dâvasının ni
hai çözümü biraz daha gecikebilir. Öyle zanne
diyoruz ki gerek Makarios ve gerekse Yunan
Hükümeti emrivakilere göz yummıyacağımıza
anlamışlardır. Sayın Dışişleri Bakanı Çağlayangü'in Kıbrıs bünyesi içinde Türk cemaati
nin kendi içişlerini tanzim eden bir teşkilâtı
kurduğu ve bugüne kadar cereyan etmiş emri
vakilerden bâzılarının kaldırıldığı son buhran
dan sonra Türk cemaati lehine bâzı inkişaflar
olduğu yolundaki beyanlarını memnuniyetle
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karşılamaktayız. Bununla Hükümetin ortaya
koyduğu Türk cemaatinin Rum cemaatinin hâ
kimiyeti altına girmesini, idari, ekonomik, sonyal ve* siyasi mevzularda Rum cemaati ile eşit
şartlar altında idareye iştirak etm si ve her
iki cemaatin birbirine tahakküm etmemesi şek
linde bir statünün Kıbrıs için hazırlanmasını
Londra ve Zürih Andlaşmalannın bahsettiği
müdahale hakkımızın bu durum tahakkuk ettiiilinceye kadar baki kalacağını, keza Lozan
Andîaşması hükümlerinin de şayet sulh yolu
ile mesele halledilmediği takdirde yeniden
gözden geçirileceğini ifade etmişlerdir.
Sayın Dışişleri Bakanının Yüce Mecliste son
yaptığı konuşmayada «Biz bu şartlar altında
adada bir statünün kurulmasını istiyoruz, bu sta
tünün ismi bahis konusu değildir, mesele Türk
cemaatinin Rum cemaatinin tahakkümüne gir
memesi meselesidir. Bu ister federatif şekil ol
sun, ister üniter şekil olsun biz her iki yönden
de meseleyi Türk cemaatinin lehine çözmek ve
Türk Milletinin istediği istikâmette çözmek az
mindeyiz» demişlerdir. Bu husustaki dinamik
hareketlerini bekliyoruz ve beklemekteyiz.
Sayın milletvekilleri; bunun haricinde Hü
kümetin daima meselenin sulh yolu ile halli için
uğraşırken dinamik davranmasını gerekli gö
rürüz. Yunanistan'daki iç buhranın devam et
mesi dolayısiyle bizim durumumuz Yunanistana
nazaran daha kuvvetlidir, bu durumun Dev
letler Hukukunun ışığı altında Kıbrıs'daki soy
daşlarımızın lehine firsatları kaçırmadan kul
lanmasını da Hükümetten bekliyoruz.
Diğer hususlarda, bugün devletler kar
şılıklı olarak füze yarışmasına girmiş bulun
maktadırlar. Orta - Doğu bir buhran içindedir.
israil, ise Arap devletlerinden bâzılarının bir
kısım topraklarını ilhak etmiş vaziyettedir. Dev
letler Umumi Hukukunun Anayasasına göre
toprak ilhak etme keyfiyeti yoktur.
Biz Y. T. P. olarak bunu böyle bilmekle be
raber Kıbrıs dâvası ve diğer dâvaların hallinde
memleketimizi harbe sokmamak şartı ile, hakkın
tescil edilmesinin ifadesinin de zaruri olduğu
na inanıyorum.
Sayın milletvekilleri; CENTO içindeki mü
nasebetlerimiz de lehimize inkişaf etmektedir;
CENTO devletlerinin karşılıklı iktisadi, müna
sebetleri bizi daha iyi bir istikâmete götürmek-
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tedir. İktisadi menfaatlerimiz olmaktadır, Hü
kümetin bu yoldaki başarılı faaliyetlerinin te
valisini beklemekteyiz.
Sayın milletvekilleri, değişen diplomatik
münasebetlerde zuhur eden yeni ihtiyaçlara,
diplomasimizin ayak uydurabilmesi için dev
let teşkilâtının diğer sahalarında olduğu gibi
Dışişleri Bakanlığı Teşkilât Kanununda eskiden
olduğu müteaddit defalar ifade edilmiştir.
Bugünkü diplomasiyi yakından takibedebilmek ve millî menfaatlerimizin gerektirdiği şe
kilde hareket edebilmek için bu kanunun da
süratle ele alınıp kanunlaştırılmasını temen
nilerimiz arasında arz eder, 1969 malî yılı büt
çesinin büyük Milletimize ve Dışişleri teşkilâ
tının muhterem mensuplarına hayırlı, uğurlu
olmasını diler, grupum adına hepinizi saygiyle
selâmlarım.
BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sa
yın Yüksel Menderes, buyurunuz efendim.
ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA YÜK
SEL MENDERES (Aydın) — Sayın Başkan,
sayın milletvekilleri;
Dış politika, hükümetlerin elinde, hizmetin
de bulundukları milletlerin hürriyet ve emniyet
içerisinde saadet ve refahını sağlıyan vasıtaların
en mühimlerinden birisidir. Demokrasiye sami
miyetle inanmış bulunan Adalet Partisi Hükü
metinin, bu inanca uygun olarak, dış politikada
takibettiği ve edeceği yolun Türkiye'nin Batılı
hür milletler camiasında ihraz ettiği önemli mev
kiin korunmasını hedef tuttuğunu bu kürsüden
Adalet Partisi Grupu adına ifade etmek isterim.
Bittabi bu esas Türkiye'nin hür dünya dışın
da kalan devletlerle milletimizin menfaatlerine'
uygun dostane münasebetler kurmasına mâni
teşkil etmez ve etmemiştir. Bu mânadaki bir dış
politika gözetilecek başllıca prensibin, dış politi
kayı günlük geçici hâdiselerin âni tesir ve bas
kısından uzak tutarak istikbaldeki gelişmeleri
karşılıyacak bir mahiyette olması lâzımdır.
Muhterem milletvekilleri; biliyorsunuz, 1968
senesinde Avrupa'nın ortasında bütün insanlık
âlemini sarsan bir facia cereyan etti. Kaybettiği
hürriyetinin sadece cüzi bir kısmını yeniden el
de etmek istiyen medeni bir milletin, Çekoslo
vakya'nın uğradığı felâket bütün dünyada derin
bir endişe ve üzüntü uyandırmıştır. Çekoslovak
ya'nın işgali her şeyden evvel 1956 Macar Millî
— 64

19 . 2 . 1969

O : 2

Hareketinin ezilmesinden bu yana komünist
blok politikasında ve hususi ile metotlarında
her hangi bir değişiklik olmadığını sarahaten
göstermiştir.
Diğer taraftan bu işgal ve işgalin devam et
mesi Sovyetler Birliğinin bir liberalizasyon yolu
üzerinde bulunduğu ve bunun komünist bünyede
yapacağı değişiklik neticesinde komünist tota
liter rejimler ile demokratik rejimler arasındaki
bünyevi kuruluş farklarını azaltacağı istikame
tindeki görüşlerin de iflâsını ortaya koymakta
dır.
Çek işgali konusunda yapılan ve muhtevasını
tasvibettiğimiz resmî açıklamanın böyle vahim
bir hâdise karşısında daha süratle efkârı umumiyeye takdiminin lüzumunu belirtmeden geçemiyeceğim.
Batı, Doğu yakınlaşmasına bir darbe teşkil
eden bu hâdise karşısında NATO ve Avrupa
Konseyi gibi teşekküllerin ânında gösterdikleri
reaksiyonu takdirle kaydetmek isterim. Hususi
ile NATO'nun tepkisi bu büyük ittifakın gerek
güvenlik ve gerekse barış konusunda sahibolduğu role milletçe atfettiğimiz ehemmiyetin isabe
tini göstermiştir. Normal tarihinden bir ay öne
alınan NATO nazırlar toplantısında, her şeye
rağmen, ittifakın refah politikasından vazgeçmiyeceğinin belirtilmesine mukabil, üye memleket
lerinin güvenlik ve savunma güçlerini artırma
sının zarureti karşısında bulunuluğu da saraha
ten ortaya konmuştur. Esasen NATO gibi kolek
tif savunma paktlarının ehemmiyeti daha ziyade
dünyanın buhranlı devirlerinde anlaşılır. Kuv
vetli ittifaklara mensubolmanın ehemmiyeti de
bilhassa işte böyle anlarda daha çok belli olur.
Bahsedilen tecavüz evvel emirde NATO'ya artık
lüzum kalmadığı yolundaki mesnetsiz ve mak
satlı iddiaların çürüklüğünü, dolayısiyle bu te
şekkülün güvenlik teşkilâtı olarak idamesinin
zaruretini kesinlikle ortaya koymuş bulunmak
tadır.
işte bu itibarladır ki, 20 yılın muhasebesini
yapan 15 NATO üyesi memleket bugün bu itti
fakın lüzum, faide ve devamı üzerinde tam bir
görüş birliği içerisindedirler. Adalet Partisi
Meclis Grupu da bu inanca samimiyetle katılır.
NATO enfrastrüktür yardımı ile memleketi
mizde inşa edilen hava alanları, denizaltı sığı
nakları, muhabere şebekeleri gibi önemli savun-
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ma tesislerinin Türkiye'nin savunma gücüne mü
him katkıda bulunduğuna ve ekonomimizin ge
lişmesine de fayda ve imkânlar sağladığı fikrine
bu vesile ile iştirak etmek isteriz.
Muhterem arkadaşlarım,
Türkiye'nin NATO içerisinde bulunmasının,
bağımsızlığımızı tesir altında bıraktığı yolunda
ki iddiayı ciddî telâkkiye imkân yoktur. Bu,
maksatlı bir iddiadır. NATO'yu Varşova Paktı
ile bir tutmak hususunda bir küçük çevre tara
fından girişilen gayret de maksatlıdır'. Varşova
Paktı üyelerinin bütün devirlerin en büyük kolonyalist devleti olan Sovyet Rusya'nın isteği ile
Çekoslovakya?ya karşı giriştiği gayriinsani ha
reket, bu konuda söylenecek bütün sözleri zaten
zait kılmıştır. Böyle bir hâdisenin NATO için
düşünülmesi dahi mümkün olamaz.
Vietnam konusunda Amerika ile diğer üye
lerin düşünce farkları, müstakil tutumları ve ni
hayet Fransa misalini düşünelim. Mesele o ka
dar vazıhtır ki, bu hususta başka bir şey söyle
meye lüzum hissetmiyorum.
NATO üyesi olması dolayısiyle Türkiye'nin,
nükleer bir harb vukuunda, böyle bir harbin ne
ticeleri ile ilk karşı karşıya gelecek memleket
olacağı veya diğer silâhlarla bir tecavüze uğra
dığı takdirde, NATO'ca nükleer silâhlar kullanılmıyacağına göre, «NATO'nun yeni elâstiki
mukabele stratejisi tahtında müessir bir yardı
ma mazhar olamıyacağı» şeklindeki aldatıcı id
diaları kısaca şöyle cevaplandırmak isterim :
Tedafüi bir pakt sistemi içinde bulunan her
memleket, paktın umumi kuvveti sayesinde
onun önleme gücünden istifade eder. Tabiî mu
kabilinde de bu güce kendi kuvvetinden bir
şeyler katmış olur, konvansiyonel bir saldırı
da NATO'nun önce konvansiyonel silâhlarla
mukabelesi, ilerde ve icabında nükleer silâhlaraibaşvurmakta ona serbesti verir ve böylece
disüasyon gücünü gerçekçi ölçülerde tutmuş
olur.
Sonra, nükleer bir harb vukuunda neyin
neden evvel, kimin kimden evvel nükleer bir
felâkete uğrıyacağını kestirmenin mümkün olamıyacağını kabul buyurursunuz zannederim.
Nükleer dengenin bozulmadığı bir cihanda nük
leer bir harb düşünülemez. Bu dengenin bozul
ması halinde ise, hiçbir memleket hâdiselerin
önüne geçecek bir güç ve politikaya sahibolamıyacaktır.
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Saniyen, barışta gerekli tertibatın alınma
sının esas gayesi; harbin tahriki değil, vukuunun önlenmesidir. Kaldı ki, NATO dışındaki
bir Türkiye'nin güvenliğinin zaruretlerini ve
siyasetin icaplarını tam mânasiyle yerine geti
rebileceği hususu tarihî gerçeklerle tenakuz
halindedir.
Teferruata girmeden söyliyelim ki, Türki
ye'nin NATO'ya kabulünden evvel karşılaştığı
vahim baskıların siyasi vesikaları hariciyemi
zin arşivlerini doldurmaktadır.
İşte bütün bu hususları, göz önünde bulun
duran Adalet Partisi Meclis Grupu Atlantik
ittifakına hak eşitliği, oy birliği ve bittabi ba
ğımsızlık prensibi dâhilinde iştirake. devamda
kararlıdır. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri)
NATO bahsi, muhterem arkadaşlarım, bizi
ikili anlaşmalar mevzuuna getirmiş bulunuyor.
Dışişleri Sayın Bakanının son iki üç ay zar
fında muhtelif vesilelerle, defaatle, verdiği ge
niş izahat muvacehesinde meselenin teferrua
tına girmiyeceğim.
Kuzey Atlantik Andlaşmasının 3 ncü mad
desine istinaden muhtelif tarihlerde eşit, sevi
ye ve şekilde Amerika ile aramızda aktedilmiş
bulunan askerî ve teknik mahiyetteki bütün
andlaşmaların bağlı bulunacağı anahükümleri
tesbit eden anlaşmanın en yakın bir gelecekte
imzalanması grupumuzun samimî temennisi
dir. Hükümetçe açıklanan ve anlaşmaya esas
olacak prensipler grupumuzca tasvibedilmektedir.
Şunu burada hemen belirteyim ki, yapıldığı
tarihin askerî ve siyasi şartlarının muhassalası
olan anlaşmalar, o günlerin şartları dışında de
ğerlendirilemez. Biz bu anlaşmaların değişen
şartlar ve alınan prensipler tahtında bugünün
siyasî ve askerî şartların uydurulmasında Hü
kümetin âzami titizliği göstereceğine candan
inanıyoruz.
Muhterem arkadaşlar, geçirdiğimiz yıl için
de Orta - Doğu buhranı vahametini maalesef
muhafaza etmiştir. Devam edegelen karşılıklı
itimatsızlık bu buhranın adalet ölçülerine uy
gun bir hal çaresine ulaşmasına imkân bırak
mamaktadır. Mütekabil iddialara göre, İsrail'
in işgal ettiği Arap topraklarından çekilmeme
si ve bunda ısrarı ve israil Devletinin hudut
larının tanınmaması, buhranı sürdüregelmekte-
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dir. Kasım 1967 de Güvenfök Konseyinin mese
lenin halli yolunda aldığı ve yaygın tasviple
karşılanan kararının tatbik edilememesi bu
buhranı daha da şiddetlendirmektedir.
Orta - Doğu'da muvazeneli ve âdil bir sul
hun lüzumuna en fazla inanan memleket Tür
kiye'dir. Çünkü bu, Türkiye'nin emniyeti ile
birinci derecede ilgili bir meseledir. Bu itibar
la son günlerde 4 büyük devletin Birleşmiş
Milletler çerçevesinde bu buhranın halli için
gayretlerini tskasüf ettirme yolundaki çalış
malara başlamış olmasını memnuniyetle karşılı
yoruz.
Muhterem milletvekilleri,
Sovyetler Birliğinin Akdenize geçirdiği de
niz kuvvetlerinin takatini her gün biraz daha
artırmasının dünya mehafilinde uyandırdığı
alâka ve endişe Sovyetlerin Karadenize geqen
iki Amerikan harb gemisi üzerinde spekülatif
bir teşebbüste bulunmasını husule getirmiştir.
Hükümetimizin mümeyyiz vasfı, Lozan'ı lehi
mize tadil ile, boğazlar üzerinde Türk egemen
liğini getirmesi olan Montrö Anlaşmasının ge
rek Karadenizden Akdenize ve gerekse Akdenizden Karadenize vâki harb gemilerinin geçi
şine ait hükümlerini nmtlalk bir tarafsızlık içe
risinde ve anlaşmanın lâfzına ve ruhuna uygun
olanak tatbik ettiği kanaatini grupum adına
ifade ederim.
Adalet Partisi Meclis Grupu, bahis konu
su Sovyet teşebbüsünün Akdenizdeki Orta - Do
ğu buhranı ile ilgili Sovyet deniz harekâtına
çevrilen dikkatleri başka tarafa çekmek arzu
sundan doğduğu düşüncesini taşır.
Muhterem milletvekilleri, Yunanistan'daki
askerî darbeden sonra bu komşu memleketin
demokratik bir idareye biran önce kavuşabil
mesi Adalet Partisi Meclis Grupunun samimî
temennisidir. Kıbrıs gibi hayatî bir meselenin
aramızda bahis konusu olduğu bugünlerde
Hükümetimizin Yunanlılarla vâki. temasların
da ve bu memleketle aramızda mevcut mese
lelerin hallinde tutulacak yolda büyük bir ba
siretle hareket edeceğine inanıyoruz.
Kıymetli dostlarımız İran ve Pakistan ile
ananevi münasebetlerimizin 1968 yılında da
aynı hava içinde devam etmiş olmasından duy
duğumuz memnuniyeti belirtmek isterim.
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Yine aynı devre içinde memleketimize bir
çok mühim ziyaretin yapılmış olmasını şurada
memnuniyetle kaydediyorum.
1968 yılında Türkiye'nin Avrupa Konseyi
ile alâkası çok sıkı bir şekilde devam etmiştir.
Konsey Başkanlık Divanının, ilik defa olmak
üzere, konsey başkanı, Sir Geoffrey de Freitas'ın başkanlığında Türkiye'de toplanmış ol
masından mütevellit memnuniyetimizi bilhassa
belirtir ve Hükümetimize bu kabîl ziyaretleri
kolaylaştırmak bakımından gösterdiği anlayış
tan dolayı şükranlarımızı sunarım.
Şimdi muhterem arkadaşlarım, Avrupa
Ekonomik Topluluğu ile Türkiye münasebetle
ri üzerinde kısaca duracağım.
Derhal söyliyeyim ki, Roma Anlaşmasın
dan bu yana iktisadi işbirliği sahasında büyük
hamleler yapmış olan Avrupa, siyasi birleşme
hareketinde hemen hiçbir ilerleme kaydetme
miştir. Siyasi birleşmenin tahakkuk etmemesi
halinde ise iktisadi birleşme sahasında elde edi
len ilerlemelerin âtide tehlikeye düşebileceği gö
rüşüne bir nispette katılınıabilir zannediyorum.
Memleketimizin Müşterek Pazarla 1963 te
yaptığı ortaklık anlaşması gereğince, hazırlık
devresinden Türkiye'ye vecibeler yükliyecek
olan intikal devresine geçiş yolunda yapılmak
ta olan müzakereler münasebetiyle lehte ve
aleyhte türlü görüşler ileriye sürülmektedir.
Şunu kaydedeyim ki, bu safhada gelişmiş Av
rupa ekonomileri ile, gelişme halindeki Türk
'ekonomisine tevafuk edecek Gümrük Birliği
muvacehesinde katlanacakları mükellefiyet
ler elbette farklı olacaktır. Diğerleri geniş mü
kellefiyetler yüklenirken Türkiye başlangıçta
cüZ'i, ancak zamanla artacak mükellefiyetleri
üzerine alacaktır. Esas olan budur.
Ayrıca Gümrük Birliğini ekonomik gelişme
tamamlandıktan sonra gidilebilecek bir sistem
olarak göstermek isabetli olmıyabilir kanaatin
deyiz.
Müzakerelerde umumiyetle Türk ekonomisi
nin inkişaf seyri ve Müşterek Pazarca liberas
yon listelerinde istenilecek tavizlerin döviz ha
reketlerimize tesirleri hassasiyetle göz önünde
tutulmalıdır.
Ayrıca Ortak Pazar ülkeleri tarım politika
larını ahenkleştirmeleri için tesis ettikleri fon
dan geniş istifadeler sağlamaktadırlar. Türki66 —
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ye'nin Müşterek Pazarla münasebetlerinde en
mühim noktayı teşkil eden tarım sahasında Müş
terek Pazardan kendi tarımı ve tarıma bağlı
endüstriler için âzami şekilde tâviz elde etmek
çarelerini araması temennimizdir.
BAŞKAN — Sayın Menderes, 20 dakikalık
süreniz doldu efendim. Daha sürecekse oya
sunacağım.
ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA YÜK
SEL MENDERES (Devamla) — Yedi dakika
lık bir mühlet rica ediyorum Sayın Başkan.

BAŞKAN — Saym Yüksel Menderes konuş
masının yedi dakika daha süreceğini söylüyor
lar. Bu hususu oyunuza sunuyorum. Kabul
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Buyurunuz efendim.
ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA YÜK
SEL MENDERES (Devamla) — Teşekkür
ederim.
Esasen Avrupalı partnerlerimizin Türki
ye'nin durumunu anlayışla karşıladıklarının
memnuniyet verici ciddî belirtileri mevcuttur.
Muhterem arkadaşlarım, 1968 yılında ger
çekleştirilen iki taraflı teknik yardımlar, çok
taraflı teknik yardımlar, dünya gıda progra
mından sağlanan yardımlar ve İran, Pakistan
ve Türkiye arasında kurulmuş olan kalkınma
için bölgesel işbirliği çerçevesinde yürütülen
teknik işbirliği ve yine CENTO dâhilinde ku
rulmuş olan. teknik yardım fonu konularında
vaktin kısaldığı dolayısiyle duramıyacağım.
Ben şurada sadece bu yardım ve mübadelele
rin ekonomik hayatımızdaki önemli yerine işa
ret etmekle iktifa ediyorum.
Muhterem milletvekilleri,
Karma Bütçe Komisyonunun tesbit ettiği
rakamda milletlerarası teşekküllere ödenen
katılma payları ve ağırlama masrafları düşül
düğü zaman Dışişleri bütçesinin 121 milyon
liraya indiği görülür. Bu umumi bütçenin
% 0,47 sine tekabül eder ki, iktisaden gelişme
halinde bulunan memleketlerle mukayese ile
dahi asgari % 50 nisbetinde azdır. Bu mütevazi bütçe ile çalışan Dışişleri Bakanlığını sem
pati ile anıyorum. 1969 yılında yeni bâzı elçi
lik ve başkonsoloslukların açılmasının öngö
rülmüş olmasını grupumuz faydalı mülâhaza
eder.
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Bu vesile ile ifade edeyim ki, dış temsilci
liklerimiz için 8,5 Ura olarak ödenen kira be
delinin kaybedilmiş bir meblâğ olduğunu göz
önüne alıyoruz. Ve bu itibarla 1966 bütçe yı
lından itibaren toplam tutarı 92 milyon lira
civarında bulunan genel yapı ve bakım plânı
nın gerçekleştirilmesi hususunda ciddî gayret
ler sarfına hararetle taraftarız.
Dışarda memleketimizi temsil eden me
murların maaş emsalleri en son 1957 senesin
de ciddî fakat umumi olmıyan bir ayarlama
ya tabi tutulmuştu. O günden bu yana 12 senedenberi yeni bir ayarlama yapılmamıştır.
Bu meselenin de teknik ve istatistiki ölçü
ler içinde ele alınmasında fayda mülâhaza
ettiğimizi belirtmek isteriz.
Bu arada Yüce Meclisinizin 13 sayılı Ka
nunu, dışarda temsil vahdetini hariciyemizin
şaihsma temin edecek şekilde değiştiren ka
nun tasarısının kabulünden
duyduğumuz
memnuniyeti hassaten ifade ederken tasarı
nın Senatomuzdan geçerek biran evvel ka
nunlaşmasını temenni ederiz.
Bu münasebetle uzun seneler aralarında
vazife gördüğüm Dışişleri Teşkilâtımızın muh
terem mensuplarını grupum ve şahsım adına
hürmet ve muhabbetle selâmlarım. Kendile
rine başarılı çalışmalarının devam dilekle
rimi samimiyetle iletirken vazifelerinde gün
lük politika şartlarının tesirinden uzak ob
jektif ölçüler içinde kalacakları hususundaki
itimadımı da duyurmak istiyorum.
Muhterem milletvekilleri, son olarak mü
zakerelerin bir neticeye ulaşamadığı bir an
da politikamıza zararlı olur düşüncesiyle, te
ferruata girmeden, Türkiye'nin hayati ve
millî meselesi olan Kıbrıs'a dokunacağım.
Seçim beyanamesinde Kıbrıs meselesini
Yunanistan ile müzakere.yolu ile barışçı bir
çözüme bağlanması görüşünü Türk Mille
tine arz etmiş bulunan Adalet Partisi Hü
kümetinin girişliği müzakereleri tasvibeden
Adalet Partisi Meclis Grupu, bu müzake
relerin ilâ nihaye sürüp gitmemesinin fayda
sını da bilhassa belirtir.
Kıbrıs t a iki cemaat lideri arasında bir
müddetttenberi devam eden görüşmeleri Hü
kümetin büyük bir teyakkuzla izlediğine ina
nıyoruz. Grupumuz, Dışişleri Sayın Bakanı-
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nın bu kürsüden ifade ettiği 1959 Londra
ve Zürih Anlaşmalarında dûn bir hal çaresi
nin kabul edilmiyeceğine dair olan teminatı
nı bir senet telâkki eder ve onun böyle bir ne
ticeye ulaşma yolunda bütün gücü ile des
tekler. Yine grupumuz 1965 den itibaren
Türkiye'den Kıbrıs'a vâki yardımların bü
yük ölçüde artmış olmasını memnuniyetle
karşılar.
Muhterem arkadaşlarım, Kıbrıs mücahitle
rinin men'suboldukları büyük miletin şerefli
mazisinden ve bugünlkü kuvvetinden aldıkla
rı güçle yaptıkları ve o millete yeni şerefler
kazandıran insanüstü mücadelelerini, kahra
manlıklarını takdirle anıyorum. Kasım 1967
buhranından sonra bugün adada elde edilen
ve Dışişleri Bakanlığımızın Bütçe Komisyo
nunda teferruatı ile açıkladığı lehimize ge
lişmelerde ezcümle Kıbrıslı soydaşlarımızın
yaşayışına ve hareket serbestisine konulan
tahditlerin kaldırılmasında veya azaltılma
sında, Türk Cemaatinin rolü elbette bü
yüktür.
1967 nin o buhranlı günlerinde Büyük Mec
lisin, partilerin ve millî müesseselerin, Hü
kümet ile hemahenfc ve birlikte hareket ede
bilmiş olmasını ise demokratik hayatımız için
büyük bir kazanç telâkki ediyorum.
. iSözlerimi burada bitirirken, Dışişleri Büt
çemizin vatan ve milletimiz için hayırlı olma
sını diler, Yüce Meclisinizi Grupum adına
hürmetle selâmlarım, muhterem arkadaşlar.
(A. P. sıralarından sürekli alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Dışişleri Bakanı söz
istemiştiniz, buyurun efendim.
DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ
ÇAĞLIYANG-İL (Bursa) — (Alkışlar arasın
da kürsüye geldi) Sayın Başkan, Yüce Mec
lisin sayın üyeleri, Dışişleri Bakanlığı 1969
malî Bütçesinin Yüce Heyetinizde müzakere
si münasebetiyle huzurunuzda söz almış bu
lunuyorum.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da, Bütçe Mü
zakereleri bize dış politika olaylarına genel bir
göz atmak ve bugünkü ortam içinde Türk dış
politikasının esas istikametini açıklamak imkâ
nını vermiş bulunuyor.
Hükümetimiz dış politika konularının Yü
ce Mecliste her vesile ile faydalı bir şekilde
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tartışılmasına imkân veren vesilelerden bü
yük bir memnuniyet duymaktadır.
Muhterem arkadaşlarım, Bütçe Müzake
releri vesilesiyle partiler ve şahıslan adına,
(zannediyorum ama şahıslar için kimse ko
nuşmadı) yüksek fikirlerini ifade eden, tenkidlerini bağışlıyan arkadaşlarıma arzı cevabetmeden evvel müsaadenizle genel bir açık
lama yapmak istiyorum. Bunda Hükümeti
min dış politikasına hâkim olan prensiple
ri kısaca gözden geçirmeye çalışacağım ve
dış politikamızın ne olduğu ve ne olmadığını
bir kere daha açıkça ortaya koymıya gayret
sarfedeceğitm.
Bundan istihdaf ettiğim maksat şudur;
dış politika üzerinde belirli konular var. Ve
rilen açık izahlarımızda, hadiselerle de teyidedilen gerçeklere rağmen bu konular
üzerinde sonu gelmiyen bir tartışma devam
edip gidiyor. Haddizatında tek istisnası ile
mu'hterem muhalefet partilerinin, dış politi
kanın anaistikametinde
mutabık oldukları,
bu Mecliste kerrat ile ifade edilmiştir.
Ama buna rağmen, politikanın esasları üzerin
de tereddütler uyandıran, bu esasları yıpratmıya matuf gibi görünen ve Türkiye'yi her
esen rüzgâra tabi ve âdeta yalnızlığa mah'kûm kılmak istidadını gösteren beyanlara
da sık sık rasgeliyoruz.
Zannediyorum ki, yapacağım konuşma bu
konuda, görüşlerin daha çok yaklaşmasına
yardımcı olacak ve vuzuha kavuşmamızın da
iyi bir fırsatını teşkil edecektir.
Muhterem arkadaşlar, Türk dış politika
sının bugün dayandığı temeller, bizim Hükü
metimiz tarafından ele alınmış yeni hedefler
değildir. Eğer Türk tarihi tetkik edilirse görü
lecektir ki, imparatorluk zamanından beri,
Türk dış politikasına hâkim olan başlıca un
sur, güvenliğin sağlanması gayesi etrafında
toplanır. Bu gayet tabiî bir şey, her memleket
için geçerli bir faktördür. Fakat Türk jeopo
litik durumu dikkate alınırsa Türkiye için bu
fakörün ehemmiyeti daha da artar.
Biz, dış memleketlerle münasebetlerimizi,
isabetle tâyin etmek suretiyle ve güvenliğimizi
daima önplânda
tutarak, Asya ile Avrupa
arasındaki köprü halinde duran çok önemli
ve hassas mevkiimize rağmen, asırlarca bağım68 —
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sizliğimizi korumak imkânını bulduk. Bu kıs
taslarda yani; münasebetlerimizin isabetle tâ
yini konularında güvenliğimizin sağlanması
için, gerekli tedbirlerin alınması hususunda,
hatamız olduğu zaman da bunu çok pahalı
ödedik.
Cümlenin malûmudur ki, ikinci Dünya
Savaşma kadar, dünyanın siyasi ve askerî kuv
vet merkezleri Avrupa'da bulunuyordu. Dün
ya barışı bir Avrupa muvazenesi üzerine da
yanıyordu ve dünyada barışa, savaşa tesir
icra eden kararlar da Avrupatöa alınıyordu.
Türkiye de o devirlerde bu Avrupa muvaze
nesi fikri içinde hareket etmiştir ve politika
nın seyyaliyetini dikkatle takibederek müna
sebetlerimizi düzenlemiştir ve gerekli ittifak
ların içinde olmuştur.
Bir memleketin coğrafyası değişmez. O iti
barla bugün için de politikamızın tanziminde
aynı esasların, aynı prensiplerin hâkim ol
duğunu ifade etmek istiyorum. Elbette ki,
politik olayların, konjonktürün istilzam etti
ği şartlar dâhilinde münasebetlerimizi tan
zim ederken, yeni dostluklar kurarken, bunu
eski dostlukların ihmali veya her hangi bir
husumetin celbi mânasına almamak icabeder.
Bir memleketin dış politikasının esas gayesi
güvenliğin sağlanması olunca, bunun için de
şu veya bu şekilde bir husumete yer verecek
davranışın gaye ile tezat teşkil edeceği tabiî
dir.
Ancak, barışçı arzular taşımak barışı sağ
lamanın her zaman kâfi ve yegane vasıtası ol
muyor. Devletler, savunmalarını hiçbir ih
timali ihmal etmiyerek korumaya mecburdur
lar.
İttifaklar bu yüzden doğmuştur. Bugün
barış ve savaş kararları dünya muvazenesin
de husule gelen değişiklikler dolayısiyle Av
rupa'dan kaydığı ve bir dünya muvazenesi
haline inkılâbettiği için, Türkiye'de bu şart
lar içinde savunmasının ve güvenliğinin sağ
lanmasının en uygun tedbirlerini aramış ve
ıbunun için ittifaklara girmiştir. Bu ittifak
ların en önemlisi şüphesiz ki, NATO dur.
Müsaade buyurursanız NATO üzerinde ile
ri sürülen tenkidleri bütün veçheleriyle ele
alarak izaha tâbi tutmak ve bu konudaki tet
kikleri, tenkidleri tam olarak cevaplandınp
vuzuha kavuşturmak istiyorum.
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NATO üzerine ileri sürülen tenkidlerin en
mühimmi ve pek sık Tasladığımız olanı; bu it
tifakın, Atatürk'ün
bağımsızlık politikası
aleyhinde olduğudur. Bu yoldaki beyanlar
millî hisleri ve genç dimağları da heyecana
getirecek bir üslûp içinde mütemadiyen tek
rar edilip durmaktadır.
Muhterem arkadaşlarım, Türkiye tarihinin
her devrinde, arz ettiğim gibi, güvenliğinin
istilzam ettiği ittifakların içine girmiştir.
Atatürk devri bunun bir istisnası değildir.
Atatürk'ün, bloklara, paktlara, ittifaklara
yer vermediği ve bağımsızlık politikasının bun
ları ihtiva etmediği yolundaki iddialar yan
lıştır. Yani Aatatürk, «Türkiye her devrin
de, bundan böyle kendi savunmasını kendi gü
cü ile yapmalıdır» yolunda bir tezin veya
prensibin müdafii olmamıştır.
NATO'nun muarızları, Atatürk bağımsız
politika takibederdi, NATO bunun aleyhinde
bir politikadır diye hassı kati; halinde hü
küm veriyorlar ve bu mebdei, reddü cerhi
mümkün olmıyan bir hakikat gibi kabul edip
ondan sonra bir maksada müteveccih çalış
malarını götürüyorlar.
Biz de aynı vaziyete düşmemiş olmak için,
«Atatürk böyle değildi» dediğimiz zaman bunu
indî bir hüküm, bir faraziye veya kendimizin
gerçeği haline sokmamak için bir delil vere
lim ve Atatürk'ün ağzından bu konudaki zih
niyet ve kanaatlerini dinliyelim.
Filhakika, 21 Temmuz 1935 tarihinde Ata
türk, Grladys Baker adındaki bir yabancı ya
zara verdiği beyanatta, denge politikasının
değerini ve kollektif güvenlik tedbirlerinin
bugün «caydırıcılık» dediğimiz vasfını bakı
nız ne kadar güzel ve veciz bir şekilde tarif
ediyor. Atatürk'ün beyanlarını zikrediyo
rum.
«Eğer harb bir bomba infilâkı gibi bir
den bire çıkarsa, milletler, harbe mani olmak
için, müsellâh mukavemetlerini ve malî kud
retlerini mütearrıza karşı birleştirmekte te
reddüt etmemelidirler. En seri ve en mües
sir tedbir, muhtemel bir mütearrıza taarru
zunun yanında kâr kalmıyacağını açıkça an
latacak beynelmilel teşkilâtın kurulmasıdır.
Mamafih, halihazırda en müstacel ihtiyaç,
komşu memleketlerin birbirlerinin hususi
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ihtiyaçlarını ve meselelerini görüşmeleridir.
Bundan başka mmtakavî misaklar sulhun
mulhafazası için kıymetlerini şimdiden isbat
etmişlerdir.»
Atatürk'ün naklettiğimiz beyanı burada
'bitiyor. Bu beyan mevcut olmasa bile biz Ata
türk'ün bağımsız politika zihniyetini Türki
ye'nin hür iradesiyle, talebiyle, hattâ ısrarlı
gayretleriyle NATO ya dâhil olmasına engel
teşkil etmediğinin açık idraki içindeyiz.
Ama ben bu beyanları ve bundan sonra
Atatürk devrinde yapılmış ittifak çalışmala
rını «Türkiye NATO'ya girmekle bağımsız
lığını kaybetti. Atatürk'ün mubaret ruhu
eza içindedir» feryatlariyle ortalığı bulandır
mak istiyenlerin ne kadar dalâlet içinde ol
duklarını görmez gözlerine sermek için söy
ledim.
Atatürk devrinde izlenen denge politikası
nın en bariz tezahürü 1934 deki Balkan Pak
tıdır. Atatürk o devrin siyasi şartlan içinde
bölge devletlerinin maruz kalacakları, kendi
güçlerinden üstün tehlikeler karşısında te
ker teker yok olmamalarını temin için Balkan
Paktının kurulmasının önderliğini yapmıştır.
Yine Atatürk, bizzat kendisinin sulh idea
linde müşterek bir eser diye tavsif ettiği Sâdabât Paktını kurmuştur.
Yine Atatürk, Avrupa'daki siyasi hâdise
lerin inkişafı karşısında batılı demokrasiler
le münasebetlerini geliştirmiş ve o ingiltere,
Fransa, Türkiye ki, - demin Sayın Nihat Erim
ide bu konuya temas buyurdular - ittifakına
müncer olmuştur.
Milletler Cemiyeti sisteminin ihlâli Akde
niz Bölgesinde fiilî tecavüzlerin o devirlerde
başlaması, Atatürk'ü değişen şartların seyyaliyetiyle Türk güvenliğinin açık kalmama
sını teminen bu ittifaklara sevk etmiş olduğu
açıkça görülüyor.
Muhterem arkadaşlarım, Türkiye her de
virde olduğu gibi Atatürk devrinde de itti
faka girmiştir ve bugün de bir itifak içinde
dir. Bu hiçbir zaman bağımsızlığı zedeliyen
ve o şekilde prezante edilmesi mümkün bir
hareket değildir.
Osmanlı imparatorluğundan beri jeopoli
tik vaziyetimiz biri dünya siyasetindeki den
ge içinde yerimizi seçmiye mecbur ve mahrum
etmiştir.
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Bir mukadder sual var: «Bir tasnif yaptı
nız, vaktiyle bir Avrupa muvazenesi vardır,
şimdi bir Dünya muvazenesi oldu ve Dünya
muvazenesi içindeki şartlar Türkiye'de NATO'ya tercih bir imkân veya zaruret yarattı, id
diası var ama, bu şartlar nasıl oldu da Avru
pa muvazenesi yerine Dünya muvazenesi kaim
oldu?» Bu sualin cevabı üzerinde de küçük bir
açıklama yapılabilir.
ikinci Dünya Savaşı bittiği zaman milletler
de bu fecî harbin doğurduğu büyük tahribat
ve felâket karşısında intibah husule geleceği ve
harbin bir daha kolay kolay ağza alınmıyacağı
zannedilirken, bir harbin bir sulhu sükûn dev
resi getirmediği görüldü. Bilâkis, sıcak harb
kadar tehlikeli ve sürprizlere müsait bir soğuk
harb devri başladı. O zaman Orta - Avrupa'da
İngiltere, Fransa ve Benelüks devletlerinin bir
leşerek kendilerini tehdideden müşterek teh
likeye karşı, 1948 tarihinde, bir Batı Birliği
vücuda getirdiklerini görüyoruz. Bu Batı Bir
liği kurulmuştur, fakat kurulduğu anda müt
tefikler açıkça görmüşlerdir ki, bir araya ge
tirdikleri güçleri, mâruz bulundukları tehlike
leri kapamıyor. Birleşmelerine rağmen kendi
lerini tehdideden tehlikeden daha zayıf hal
deler. Ve bu kanaat onları da, Amerika katıl
madıkça bu muvazene içinde emniyetlerinin
sağlanamıyacağı hissini doğurmuştur. Ameri
ka'nın bu pakta katılma daveti, demin Sayın
Kırca arkadaşımın da «Niçin Amerika Batı ile
ittifakta millî menfaat arar?» konusuna değin
diği zaman, isabetle izah ettiği gibi, muhtemel
bir büyük Dünya katastrofunda kendisiyle muaraza edecek devletlerin yanında, rızası hilâ
fında veya rızası ile, bir Avrupa'yı beraber
görmemenin ve o potansiyeli de, o taraf arasın
da mütalâa etmemenin hesapları içinde, Ameri
ka ile Batı devletleri arasında NATO İttifakı
kurulmuştur. Bu ittifaka bilahara, Türkiye,
Yunanistan ve Federal Almanya iltihak etmiş
ve ittifakın gücü artmıştır.
Bugün o devirlerden oldukça ilerdeyiz, ara
dan 20 yıl geçti. Kendilerini müşterek tehlike
ye mâruz hisseden devletlerin o günkü zayıf ha
linde değişiklikler oldu. Ekonomileri değişti,
teknolojileri ilerledi, yalnız bugün dahi yapı
lan hesaplar, Amerikasız bir Batı Birliğinin
mâruz kaldığı tehlikeleri kendi kaynak ve kuv70 —
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vetleriyle kapayamıyacağını, bu kuvvetlerde
bir açık mevcudolduğunu, göstermektedir.
Muhterem arkadaşlarım, işte NATO İttifa
kının kurduğu denge budur. Bu maruzatım
iltifat görür ve NATO İttifakının Avrupa'nın
kıta olarak mâruz kaldığı tdhlikeyi tek başına
karşılıyamıyacağı hesabı neticesinde Amerika'
nın da bu ittifaka dâhil olduğu dikkate alınır
sa, bütün Avrupa devletlerinin emniyeti için
lüzum görülen bir ittifakın, bütün Avrupa dev
letlerinin müttehit, mütesanit kuvvetleri ile
karşılanamıyacak bir tehlikenin, eğer Türkiye
bir Avrupa Devleti ise, eğer Türkiye bir Batı
âlemi içinde ise, eğer Türkiye bu demokratik
cephe ve bölge içinde ise, Türkiye için nasıl
ve neden varidolmaJdığını ve «onların müştere
ken de def'e kaadir olmadıkları tehlikeyi Tür
kiye'nin müstakillen defederim» iddiasını nasıl
taşıyacağını, üzerinde münakaşa edilir bir mev
zu olarak ele almak icabeder. Onun için, bize
NATO'yu lüzumsuz görmek ve bu bağlardan
sıyrılmak arzuları Batıyı ve Batılılığı reddet
menin gizlenmiş maksatları gibi gelmektedir.
Bugünkü şartlar içinde Türkiye'nin taraf
sız bir politika takibetmesinin millî menfaat
lerle bağdaşamıyacağını, zannederim ki NATO
ile ilgili izahatım kâfi derecede vuzuha kavuş
turmuştur.
Bizim NATO ile ilgili politikamız, Hükü
met programımızda açıklandığı gibi, NATO'ya
bağlı kalma kararımız, kısaca çizdiğim bu tab
lo içinde millî menfaatlerimizin bu yeri muha
fazayı bizi âmir kılması kanaatine dayanır. Bu
na rağmen sağdan, soldan sesler gelir; NATO
denge kuracak, caydırıcı olacak yerde, ancak
bdr tahrik vasıtasıdır.. Bir başka ses; NATO'yu
kurmaya saik olan âmiller geride kalmıştır...
Bugün NATO; kurulduğu gün belki bir ihtiyaç
idi, bugün bir tahriktir. NATO'nun müessiriyeti kalmamıştır, çünkü kitlevi mukabele, ye
rini esnek stratejiye terk etmiştir ve artık
NATO Türkiye için bir teminat ve bir müdafaa
değildir.. NATO içinde kalmak Türkiye'yi nük
leer bir hedef haline getirir.. Büyük devlet
lerle ittifak küçük devletler için felâkettir.
NATO bizi değil, Amerika'yı korur.. Biz her
şeyi NATO'ya veririz, o bize ne fayda getirir?..
Bu konular her gün ortaya atılmakta ve bu
kürsülerde, başka alanlarda verilen cevaplara

19 . 2 . 1969

O : 2

rağmen, mütemadiyen canlı ve ayakta tutul
mak için bir kasd ile üzerinde durulmak isten
mektedir intibaını alıyoruz. Müsaade buyurulursa, bunu açıkça tartışalım ve bu konular
üzerindeki fikirleri bir vuzuha kavuşturmaya
çalışalım.
Evvelâ kurulduğundan beri NATO hiç mi
değişmemiştir? Böyle bir şey iddia edilemez.
Dünyada büyük kudretler arasındaki terör den
gesi dehşet dengesi NATO'dan sonra kuruldu.
Doğu - Batı arasındaki temayüller, detant te
mayülleri NATO dan sonra başladı. Elbette
değişen bir şey var ve bunun içindir ki,
NATO nun 20 nci yılını idrak etmesine 2 yıl
kala bu konuda ittifakın müessir bir hale gel
mesi, gayeye uygun bir düzene kavuşması için
tetkikler başladı. Bu tetkikler bir yandan is
tikrarlı bir ortamın müdafaası için savunma
tertiplerinin gereği gibi muhafazası, bir yan
dan da NATO'nun nihai gayesi olan detant yu
muşama siyasetine blokları birbirine yaklaştır
mak suretiyle gerginliği azaltma siyasetine de
vam edilmesi yolunda karara vardırıldı. Hattâ
NATO içinde kuvvet indiriminin modellerinin
tesbit edilmesine başlandı. Sovyet Rusya'ya
ve diğer Doğu memleketlerine çağrı yapıldı.
«Bu kadar senedir Avrupa içinde esaslı bir ih
tilâf olmadı, detant siyaseti yaklaşıyor, kar
şılıklı bu entegre kuvvetleri bu nisbetle muha
faza etmek taraftarı değiliz, biz bunları den
geli ve sizin de indirmeniz takdirinde karşılık
lı indirme konusunda mutabıkız, tetkike başla
dık, sizin de bu yola yönelmenizi temenni ede
riz» diye tebliğ neşredildi, açıklandı.
Bunun cevabı hazin oldu; bunun cevabı
talihsiz bir gelişmedir ve Çek olaylarıdır. De
tant güzel bir siyaset, başka alternatifi de yok.
Detantı kaldırırsanız sıcak yahut soğuk harbten
ba^ka yerine bir şey koyamazsınız. Detnat
beşeriyetin yegâne ümit bağladığı ve binbir
itina ile serde, çiçek gibi, muhafaza etmek is
tediği bir siyasettir. Ve bunun içindir ki, bir
iklime muhtaçtır. Nasıl kavga iki kişi arasın
da oluyorsa, barış da tek kişi arasında olamaz.
Barış için de iki adam lâzım.
Çek olayları detant siyaseti için olumsuz bir
gelişme olmakla kalmadı yeniden Avrupa'yı
her türlü süprize açık, tereddütlü, istikrazsız
ve tehlikeli bir ortamın eşiğine getirdi. Bunun
neticesinde NATO devletleri mutaddan bir ay
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evvel 1968 Kasımında toplamdılar, vaziyeti
döndüler. Böyle değil mesele. Demin arz ettim,
Batı 2 nci Dünyadan ibaret dersi alınacak der
gözden geçirdiler, millî kuvvetlerini ve müş
terek savunma güçlerini yeni ortama göre tak ken soğuk harble karşılaştılar. O zaman hür
Avrupa memleketleri şöyle düşündüler: Eğer
viye etmeyi zaruri gördüler, buna rağmen
Hitler, Almanya'nın karşısında müttehit, müte
detant siyâsetine devamın zaruri olduğu kara
sanit, azimli bir Avrupa bulacağını tahmin et
rını verdiler ve bunları kati azimlerini de be
seydi yanut da Avrupa bu hale gelip, bu hissi
lirtmek suretiyle bildiri ile açıkladılar.
Çek olayları şunu göstermiştir: Bugünkü , onlara telkin etse idi hasımlarını böyle şeytani
bir taktikle bölerek teker teker maceraya sü
şartlar NATO'nun kurulduğu günün yani 1949
rüklemez, kendisi de böyle bir maceraya atılayılının şartlan aynı olmıyabilir. Ama NATO'
mazdı. Yeni bir tehlike karşısında Avrupa ül
nun güvenlik sağlama rolü bugünkü ortam için
keleri
savunma güçlerini birleştirmeli, muhte
de önemini kaybetmemiştir. Detanta devam ede
mel
mütearrız
karşısına tek bir cephe halinde
lim.; başka alternatif yok. Ama detantı bir mo
çıkarak, ona bir taarruzun yanma kâr kalmınolog olarak da idame ettiremeyiz.
yac ağını göstermelidirler.
Çek olayları NATO ittifakını gözden dü
Demin Atatürk'ün yabancı yazara verdiği
şürmek istiyenler için bir bozgun olmuştur.
beyanı okudum. Atatürk'ün söyledikleri hem
Ama ben bununla NATO üzerindeki çekişme
2 nci Dünya Savaşma yol açan olayları, hem de
lerin Çek olayları dolayısiyle durulduğunu ve
sava,ş sonrası durumun çözüm yollarımı âdeta,
ya duracağını iddia etmiyorum. Kötüleme
bir kehanet şeklinde işaret etmiş olmasının bir
eksik değildir.
Şimdi bu umumi izahatımızdan sonra orta delilidir.
Batı dünyası madem ki, NATO yu kurar
ya atılan suallerin en önemlilerinden birine ge
lelim ve, «NATO stratejiısi değişmiştir, zayıflık ken başta caydırıcılığı hedef almıştır ve bunun
için de bir dalha barıştan askerî teşkilâtını kur
vardır, esnek strateji nükleer silâha saihibolsnımak,
ortak plânlar hazırlamak, emir ve kuman
yanları kobay haline getirmiştir, tecrübe tah
da
zincirini
ihdas etmek yoluna gitmiştir, enteg
tası haline getirmiştir.» gibi iddiaları huzuru
re kuvvet koymuştur. Çünkü, Avrupa Hitler Al
nuzda tartışalım.
manya'sı karşısında ittihaz etme, birleşip bera
Nükleer silâhlar sadece Amerika'nın elinde ber savaşma kararını aldıktan sonra dahi, dağı
iken doğru, NATO stratejlisi kütlevi mukabele,
nık kuvvetlerin tek bir cephe teşkil edebilmesi,
topyekûn mukabele esasına dayanıyordu; «Ba
o kuvvetlerin birbirine bağlanması senelere mal
na dokunma atom dâhil mahvederim!» Yukarı
olmuştur. Ve beşeriyete büyük felâket getir
dan beri huzurunuzda izah etmek istediğim hu miştir. Ayn emrü kumanda görmüş, ayrı talim
sus, NATO nun bir savunma paktı olarak asıl
namelerle terbiye görmüş, ama müşterek, bera
gayesinin caydırıcılık olduğu noktasını vuzuha ber harb edecek kuvvetleri savaşta bir tertip
kavuşturmak oluyor. O devirde bu stratejide içine almazsanız, beraber eğitmezseniz ve muh
bir caydırıcılık var. Bir taarruz bütün silâhlar temel bir taarruzun mukabele plânlarını vaktiy
la topyekûn mukabeleyi davet eder, hesaba kat,
le yapmazsanız, bunun bilhassa teknolojinin bu
hareketini ona göre yap, bunda caydırıcılık var.
günkü inkişafı karşısında harblerin ihbar müd
detleri daraldığı ve birden sıcak ve valhim hale
Devir değişti, her iki taraf nükleer silâhlar
gelmesi ihtimali çoğaldığı bir devirde, zannedi
babında bir dehşet dengesine girdiler. Dehşet
yoruz
ki, güvenlik sağlama bakımından büyük
dengesi demek, eşit ordular demek değil. Ama
bir
boşluk.
bir tarafın öbür tarafı 5 defa mahvetmeye muk
tedir olması, bir tarafın sadece bir defa mahvet
Nükleer silâhlar Batının elindeyken müstak
meye muktedir olması işte dehşet dengesini ku bel mutaarrıza «Bana hücum edersen netice bu
ruyor.
dur demek, caydırıcılıktır, ama karşı tarafın da
bu nevi silâhlara mâlik olduğu zaman acaba ay
Deniyor ki, Amerikalılar sadece nükleer si
nı strateji, aynı inandırıcılığı ve aynı caydırı
lâhlar kendi ellerindeyken rahatça topyekûn
cılığı haiz midir?» Meselesi NATO içinde 15 dev
mukabeleyi göze alıyorlardı ama baktılar ki,
let arasında uzun uzadıya müzakere edilmiştir.
denge kuruldu, ürktüler, esnek mukabeleye
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Topyekûn mukabelede nükleer silâh bir kılıç
ve konvansiyonel silâhlar da bir kalkan gibi
kullanılıyor.
Şimdi, küçük olaylar karşısında, tesadüfi,
kasdi küçük olaylar karşısında dahi en küçük
taarruzun topyekûn • nükleer silâhlarla tecziye
edileceği stratejisi baM kaldıkça, bu stratejisi
bir nevî sineye balyoz ile hücum etmek hüviye
tine girer, inandırıcılığından kayıplar olur. Seaato'da bir misal arz ettim. Kendi küçük çocuk
larımıza, «Çek elini, kafanı kırarım.» derseniz
her gün şefkat gördüğü, düşse f eryadettiği, ken
disinden çok üzülen anasının babasının, kafası
nı o şekilde kıracağı hissi, çocukta bir tehdidolmuyor. inanmaz çocuk, ama, «Çek elini seni
kapının arkasında iki saat cezaya koyarım.»
derseniz, çocuk o cezayı daha evvel de yediği
için, o beM töhdidolur. Bu misali basitleştir
mek suretiyle NATO nun caydırıcılık vasfı üze
rinde inandırıcılık unsuruna temas etmek isti
yorum ve stratejilerin değişmesinin hakikî mak
sadına rücu etmek istiyorum. Stratejinin değiş
mesinin prezantasyonu da yanlıştır. Yani NATO
stratejisi değişti, iş mevziî harbe gelmiştir. Yok
böyle şey. Stratejinin değişmesi, nükleer taar
ruza nükleer mukabele; kanıvansiyonel taarru
za direktkonvansiyonel mukabele. Bunun kifa
yetsizliği halinde taktik atom silâhları, onun
kifayetsizliği halinde nükleer silâhlar. Yani mutaarrız bir eskalâdı, bir tırmanmayı göze al
madan taarruz etmesin, ama taarruz ettiği
zaman da bu strateji böyledir, ben bütün gü
cümle sana yükleneceğim stratejisini caydırıcı
olmaktan çıkaran stratejiyi artık muhafaza etmiyelim.
Birinci strateji ya hep ya hiç stratejisi idi,
ama bugünkü strateji eskisi gibi uygulanması
güç olan bir strateji değildir, mâkul bir strate
jidir.
Bir şeyin caydırıcı olması için üç vasfı var.
Müessir silâha sahibolacaksmız; onu kullan
maya hazırlıklı ve azimli olacaksınız; aldığı
nız karar ve tedbirler inandırıcı olacak, karşı
taraf bunu yapar diyecek.
Esnek stratejiye dönüş, caydırıcılığın bu un
surlarına riayet edilmek maksadına matuf ol
muştur. Bu stratejide meselâ Türkiye'ye bir
savaş olursa, demek burada bir savaş açılacak,
yalnız kalacak NATO neyi garanti ediyor ve
NATO bize nasıl emniyet veriyor?
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Son NATO tebliğinden küçük bir fıkra oku
yayım.
«Müttefikler tecavüzün ve diğer baskı şekil
lerinin vukuunu önlemek için aralarındaki siyasi
dayanışmanın zaruretine kaanidirler. Her şey
den ziyade ortak sorumluluklarını karşılamaya
ve andlaşmaya uygun olarak ittifak üyelerini
her hangi bir silâhlı tecavüze karşı müştereken
korumaya tamamen azimlidirler.»
Görülüyor ki, strateji değişikliği 15 devleti
de kolay, tecrübe tahtası yapmaya iten bir deği
şiklik değildir ve 15 devletin stratejileri asker
leri, mütehassısları, bütün heyetleri bunları
dikkatle tetkik ederek hepsinin muvafakatleri
ve müspet reyleri ile karar olmuş, bir strateji
karşısındayız.
Bir itiraz daha yukarda serd ettik. NATO
içinde kalmakla Türkiye nükleer silâhlara bir
hedeftir. Evvelâ, topyekûn silâhlan, topyekûn
mukabeleyi demin incelerken nükleer silâhların
karşılıklı kullanılmasındaki müşkülâtı ve her hâ
disede veya derhal nükleer silâha müracaat et
menin her iki tarafa iras edeceği zararlara işa
ret etmiştim. Böyle bir iddia siyasi gerçeklere,
stratejik gerçeklere uymaz, nazarı itibara al
maya değmez. Yani iki büyük devlet arasında
birbirine eşidolmasa bile mahva kâfi nükleer
silâh var, bir denge var. Bu durumda müstakillen Türkiye hedef alınarak nükleer bir
taarruz yapılacak. Topyekûn bir nükleer harbi
göze almaksızın, Türkiye'yi mahvetmek gayesi
ile ve NATO'nun sakıt kalacağı faraziyesi ile
bir taarruz yapılacak. Muhal bir tasavvur.
Büyük bir blok çatışmasına girildiği ve nük
leer silâhlar teati edildiği anda Türkiye'nin
bu saha dışında kalması kabili tasavvur değil
ki.
Deniyor ki, bir başka itiraz, «Küçük devlet,
büyük devlet liderliğinde askerî ittifaka girer
se, egemenliğini kaybeder. Misâl mi istiyor
sunuz, işte Çekoslovakyo...»
NATO'ya, Varşova Paktı misaliyle taarruz
etmek mümkün değil. Türkiye Varşova Paktı
üyesi değil. Bununla, bakınız orda bir fark
var, ne feci hâdiseler cereyan ediyor ama,
NATO da Fransanın pakta karşı rezervleri ol
du, türlü dâdiseler oldu, NATO da hiçbir şey
olmadı, diye Varşova paktı ile NATO paktı
arasında zihniyet farkı tebarüz ettirilmek is-
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tendi ise güzel bir buluş, başarılı bir misâl
ama zannediyorum ki tam tersi, istihdaf edi
len gaye. Yani, maksat Türkiye'yi uyarmak
için bir misâl ise, misâl yanlış seçilmiş.
Türkiye, demin de işaret ettiğim gibi, NATO
ya hür iradesi ile büyük gayretlerle girmiştir.
Zannetmiyorum bir milletin istiklâlini tehlikeye
düşürecek, egemenliğini ortadan kaldıracak
böyle bir teşebbüse, bu kadar millî bir arzu,
millî inhimak göstermesi kabil olsun.
Hadi, bize her zaman yöneltilir, NATO ya
biz girmedik ama madem ki çıkmıyoruz, idareci
ler Amerikan çıkarlarının gönüllü savunucusu
dur, derler, iyi ama, bizden başka bu kadar
Devlet var NATO içinde. Bunlarda mı bağım
sızlığını kaybetmenin meserret ve tehalükü için
de NATO da oturmaktadırlar? Yani muhte
rem hatipleri işgal eden endişe, fikir ve mantık,
garip bir şekilde dünya devletleri yönetici
lerinde biran için kalkmıştır. Hiç kimse bu
açık, güneş gibi gerçeği göremiyor ve sadece
NATO aleyhtarları bu parlak, millî hakikati
keşfetmişlerdir. Türkiye'nin NATO ya girmek
suretiyle egemenliğini kaybettiği ve kendi ira
desi dışında bir savaşa sürüklenmesi iddiası
bu konuda verdiğimiz bütün izahata, hâdise
lerle teyidedilen gerçeklere rağmen, Türkiye
İşçi Partisi tarafından ısrarla, açıklanan hâdiselerdeki argümanlara temas edilmeksizin
veya birine kendi istekleri, ölçüleri içinde te
mas edilerek, bu kürsüye getirilir, tekrar edi
lir.
Biz diyoruz ki; Türkiye'nin bir savaşa na
sıl gireceği kendi Anayasasında hükme bağlan
mış. NATO'da bununla çelişen bir hüküm var
mı? Askerî emrivakiler yapılamaz. NATO
entegrasyon sistemi, Türk Kuvvetlerini millî
komuta dışına çıkarmamıştır. Kuvvetlerimi
zin NATO'ya bağlanması itibaridir. Kuvvetle
rin NATO emrine otomatik olarak girmesi veya
girebilmesi gerçek dışıdır.
Biz Hükümet olarak, millî güvenliğin sağ
lanmasından Yüce Meclise karşı mesulüz. Yü
ce Meclisinizi meri Anayasa nizamı dışında
bir harbe sürükleme ihtimali, bu faraziyeyi
hayalhanelerinde icadedenlerden çok evvelâ me
sul Hükümetin vazife ve sorumluluğu altında
dır.
Bu cihetler açıklanıyor ama bu münakaşa
bitmiyor. Huzurunuzda bunları söyledim. Allah
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kısmet ederse hepimiz yaşarız, gelecek sene
bu bütçe gelirse, bu meseleler yine gelecektir.
Bunları söylediniz ama bunlar, hayır, şu ci
hetten şu işlemez, şu cihetten şu işlemez diye
değil, böyle bildiği içindir, önlerine sürdü
ğünüz gerekçelere dokunulmaksızm Türk Millî
Kuvvetleri NATO entegre sistemi içinde başka
sının emrinde değildir, izafidir, bunları söy
lersiniz. Onlara dokunmazlar, yine gelirler,
yine aynı şeyi söylerler : «NATO Türkiye'yi
değil, Amerika'yı korur. Biz eğer bir saldırı
ya uğrarsak bu saldırı sureti katiyede NATO
yüzünden olacaktır.»
işçi Partisinin sayın sözcüsü bu görüşleri
bütçenin tümü üzerinde görüşmede ortaya attı.
Sonra kendi kendilerine sordular, «NATO'da
olmazsak saldırıya uğramaz mıyız? Uğraya
biliriz ama o zaman da Millî Kurtuluş Savaşı
veririz, istiklâl Mücadelesini nasıl yaptıksa o
şekilde cenk ederiz.» dediler.
Tabiî Türkiye bekasının tehlikesi karşısın
da bütün tarihi boyunca olduğu gibi, kendi
gücüü ile sonuna kadar mücadeleye azimli bir
millettir. Tehlike nereden gelirse gelsin. «700
senedir bizi jeolojik durumumuzun tehlikesi
ne karşı NATO mu koruyor Amerika mı?
0 mesele yok, onda beraberiz. Ama Avrupa'
nın bütün gücünü birleştirerek ittifak yapma
sına rağmen bizim karşımızdaki tehlike müşte
rek gücümüzün üzerindedir.» kararına vardı
ğı bir yerde, «Ben, savunma için işbirliğini
reddederim, güvenlik hususunda ittifaklar
kabul etmem...»
Bu akıllı bir lâf değil ki. Bu, hesap mesele
sidir. Niçin?.. Güvenliğinize teminat getiren,
bütün bölgede felsefenizle, fikrinizle, muasır
medeniyet seviyesine erişme iddianızla bağlı
bulunduğunuz bir Batı âlemi içinde ekonomi
siyle, haysiyetli politikasiyle, tarihiyle, Devle
tiyle sizin kadar Devlet olmaya lâyık ve düş
kün kimselerin kurduğu ittifakı «hayır, redde
derim...» Niçin? işçi Partisi istediği için mi çı
kacak Türkiye NATO'dan? Böyle bir şey olmıyacaktır.
Yani «Bütün NATO devletleri Amerika'yı
koruma gayesiyle NATO içinde duruyor. Tür
kiye NATO dan çıkmalı, millî menfaatimiz
bunu emreder, büyük devletler liderlerindeki
ittifakta yerimiz yoktur...» Böyle Kuran-ı Ke-
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rim gibi, hadisi kati gibi lâfları kendi söyleyip
kendi inanarak vaz'edip netice istihracetmek
mümkün. Mümkün ama, demin de söyledik,
inandırıcı değil.
NATO dışında bir Türkiye NATO içindeki
bir Türkiye'den daha mı emniyetli? Biz NATO
içinde kalacağımızı ilân ederek iktidara gel
dik, Hükümet olduk. Bütün ilgili daireleri din
ledik, tetkikat yaptık ve Türkiye'nin NATO'da
kalmasının millî menfaatlerinin bir icabı oldu
ğu kanaatine vardık. Bizim siyasetimiz açık.
Şimdi coğrafi vaziyeti itibariyle Türkiye'ye
kıyasedilecek şartlara mâlik olan kanat Dev
let Norveç'de de bu hâdiseler bir zaman orta
ya atıldı. Kamu oyunda hareretli tartışmalara
sebebiyet verdi. Ciddî, esaslı sarsıntıları oldu.
Norveç Hükümeti tekrar eğildi hâdisenin üs
tüne,. Fikrin muarızlarını, NATO'dan çıkma
taraftarlarını da toplıyarak seminerler, kon
feranslar, mütehassılar topladı, rapor çıktı
ortaya. Bu rapor Parlâmentoya geldi, 6 mu
halif oyla kabul edildi. Bu rapor umumi hat
ları ile 1948 - 1949 yıllarına nazaran şartların
hayli değişmiş olmasına rağmen Norveç'in em
niyet ve selâmetini sağlamak üzere ve Norveç'e
vâki olabilecek bir taarruz tasavvurunu önle
mek amacı ile NATO üyeliğine devamın zaru
ri olduğu ve ittifak andlaşmasından çıkılmak
için hiçbir sebep görülmediği neticesine var
mıştır.
Raporda şayanı dikkat mütalâalar var. Di
yor ki; «Büyük devletler arasında bulunan ve
savunma tertipleri matlup kifayete ulaşamıyan bir ülke, her şeyden önce bizzat bu dev
letler bakımından sürprizlerle dolu ve endişeli
bir durum yaratır. Büyük devletler arasındaki
bir silâhlı çatışmadan Norveç'in askerî bakım
dan bu kifayetsiz durumu söz konusu devlet
leri sinirli ve huzursuz bir davranışa sevk ede
cektir. Bu büyük devletlerden her biri diğeri
nin kendisini bir olup bittiyle karşı karşıya bı
rakmasından çekinecektir. Daha 1948 - 1949 yıl
larında Norveç'in sadece millî kaynakları ile
modern askerî tertipleri alabilmesinin mümkün
olmadığı belli olmuştur. Bu durumu Norveç'in
mevkii coğrafisi, topografik niteliği, dağılmış
nüfusu ve sınırlı iktisadi imkânları ortaya çı
karıyor. Silâh teknolojisinde vukubulan sürat
li gelişme ve diğer memleketlerin sahibolduk-
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ları askerî kudret karşısında ittifak dışı olan
bir Norveç'in tek başına savunmasını temin edemiyeceği meydandadır.»
Rapor bunu söylüyor ve diyor ki; «Norveç'
in Anayasa müesseseleri memleketin savunma
sını onu bir saldırıya mâruz kalmaktan koru
yacak şekilde tertiplemekle mükellef kılmışlar
dır. Bunun mânası savunmanın muhtemel bir
saldırgana karşı en iyi korunmayı sağlıyacak
şekilde organize edilmesini gerektirir. Mütevazi kaynaklara sahip bugünkü ölçülere göre kü
çük memleketler münhasıran kendi kaynaklan
ile matlup vüsatte ve kudrette savunma kud
retleri ortaya çıkarmak imkânına sahibolamaz.
Bu bakımdan gerekli dış güvenlik daha barış
zamanında plânlanmak ve diğer ülkelerle ge
rekli ortak bilgileri almak suretiyle toplu gü
venlik anlaşmaları çerçevesinde sağlanabilir.»
Norveç böyle düşünüyor, tüm Avrupa mem
leketleri bütün kuvvet ve kaynaklarını bir ara
ya getirseler bile müştereken mâruz kaldıkları
tehlikeyi karşılamıyacaklarını bilhesap kabul
ediyorlar, ama T. 1. P. sözcüsü «Hayır diyor;
millî menfaatlerimize aykırıdır... »Büyük dev
letler liderliğinde ittifak olmaz, biz NATO'nun
dışında da kalsak saldırıya mâruz kalırız, ama
işte İstiklâl Harbi, millî kurtuluş savaşı veri
riz...
Şimdi bu gerçekler, arz ettiğim millî men
faatler karşısında böyle bir zihniyeti ısrarla,
inatla savunmanın haysiyetli millî bir politika
nın mı icabı, yoksa nişan alınmış bir maksa
dın mı vasıtası olduğunu yüksek takdirlerini
ze terk ediyorum. (A. P. sıralarından alkışlar)
Söz buraya gelmişken bir suale de cevap
vereyim :
Türkiye NATO'dan ne kazanır, faydası ne
dir? Bu da tartışılıyor. Her şeyden önce Tür
kiye NATO'ya dâhil memleketler ve NATO'nun
bir üyesi olmak üzere NATO'nun caydırıcılık
vasfının şemsiyesinden faydalanır, siyasi bas
kılardan kurtulur, istikrarını ve kalkınmasını
dalha rahat imkânlar içinde yürütür. Türkiye
Batılı bir camia içinde, Batılı devletlerle ilişki
lerini NATO çerçevesinde daha geniş imkânlar
la yerine getirir. Batılılar sadece güvenlik ihti
yacı ile tesadüfen bir araya gelmiş bir camia
değil; siyasi, iktisadi, küllriirel derin bağlılık
lar var. Bu itibarla NATO içinde daha muhte
valı bir işbirliği imkânı var.
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Türkiye NATO da olmakla savunma ihti
yaçlarına yardım görür. Şimdiye kadar askerî
yardım olarak Türkiye NATO çerçevesi içinde
Amerikalılardan 2 milyar 520 milyon dolarlık
yardım kaydetmiştir, ki bu yardım aşağı - yu
karı yılda vaısatî olarak 115 - 120 milyon dolar
lık bir seviyedir.
Federal Almanya yine NATO çerçevesinde
Türkiye'ye bugüne kadar her yıl 50 milyon
mark olarak, bundan sonra da bunun üstünde
bir yardım olarak, askerî yardıma devametmektedir. Bunun haricinde de, yine NATO camia
sında Türkiye'nin silâhlanımaisı için yardımlar
vardır. Demek oluyor ki, Türk savunma gücü
ne NATO büyük katkılarda bulunuyor. Ayrı
ca enfrastrüktür yardımları var NATO nun.
Bunun NATO tesisleriyle, yabancılarla müşte
rek tesislerimizle bir alâkası yok, sırf Türk as
kerî makamları emrine hava meydanları ve di
ğer tesislerdir bunlar; mulhalbere sistemleri gi
bi. Bunların baliği de 400 milyon dolardır.
Türkiye NATO ya girmeden evvel millî bütçe
sinin yüzde 50 sinin üstünde bir savunma ve
cibesi içinde idi, bugün bu yüzde 20 nin altı
na düşmüştür.
Bu konuyu bitirmeden evvel tekrar ve İsrar
la avdet ediyorum; Türkiye'nin Silânlı Kuv
vetleri tamamen millî kumanda altındadır. Tür
kiye, yukarda sağladığını saydığım bütün bu
imkân ve faydalar karşılığımda Silâhlı Kuvvet
lerini millî kumanda altından çıkarmış değildir.
Kuvvetlerin NATO ya tahsisli olması, ortak
plânların yapılmasında faydalanılan tamamiyle
itibari bir mefhumdur. Türkiye Silâhlı Kuvvet
lerini millî gayeleri için her lüzumlu gördüğü
anda ve istediği şekilde kullanma yetkisini ha
izidir.
Şimdi benim Yüce Heyetinize evvelâ umumi
izahat olarak vermek üzere hazırladığım bu
ekspozöde ikili anlaşmalar, Kıbrıs ve Ortak
Pazarla ilgili kısımlar da var. Ama sabrınızı
suiistimal etmekten çekmiyorum, bu bahse te
mas eden sayın parti sözcülerinin suâlleri, be
yanları oldu; müsaade ederseniz bu umumi iza
hatımı burada keseyim ve bu bahislere ilgili
arkadaşlarımın temas ettiği yerlerde ve temas
ettikleri şekil ve üslûba mukabele olarak cevap
iıtasımıa çalışayım.
Bugün ilk olarak söz alan Millet Partisinin
sayın sözcüsü, mukaddemede dış politikadaki
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tesanütten, birlik ve beraberlikten müessir bir
ifade ile bahis buyurdular. Kendilerine dış
politikanın hakikaten tesanüt istiyen ve dış
politikada mevcut tesanüdün Hükümete kuv
vet getirdiğini ifade eden görüşleri için teşek
kür ederim, Fakat hemen akabinde istişareye
Hükümetimizin değer ve kıymet vermediğini
ifade buyurdular.
Muhterem arkadaşlarım, bir kere dış poli
tika olayları vukuagelen hâdiseler karşısında
hükümetlerin aldığı pozisyonu bildirir beyanat
Birleşmiş Milletler Cemiyetinde umumi siyasete
dair Hükümet adına yapılmış beyanat, uluslar
arası teşekkülde katıldığımız faaliyetlerin tek
başımıza izahını havi beyanat, milletlerarası
temaslarda memleketimizi ziyaret eden devlet
ricali veya memleketimizden dış memleketlere
vâki ziyaretlerde neşredilen ortak bildiriler, bu
nun bütün hatlarını (açığa çıkarır. Dış politika
aleni bir faaliyet. Dış politikanın bir mahrem
tarafı vardır ama o işte mahrem tarafının da
istişareye, münakaşaya tahammülü yok.
Ayrıca mühim esaslı kararlar alınma duru
mu hâsıl olduğu takdirde böyle bir durum var
dır. Alınacak karar nedir? Bir istişare yapıl
ması mutattır. Ayrıca Yüce Heyetiniz şu veya
bu meselede izhar ettiği arzu üzerine genel gö
rüşmelerle dış politikanın muayyen mevzuları
burada görüşülmektedir. Bendeniz Millet Mec
lisi Dışişleri Komisyonuna Senatonun Dışişleri
Komisyonuna davet vâki oldukça veya benim
ricam ile gitmekteyim. Kapalı oturumlar yapı
lıyor, açık bir celsede de ifade edemiyeceğim
kısımlar dâhil, siyasetimiz hakkında geniş iza
hat veriyorum. Biz muhalefete her vesile ve
fırsatta kendimiz ihtiyaç gördüğümüz zaman
veya kendileri işaret buyurdukları'zaman yar
dımcı olma zihniyetini Hükümet olduğumuz
günkü kadar samimiyetle ve hattâ artan azimle
taşımaktayız.
Hem Bölükbaşı NATO'da kalmamız lüzu
munu müdafaa ettiler ve ondan sonra ikili an
laşmalar meselesini ele aldılar, «Bu iş yılan hi
kâyesine döndü» buyurdular ve bu konu üze
rinde belki de kâfi derecede bilgi mevcudolmamasından doğan bâzı hükümlere vardılar.
Müsaade ederseniz NATO için yüksek mü
samahalarınıza sığınarak uzunca bir izahat ver
miştim, şu hakikaten pürüzlü bir mesele olan
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ikili anlaşmalar meselesini de bir etrafiyle arz
edeyim.
Muhterem arkadaşlarım, Sayın Demirel Hü
kümeti teşekkül
ettikten
sonra takriben
üç - dört hafta geçmişti ki bâzı hâdiseler bizi
ikili anlaşmalar üzerinde durmaya mecbur et
ti. Hükümetimizin NATO ittifakı çerçevesinde
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti ile yap
mış olduğu anlaşmaları muhteva, sayı ve bütün
yönleriyle hep beraber gözden geçirmek is
tedik,.
Biz tezyife uğruyoruz, bulamadınız edeme
diniz, diye. Ama belki de arz etmemem lâzımgelen şeyler ama, sır olmaktan çıktığı için söy
lüyorum. Biz Hariciyede ikili Anlaşmaların lis
tesini bulduk, şu kadar anlaşma var, tetkik
etmek istedik. Ama gördük ki bunların mühim
bir kısmı hariciye arşivlerinde yok. Tabiî ha
zin bir şey ama Türkiye 1965 te başlamadı,
Türkiye'nin bütün problemleri 1969 da da bitmiyecek. A. P. iktidariyle şu görülen manzara
arasındaki alâkayı ve bundaki sorumluluk de
recemizi tâyinden âcizim. Senatoda da ifade
ettim; «Her ihtilâl, içtimai bir zelzeledir.)
Memlekette bir ihtilâl olmuş her vekâletten
birtakım dosyalar şu tahkikat bu tahkikat veya
şu vesile ile yerinden oynamış. Bugün her vekâ
lette böyle bir hâdiseyle karşılaşabilirsiniz.
Yok.. Yok. Eh, ilgili daire Millî Savunma
Bakanlığı... Kendilerine müracaat ettik, bir
miktarı oradan da geldi, açık var. Onları da
bir usul ile temin ettik, evvelâ toplandık, an
laşmalar tamam oldu, 54 anlaşma tamam oldu...
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Katiyen
sizi tezyif için söylenmedi. Sadece bir vakıa
ifade edildi. Bunu bilmenizi rica ederim.
DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ
LAYANGİL (Devamla) — Hayır, ben de zatıâliniz için söylemiyorum Sayın Bölükbaşı. Ben,
siz işaret buyurursunuz, şu çevre de tezyif eder.
Hoş tezyif müzeyyifin kadri ile mütenasiptir
ya.
Biz bu 54 anlaşmayı meydana çıkardık, dök
tük, tamam. E, bunlar birtakım, huzurunuzda
müzakere edemiyeceğimiz, gelip şu masanın üs
tüne atıp «Canım egemenliğimizi ihlâl ediyor
diyorsunuz, bak allahaşkma, bunda ne var?»
diyemiyeceğimiz mahiyette memleketin güven
liğiyle, yüksek menfaatleriyle ilgili hususlar...
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Acaba bu anlaşmalar müfadiyle tatbikat aynı
mıdır? Anlaşmalar bize bir endişe vermez.
BAŞKAN — Açık oya katılmıyan arkadaş
lar lütfen oylarını kullansın. Biraz sonra kupa
ları kaldırtacağım.
DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Devamla) — Amerika Birleşik
Devletleri ilgililerine, Dışişleri Bakanlığı Ge
nel Sekreteri NATO Dairesi Umum Müdürü iki
generalden mürekkep bir heyetin bu 54 anlaş
ma ile ilgili tesisleri mahallen ziyaret edip an
laşma kayıt ve şartlariyle cari usul ve tatbi
katı karşılaştıracağımızı bildirdik, hazırız, de
diler. Heyet kuruldu ve bu heyet teker teker
bu tesisleri gezdi, o da gördü, manzaranın fo
toğrafını çekti getirdi.
Şimdi, Senatoda da ifade ettiğim gibi, silâh
larımız aynı değil. Karşıdan bir ithamlar sil
silesi yağıyor; «Egemenlik gitmiştir, 32 milyon
tehlikededir, şudur, budur...» E, bunlar umu
mi lâf. Ben de demeliyim ki, hayır falan yer
deki anlaşma şudur, falan yerdeki şu... Onu
diyemiyorum. Diyemiyeceğim; zannederim ki
takdir buyuracağınız sebepler var. O halde mü
saade ederseniz misal yoluyla izaha çalışalım.
Konuları zikretmiyelim, ama misal alalım, iza
ha çalışalım.
Bir anlaşma geçiyor elinize; falan mevkide
su kulesi inşa edilecektir. E, bu masum bir anrı
sma: Su kulesi... Orada da ihtiyaç var «n lâ
zım. Bunda egemenlik falan yok. O gezen he
yetin raporu geliyor, diyor ki, bu su kulesi de
ğil ki, bu tarassut kulesi... E, soruyoruz müt
tefiklerimize; «Su kulesi demişsiniz »tarassut
kulesi yapmışsınız. Oldu mu bu?» Onlar diyor
lar ki, efendim biz size, su kulesi yapalım diye
müracaat etmedik. Biz size falan tarihli yazı
mızda burada bir tarassut kulesi kurulması lâ
zımdır, maksadı, gayesi budur dedik. Peki ama
dediniz, bu anlaşmayı su kulesi diye yapalım
neden? Mahiyeti belli olmasın, gizli bir tesistir,
öyle yapalım... Canım efendim aramızda. Ha
yır çıkmaz, senin gayen anlaşmayı yapma...
Bu hâdise de olmuş, üstünden 14 sene geç
miş. Sonra tevsii icabetmiş, yine müracaat var,
su kulesini tevsi edelim diye... Su kulesini tev
si etmişler.
Şimdi o (Y) mevkiinde böyle, (X) mevkiin
de bir yer var. Orada da tarassut kulesi var...
77 —
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Bakıyorsunuz anlaşma tarassut kulesi... O za- I doğar... Bunları münakaşa edelim. Ama ben geli
man öyle. O tarassut kulesi yapıldı diye, bu se yorum, anlaştığımız prensipler, bu diyorum ve
iktidar olduğumuz günden beri bu söylenen id
fer bunun kapısında Türk durur ,içine Türkten
diaların Türkiye Cumhuriyetinin malûmatı hi
başka kimse giremez, şöyle yapamazsın, böyle
yapamazsın diye hüküm koymuşlar. Canım biz
lâfına tayyare kalkar tatbikat yapılır, adam gi
istedik, su kültesine bu hükümleri koyun dedik rer adam gider, kimse bir şeyden haber alamaz,
ama, o zaman su kulesine bu kadar itinalı hü
içeri giremez... Bunların hiçbiri yok diyorum.
küm konmaz, bunu böyle yaptık, bu böyle olsun
Sen istediğin kadar söyle, bu tehlike mevcut
dedik... Misal veriyorum tabi; su kelesi de değil,
diyorsunuz. E Türkçe aramızdavasıtai beyan ol
tarassut kulesi de değil, hâdise de aynı değil,
maktan çıkıyor. (Gülüşmeler) Hükümet geli
misal arz ediyorum.
yor, bu neticelerle mutabıkım diyor. Bir kud
Kendilerine bir teklif yaptık, dedik ki; görü retli devlet tamam diyor. Hayır, otuziki milyon
kobay deniliyor.
yorsunuz ki, gerek yapılış şekillerinde, gerek
tatbik şekillerinde bu anlaşmaların bâzı belki
Okuyayım bunları huzurunuzda, yedinci, se
karşılıklı hatalardan, müsamahalardan doğan
kizinci kere. Sual irat buyurun, bu olmamış de
bir lâubalilik var, bunu düzeltelim. Dediler ki,
yin, bunun altından bu çıkar deyin, kabul, mü
bu anlaşmayı biz usulü dairesinde kendi makam
nakaşa edelim. Bir parti liderinden ihtirazımız
larımıza göre tasdik ettik, siz de tasdik ettiniz,
yoktur.
Bunun istihdaf ettiği budur, gelin an
tatbikata da koyduk, 14 sene geçti... Bunun için
laşmanın
hakikisi de budur, dediğiniz öyle de
de egemenliğinizi muhil bir şey yok, güvenliği
ğil
diyelim,
nizi tehlikeye dür!ürür bir şey yok, karşılîıklı rı
zamız da devam ediyor. Ne söyleseniz yapıyor
Şimdi mutabık kaldığımız esaslar : Anlaş
sunuz, bu düsen niye bozulsun? Olmaz, dedik.
mayı bilmiyorum kaçıncı defa okuyorum, belki
Bu, aramızdaki dostluğun idamesi için lâzım.
arzu buyurmazsınız ama, arzı cevap için mec
Pekâlâ alalım teker teker düzeltelim. Bir mâna
burum,
ifade etmez, dedik. Çünkü bu anlaşmaları nasıl
«Anlaşma, Kuzey - Atlantik Andlaşmasmın
olsa Meclise götürüp ibraz edemeyiz ki... Bak
üçüncü maddesinde öngörülen karşılıklı işbirli
düzelttik, bitti diyemeyiz ki.. «E ne yapalım?»
ği hükmüne dayanmaktadır. Dolayısiyle NATO
dedi. Şimdi temeli anlaşma yapalım, ve diyelim
içinde takabbül ettiğimiz vecibelere bir ilâve
ki, Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik
getirmez.» Hiçbir ikili anlaşma NATO içindeki
Devletleri Hükümetleri arasında mevcut anlaş
vecibelerin dışında hüküm ihtiva edemez. Yet
malar bu prensiplerin dışına çıkamaz, bu pren
miyor. «Anlaşma Birleşmiş Milletler Anayasa
sipler dâhilinde aktedilecektir. Bir şamandıra
sının amaç ve ilkelerine uygundur.» Yani karşı
yapalım, bu 54 ünü de buna bağlıyalım, kıpır
lıklı ikili anlaşmalarda Birleşmiş Milletler Ana
danmasınlar. Pekâlâ dediler. Tabiî küçük dev
yasasının amaç ve ilkelerine uygun olmıyan bir
letlerle büyük devletler arasında ittifak zordur,
kayıt konmuyor.
falandır, filândır, bunların müşkülâtının hepsi
«Anlaşma tarafların yekdiğerinin egemenlik
nin içinde hakikatler var. Bu mesai : Anlaşma
ve eşit haklarına karşılıklı olarak riayet esası
ları bulacaksınız, teker teker aylarca tesisleri na müstenittir. Anlaşma çerçevesinde müşterek
gezeceksiniz, karşılaştıracaksınız, karşı tarafla
savunma tesislerinin kurulmasına ve faaliyette
rın görüşlerini tesbit edeceksiniz, masaya oturt
bulunmasına Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin
maya ikna edeceksiniz, oturacaksınız.
muvafakati olmadan tevessül edilemez. Müşte
rek savunma tesislerinin kuruldukları sahaların
Şimdi ben, 7 nci defa mı, 8 nci defa mı bil
mülkiyeti Türkiye Cumhuriyeti Hükümetininmiyorum, huzurunuzda hâsıl olan aramızdaki
dir. Bunlar üzerinde kurulacak tesislerde Tür
mutabakatin prensiplerini okuyacağım. Şimdi
kiye Cumhuriyeti Hükümetinin mülkiyetinde
bu anlaşmalar mahiyetleri itibariyle huzurunuza
gelemeyeceğine göre, siz bana dersiniz ki, bu
dir. Her hangi bir şekilde kira bahis konusu
yaptığın anlaşmada şu cihet hatalı, işte bu bizi
olamaz. Müşterek savunma tesisleri üzerinde
felâkete sürükter, işte bu egemenliği muhil, işte
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin kontrolü
şurada atlamışsın, buradaki açıklıktan şu netice | mutlak ve tamdır. Türkiye Cumhuriyeti Hükü— 78
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meti, tesislerde istediği kadar personel bulun
durmak hakkına sahiptir. Tesislerde bulunacak
yabancı devlet tabiiyetindeki personel, Kuzey
Atlantik Andlaşmasma taraf devletler arasında
kuvvetlerinin statüsüne dair 19 Haziran 1951
tarihinde imzalanmış ve bilâhara şu sayılı ka
nunla tasdik edilmiş olan sözleşme hükümleri
ne tâbidir. Kuzey Atlantik Andlaşmasma taraf
devletler arasında kuvvetlerin statüsüne dair
sözleşme gereğince tesislerde görev alacak Ame
rika Birleşik Devletleri personelinin miktarı,
kira ve teçhizatı, ikmal maddeleri Türkiye Cum
huriyetinin kontrolüne imkân verecek hüküm
lere bağlanmıştır. Millî olağanüstü hallerde
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti^ Anayasası ge
reğince ihtiyaç duyulan kısıtlayıcı tedbirleri
alacaktır, Montrö Sözleşmesinin hükümleri mah
fuz tutulmuştur. Müşterek savunma tesisleri
müşterek kullanma esasına müstenittir. Müşte
rek savunma tesislerinin inşa, işletme, bakımla
rında Türk işgücünden istifade edilmesi esas
tır. Kuzey Atlantik Andla^ması tahtmdaki ve
cibelerini tam olarak uygulamak hususundaki
azmini teyiden Amerika Birledik Devletleri Hü
kümeti, Türk savunma gayretini desteklemeye
devam edecektir »
BAŞKAN — Sayın Bakan bir dakikanızı
istirham edeceğim efendim. Açık oylama işlemi
bitmiştir. Kupaları kaldırınız.
Buyurun efendim, devam edin.
DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRI ÇAĞLAYANGİL (Devamla) — Şimdi muhterem ar
kadaşlar, bu andlaşmanın itirazı mucibolan teh
like iras edeceği, genellik hakları gibi asla il
gisi olmıyan birtakım maddi, malî ve pürüzlü
taraflarının ikmali kalmıştır. Şu anlaşmayı
heyetiyle yaptık, huzurunuza geldik, işte anlaş
ma budur dedik. Eğer bu sizi tatmin etmiyor
sa, buna iltifatınız yoksa, buna istinaden yap
tığın tesis anlaşmalarını getir diyeceksiniz bu
ebediyen mümkün değil. Bunu hiçbir devlet,
hiçbir hükümet bu Meclise getiremiyecektir.
Bunun dışında, bu konuda neyi münakaşa ve
müzakere edeceğiz, o cihetin tâyin ve tashihini
rica ediyorum.
Sayın Bölükbaşı, «Tehlikeli imtiyazlar var
mıdır?» buyurdular. Yoktur. «Amerika istediği
anda bu üslerden harekete geçerek atom harbi
ne sürüklemek imkânına fiilen sahip midir?»
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Değildir, asla değildir. Cephanelikler Türk ku
mandanlarının muhafazasmdadır.
Sayın sözcünün Yunanistanla ilgili mütalâa
ları arasında «Ege sahillerinde jet üssü inşa et
meye başlanmıştır» buyurdular. Yunanlıların
adalarda, özellikle oniki adada bâzı askerî tah
kimat ve tertibat aldığı hakkındaki konular,
yayınlar tevali eder. Bizim diplomatik yollarla
yaptığımız teşebbüsler, bu iddiaları teyidetmemiştir. Buralar memnu mıntakalar değildir. Tu
ristlere temsilciliğimiz de olduğuna göre bizim
de hürriyetimiz sahasındadır. Fakat bu demek
değildir ki, bunun dışında bir adam kendi mül
kü dâhilinde, memleketi dâhilinde açık olma
mak şartı ile birtakım tedbirler almamış olsun.
Alabilir, almıyabilir. Mesele Yüce Meclisin sa
yın parti sözcülerinin gösterdiği hassasiyetin
çok üstünde bir hassasiyet ve metotla Hüküme
timizin bu mesele üzerinde durduğudur. Teyidedilmiş bir durum yoktur ama onunla ilgili
hazırlıklarımız vardır.
Zannediyorum ki, Sayın Bölükbaşı'nm işa
ret buyurdukları noktalara arzı cevabettim.
Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü...
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Bir de
kültür anlaşması kaldı, Sayın Bakanım, hatır
latırım Romanya ile.
DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRt ÇAĞ
LA YANGİL (Devamla) — Sayın Bölükbaşı, bu
konu zannediyorum ki, lüzumundan fazla üze
rinde durulan bir konudur.
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Hayır,
Romanya ile yeni yapılan anlaşmadan bahsedi
yorum. Eskisini hallettik. Bu söylediğim yeni
dir.
DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Devamla) — Sayın Bölükbaşı bu
yuruyorlar ki, Romanya ile kültür anlaşması
yapıldı. Edebî eserlerden beğendiklerini birbir
lerine teşvik etmek.
Muhterem arkadaşlar, bugün elimizdeki mev
zuat gereğince ister Romanya'dan, ister Sovyet
Rusya'dan, ister Yugoslavya'dan her istiyen,
her istediği zaman, yazarının müsaadesini aldı
ğı takdirde, her hangi bir izne tabi olmadan
neşretmek, tevzi etmek hakkına maliktir. Bu
hususta bir şey yok.
MEHMET ALİ ARSAN (Çankırı) — Mâ
lik değildir. Allahsız komünistlerle alış verişi
miz yok.
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BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz Sayın Ar
san,
DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRt ÇAĞLAYANGİL (Devamla) — Hakkı telif kaidele
rine riayet etmek şartiyle bugün romanlar neş
rediliyor. Şimdi, bu kültür anlatmaları bir for
müldür. Hükümetler birbirleri arasında edebî
eserlerini, ilmî eserlerini teşvik, teşci va'dinde
bulunurlar. Hiçbir zaman bir Hükümet kendi
sinin arzu etmediği, kendisinin işine gelmiyen
bir eseri, ne yapalım, aramızda kültür anlaş
ması var, bir taahhüt de değildir, bir temenni
dir, bir teşviktir. O itibarla ben temas etmek
istemedim, meselâ; komünizmle mücadele eder
gibi görünüp da Allahsız komünizmle ilgili şeyi
memlekete sokmak istiyen halinde tefsirine
imkân yok.
Sayın Nihat Erim, umumiyetle Türk dış po
litikası üzerinde belirli konuları ele almaktan
ziyade dış politika sorunlarında kendi partisi
nin görüglerini ve Hükümet siyasetinin umumi
seyri üzerinde de bâzı uyarmalarla mutabık ol
duğu cihetleri izah buyurdular.
Kıbrıs meselesine temas buyurdular ve «Hü
kümeti uyarıyoruz, danışıklı dövüşüklü oyala
maya meraklıdır Yunanistanla Kıbrıs Hükü
meti. Dört yıl geçti olumlu sonuç gelmedi, dik
kati çekeriz» . . . Bütün nezaketleriyle ifade et
mek istedikleri konunun, Kıbrıs işinin müzmin
bir halde bulunduğuna işaret etmek maksadına
matuf olduğunu zannediyorum. Doğrudur, Kıb
rıs işi müzmin bir dâva haline gelmiştir. Ama
Adalet Partisi Hükümeti kurulduğu tarihte
Kıbrıs meselesi yeni başlamış veya nizamına gir
miş, halli kolaylaşmış, esasları belirmiş bir dâva
da Adalet Partisi iktidarı devrinde müzmin ha
le getirildi iddiası, zannediyorum ki, hem insaflı
değil, hem şayanı kabul değil.
Ne görüyoruz? Adalet Partisi devrinde Galo Plâza raporu mevcut. Galo Plâza ara bulucu
olarak ayakta. O Galo Plâza ki, dış temsilcilik
lerimizin mazisi ve zihniyeti itibariyle Hüküme
timiz tarafından asla arabulucu olarak kabul
edilmemesi icabettiği hakkındaki telkin ve ikaz
lara rağmen kabul edilmiş bir arabulucu. Rapo
runu da vermiş. Arabulucu taraf lan dinleyip
fikirlerini telif etmek istiyen adamdır. Bu ara
bulucu değil, bu hakem bu. Dinlemiş iki tarafı
da «Bu meselenin halli böyle olur» diye bir de
-
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fetva çıkarmış. Mesele Birleşmiş Milletlerin
elinde, Birleşmiş Milletler de tarafsızlar konfe
ransı yapılmış. Kıbrıs'la Türkiye'nin ilgisi sö
mürgecilik diye tavsif edilmiş. «Sömürgecidir
bunlar, hiç alâka duymamalıdırlar», denmiş.
Ortam bu. Müzmin bir dâva. Bugün belki
gene müzmin ama o gün müzmin zait ne can em
niyeti var, ne mal emniyeti var, her gün bir
ihtilâf çıkar, sinirler gergin. Rauf Denktaş
gidecek «olmaz» derler. Asker göndereceğim.
«Girne yolunu aç öyle gönder askerini» derler.
«Kızılay yardımını istemem..» Hem müzmin hem
cadı kazanı, beraber.
Bugün Galo Plâza yok, istifa etmiş, Galo Plâ
za raporu tarihe karışmış, kimse adını ağzına al
mıyor. O gün asi telâkki edilen Türk Camiası bu
gün karşılıklı müzakere halinde. O gün Türk
kesiminin millî geliri 40 Pound, bugün 80 Pound.
O gün 25 bin kişi açıkta, bugün hiç kimse açık
ta değil. O gün hiçbir Türk hiçbir yere gide
mez, dışarıya çıkamaz, Kıbrıs içine giremez, Kıb
rıs dışına çıkamaz; bugün her Türk her istediği
yere. içerde, dısarda gider. O gün stratejik
madde diye çimento girmez, ekmek girmez, şu
girmez, bugün hiçbir takyidat yok, İthalât ya
pılır, ihracat yapılır.
Bir değişen şey var ama Kıbrıs işi her zaman
rica ettiğim gibi, sorumlusu aranacak, hesabı
yol üstünde görülecek bir deva değil. Kim az
çalıştı, kim çok çalıştı diye, dâva da değil. Bu
millî bir dâva, hiç kimsenin Kıbrıs işine ihti
yarı ile menfi bir istikamet vermesi ümidedilmez, böyle Hükümet olmaz. Bugün bir Türk
kesimi olmuş, bir geçici yönetim kurulmuş. Bu
nun kanunları, nizamları bütün Türk kesimine
sâri. Gelmesin denen Rauf Bey gitmiş, general
gönderelim, demişiz gitmiş. Var bir değişen şey.
Ama kesin mesele yok, bir ikili müzakere cere
yan ediyor. Mahallî muhtariyet meselesinde
ilk defa karşı taraf prensibini kabul ediyor. Bel
ki prensibini kabul ediyorlar, belki aynı şeyi
konuşup aynı mânada anlıyorlar. Geçenlerde
Senatoda da arz ettim: Bugün için kötümser
olmak için de sebep yok, iyimser olmak için de
sebep yok. Ama kendilerinin dâva ile bilfiil
bir iktidar olarak meşgul olduğu devirlerde de
Hükümet siyaseti, meseleyi barışçı yollarla hal
lederiz. Bayrağımıza tecavüz, Bayrağımız de
mek olan Alayımıza tecavüz olursa, camiamıza
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tecavüz olursa, o zaman müdahale hakkımızı
harekete getiririz» muayyen prensiplere bağla
dıkları bir dâva idi Biz o prensipleri daha çok
genişlettik. Kendi hesabımıza daha geniş bir
hareket serbestisi olacak, siyasi sosyal zemin
bulduk. Mesele girift bir meseledir. Birleşmiş
Milletlere intikal etmiş bir meseledir. Niçin,
nasıl intikal etti, o ayrı dâva.
O itibarla, danışıklı - döğüşüklü oyalama sis
temi; bilmiyorum ki teessüs etmiş, tapusuyla
polisiyle, bakaniyle ve kendileri seçimlere git
tikleri takdirde mukabil seçimleriyle teessüs et
miş geçici bir idareyi, yıllar ve yıllar uzatarak,
muvakkat değil, devam eder halinde, âdeta mü
esses bir idare haline getirmekte, karşı tarafın
da bir menfaati yoktur. Zannediyorum ki, me
seleye âcil bir çözüm yolu bulma hususunda ta
raflar iyi niyetle araştırma yapıyorlar.

dır. Olursa, Adanın siyasi statüsü, tarafların
açıkça belirttikleri gibi, bütün ilgili tarafların
iştirakiyle akdedilecek açık ve büyük bir konfe
ransta neticeye bağlanacaktır.
Mahalli muhtariyet, nasıl bir muhtariyet
tir; kapsar mı, kapsamaz mı? Zürih, Londra'
dan eksik mi, değil mi? Zannediyorum ki, Sayın
Erim'in tecrübesi, hadise ile olan ülfeti, bu mü
zakereyi ve bu münâkaşayı şu anda yapmanın
imkânı olmadığı hususunda kendilerini de tat
min edecektir.
Sayın Erim, Batı Trakya meselesine de te
mas ettiler. Batı Trakya, Türkiye için önemli
bir konudur. Her iki tarafın karşıda soydaşları
vardır, istanbul'da Rum asıllı, Batı Trakya'da
Türk asıllı, iki milletin ilgilendiği camialar var
dır. Bu meselenin Lozan'dan beri gidip gelen bir
tarihî bertraridı da vardır.

Türkiye'nin, - muahedeler mevcudolsun ol
masın - azmi ve kararı, Kıbrıs'taki Türk Ce
maatinin haklarını ve Türk tarihinin Kıbrıs'ta
ki stratejik öneminden doğan haklarını çiğnetmemektir. Bunun bekçisi olarak, milletçe müte
sanit olarak azimle durduğumuz müddetçe, za
mandan endişe edecek biz değiliz. Yeter ki,
cemaatin iktisadi durumu, iktisadi imkânları
kendilerini tazyik eder hale gelmesin. Bunun
için de Yüce Meclisin anlayış ve sahabeti ile
Anavatanın uzanan yardım eli ile, ihtiyacı ye
terli halde karşılıyacak bir duruma geliyoruz.

İstanbul Rumları bir şehir içinde yaşar, mü
reffehtirler ve hiçbir tazyike, tahdide tabi de
ğildirler. Batı Trakya Türkleri, hiçbir otorite
nin daimî ikâmet etmediği köylerde yaşar, ya
ni nahiye müdürü, jandarma komutanı yoktur,
bizim köylerimizdeki gibi bir muhtarları var.
Bu köyler, bizzat Yunan Hükümetinin dâhi güç
kontrol edeceği bir durumdadır. «Mevzuatımızda
ne var?» diye yapılacak bir müdafaa, kötü kul
lanılmış bir tatbikatın şemsiyesi ve özrü ola
maz. Bu konular, Yunanistan'la aramızda cid
diyetle ele alınmıştır. Biz, Yunanistan'ın, hâdise
ye verdiğimiz önemin ehemmiyet ve ciddiyetini
idrak ettiğini ve kendi beyanlarının samimi ol
duğunu tahmin ve bunu temenni ediyoruz ve
bunun haricinde yapılacak bir tetkikatın sade
ce Batı Trakya'da değil, iki Devlet arasında ca
ri ve önemli daha mühim hâdiselere olumsuz te
sir yapmasına imkân bırakılmayacağını ümid
ediyoruz.

Sayın Erim, «Muhtariyet şöyle olursa ne
olur, böyle olursa ne olur» diye, bâzı noktalara
temas etti. Tabiî, bu müzakerelerin selâmete
ulaşabilmesi, biraz da mahremiyetine bağlıdır.
Şimdi, muhtariyeti, hangi noktasını ne şekilde
münakaşa ediyorlar? Böyle açık bir konuşma
nın mevzuu olursa, o zaman zannederim ki, mü
zakerelerden istihdaf edilen gaye tahassül edilemiyecektir.
Mesele şudur: Her taraf «istiklâl formülü»
üzerinde mutabık kalmıştır. Enosis iddiaları,
- ister samimi, ister riya - itilmiştir. îlk defa
taraflar, istiklâl formülü üzerinde mutabık
kalmışlardır. Karşı taraf taksime imkân vermiyecek, Türk Cemaati Enosise imkân vermiyecek bir sistemin müzakere ve cidaline girişmiş
lerdir. Her taraf kendi yönünden menfaatini
savunuyor. Adada yaşıyacak halk, nasıl yaşıyacaklarmın şartlarını arıyor, bu bir araştırma

Sayın Halk Partisi Sözcüsü arkadaşım, «Uzay
Anlaşması» ile ilgilenmemizi ayrıca temenni et
tiler.
Hassasiyetlerine teşekkür ederim. Buhar
icad edildiği zaman, Türkiye'nin geri kalmış ol
ması, tesirini asırlarca sonra dahi gösteren bir
hadise teşkil etmiştir. Biz bu asırda, bilhassa ge
rek barışçı maksatlarla nükleer gücün kullanıl
masında ve bu konulardaki durumlarda hassa
sız. Verebileceğim izahat, 1968 Ağustosunun 14
ile 28 i arasında Birleşmiş Milletler Uzay Anlaş-
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ması Barışçı Maksatlarla Kullanılma Konferan
sına, Viyana Büyükelçiliğimizin başkanlığında,
Profesör Kudret Mavi tan ki Teknik tmiversite'dö (hocadır, Profesör Gilhan Orta Doğu Teknik
Üniversitesinde ve Doçent Dr, Muammer Dizer'in katıldığıdır. Ayrıca, intersata'da, Ulaştırma
Bakanlığı, bu dünya çapında peykler vasıtasiyle
ticari haberleşme sistemine ait gerici mevzuatı
ki bunu Ulaştırma Bakanbğı trete ediyor 2 Ma
yıs 1988 de imzaladı. Aynı gün de özel anlaş
masını imzaladı. Şimdi bu inicvsatın 24 Şubat
ta Waşington'da yapılacak bir toplantısı var,
bu toplantıya büyükelçinizin
başkanlığmda
Ulaştırma Bakanlığı ve PTT Genel Müdürlüğü
nün yetkili uzmanları katılıyor. Bu Milletler
arası Haberleşme Konsorsiyumunun nihaî statü
sünü tesbit ve imza edecekler.
İşçi Partisinin sayın sözcüsü umumiyetle...
BAŞKAN — Sayın Bakan, bir başka parti
nin sözcüsüne cevap vermeye geçtiğiniz su sıra
da hatırlatayım, daha başka zaman araya girmiyeyim: Saat 19.30 a geliyor, çalışma müdde
timiz dolmak üzere, acaba konuşmanız daha ne
kadar sürecek, takribi olarak?
DIŞİŞLEEİ BAKANI İHSAN SABRI ÇAĞLAYAHGİL (Devamla) — 'Sayın Başkan; ih
tisar etmeye çalışıyorum, fakat umumi açıklama
ya çok zaman ayırmış olanağım ki, arkadaşları
mın cevaplarını ihmal eder hale gelmekten eski
niyorum. Zannediyorum ki, 45 dakika falan süre
bilir.
BAŞKAN — Efendim, Başkanlık sizi ihtisara
zorlamıyor; daha sualler de var, arkadaşlarımız
dan şimdiden sualler gelmeye başladı.
DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN 'SABRI ÇAĞ
LA YANGİL (Devamla) — Emrinizdeyim.
BAŞKAN — Estağfurullah. Eğer, müsaade
ederseniz Iben 2.1 de toplanmak üzere ara verme
yi düşünüyorum. Kaldığınız yerden devam eder
siniz.
DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABR.Î ÖAĞLAYANGİL (Devamla) — Memnuniyetle.
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BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; yapılan
açık oylamaların neticelerini arz ediyorum.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1969 371lı
Bütçe kanunu tasarısının açık oylamasına 223
saym üye iştirak etmiş 152 kabul, 70 ret, 1 çe
kinser oy çıkmıştır. Gerekli nisap bulunama
dığından oylama tekrarlanacaktır.
Hacettepe Üniversitesi 1069 yılı Bütçe kanu
nu tasarısının açık oylamasına 220 sayın üye
iştirak etmiş 154 kabul, QQ ret oyu çıkmıştır.
Gerekli nisap bulunamadığından bu oylama da
tekrarlanacaktır.
istanbul Teknik Üniversitesi 1969 yılı Bütçe
kanunu tasarısının açık oylamasına 217 sayın
üye iştirak etmiş 152 kabul, 64 ret, 1 çekinser
oy çıkmıştır. Bunda da gerekli nisap temin
edilemediğinden tekrarlanacaktır.
istanbul üniversitesi 1969 yılı Bütçe kanu
nu. tasarısının açık oylamasına 217 iştirak 153
kabul, 63 ret, 1 çekinser oy çıkmıştır. Gerekli
nisap elde edilemediğinden bu oylama da tek
rarlanacaktır.
Ege üniversitesi 1969 yılı Bütçe kanunu ta
sarısının acık oylamasnıa 216 iştirak olmuş,
153 kabul. 63 ret oy çıkmıştır. Nisap temin edi
lemediğinden bu oylama da tekrarlanacaktır.
Ankara Üniversitesi 1969 yılı Bütçe kanunu
tasarısının açık oylamasına 215 iştirak vâki ol
muş. 151 kabul, 64 ret oyu çıkmıştır. Bunda da
gerekli nisap elde edilemediğinden açık oylama
tekrarlanacaktır.
Petrol Dairesi Başkanlığı 1969 yılı Bütçe
kanunu tasarısının açık oylamasına 216 iştirak
vâki olmuş, 147 kabul, 68 ret, 2 çekinser oy çık
mıştır. Bunda da gerekli nisap elde edilemedi
ğinden bu oylama da tekrarlanacaktır.
Karayolları Genel Müdürlüğü 1969 yılı Büt
çe kanunu tasarısının açık oylamasına 217 işti
rak vâki olmuş, 147 kabul, 68 ret, 2 çekinser oy
çıkmıştır. Bunda da gerekli nisap temin edile
mediği için tekrarlanacaktır.
f'nat 21,00 de toplanılmak üzere Birleşime
ara voriyornm.
Kapanma saati : 19,30
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ÜÇÜNCÜ OTURUM
Açılma saati : 21,00
BAŞKAN — Başkanvekili ismail Arar
KÂTİPLER : Abdurrahman Güler (Çorum), Mehmet Ersoy (Kütahya)

BAŞKAN — 56 ncı Birleşimin 3 ncü Oturumunu açıyorum.
2. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam)
1. — Ankara Üniversitesi 1969 Bütçe ka
nunu tasarısı.ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyon ba§kanhkları tezkereleri.
(Millet
Meclisi 1/568; Cumhuriyet
Senatosu
1/941)
(Millet Meclisi S. Sayısı : 805; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 1162)
2. — Ege Üniversitesi 1969 yılı Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyon başkanlıkları
tezkereleri (Millet
Meclisi 1/573; Cumhuriyet
Senatosu
1/935)
(Millet Meclisi S. Sayısı : 804; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 1168)
3. — İstanbul Üniversitesi 1969 yılı Bütçe
kanunu tasarısı ve 1969 bütçe kanunu tasarısın
da yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet Senato
su Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komis
yonu raporu (Millet Meclisi 1/576; Cumhuriyet
Senatosu 1/934) (Millet Meclisi S. Sayısı : 803;
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1171)
4. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1969 yılı
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve
Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları
tezkere
leri (Millet Meclisi 1/577; Cumhuriyet Senato
su 1/943) (Millet Meclisi S. Sayısı : 807, Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 1172)
5. — Hacettepe Üniversitesi 1969 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma
Komisyonu
raporuna dair Cumhuriyet
Senatosu çe Bütçe
Karma Komisyon başkanlıkları tezkereleri (Mil
let Meclisi 1/574; Cumhuriyet Senatosu 1/942)
(Millet Meclisi S. Sayısı : 806 Cumhuriyet Sena
tosu S. Sayısı : 1169)

6. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1969
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyon başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi
1/571; Cumhuriyet
Senatosu 1/953)
(Millet
Meclisi S. Sayısı : 815; Cumhuriyet
Senatosu
S. Sayısı : 1166)
7. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1969 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma
Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet
Senatosu ve
Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları
tezkere
leri. (Millet Meclisi 1/582; Cumhuriyet Sena
tosu 1/952) (Millet Meclisi S. Sayısı ; 814;
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı: 1177)
9. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1969 yılı
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet
Senatosu
ve Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezke
releri (Millet Meclisi 1/578; Cumhuriyet Sena
tosu 1/944) (Millet Meclisi S. Sayısı : 808; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 1173)
BAŞKAN — Bu tasarılar için yeniden açık
oylama yapılacaktır. Kutular önce sıralar ara
sında dolaştırılacak, sonra kürsüye konacaktır.
Sayın milletvekillerinden lütfen oylarını kullan
malarım rica ederiz.
B - DIŞİŞLERİ
BAKANLIĞI
BÜTÇESİ
(Devamı) :
BAŞKAN — 1969 yılı Bütçe kanun tasarısı
üzerindeki görüşmelere kaldığımız noktadan
devam edeceğiz. Sözlerine devam etmek üzere
sıra Sayın Dışişleri Bakanınındır. Buyurun Sa
yın Bakan.
DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Devamla) — Muhterem arkadaş
larım,
Dışişleri Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
görüşlerini lütfeden parti sözcüsü arkadaşlarıma
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cevaplarımı arz ediyorum. Sıra Türkiye tşçi Par
tisi sayın sözcüsüne gelmişti. Oradan devam
ediyorum.
Sayın sözcü dünya olaylarında vukubulan
değişikliklere kendi açısından temas ederek,
esasları Yüce Meclisçe de malûm siyasi görüş
lerini ifade buyurdular. Bir noktada, NATO
içinde yapılan ve NATO'yu değişen siyasi şart
lara intibak ettirmek gayesini güden çalışma
lara temas buyurdular. Harmel Plânına değin
diler ve «Türkiye'nin çıkarı Amerika'nın ve
NATO'nun kontroluna girmek değildir» diye
bu çalışmalarda güdülen istikametin endişe du
yurucu bir hedef takibettiği iddiasında bulun
dular, yanlış anlamadımsa. Zannediyorum ki,
vakıa bu endişeye hak verdirecek mahiyette
değildii1. NATO içinde olmak, NATO taahhüt
leri dışındaki siyasi faaliyetlerimizde hareket
serbestimizin kısıtlanması mânasına gelemez,
Başka bir deyimle, NATO içinde olmak; Tür
kiye'nin diğer devletlerle olan münasebetleri
ne ve çok yönlü politikasına bir ipotek koya
maz. Bunu yine NATO'nun ortak bildirisinde
öne sürülen beyanlarla teyidetmek istiyorum.
Bu bildiride aynen şöyle deniyor:
«Bağımsız devletler olarak müttefiklerin
kendi siyasetlerini müşterek kararlara tabi kıl
mak mecburiyeti yoktur. İttifak, bilgi ve görüş
tesisi için müessir bir form temin etmekte olup,
bu sayede müttefiklerden her biri kendi siyase
tini diğerlerinin dâvaları ve hedefleri hakkın
da, yakından edindiği bilgilerin ışığı altında,
kararlaştırma imkânına sahiptir. Bunun ta
hakkuku için istişarenin zamanında ve açık
yapılması usulünün derinleştirilmesi ve geliştiril
mesi lâzımdır. Her müttefik gerginliğin gideril
mesi yollarını araştırırken, ittifakın parçalanma
sına imkân verilmemesi hususunu göz önünde bu
lundurmak suretiyle Sovyetler Birliği, Doğu Av
rupa memleketleri ile münasebetlerinin düzel
tilmesinde kendisine düşen her şeyi yapmalıdır.»
Muhterem arkadaşlarım, bu zihniyetin doğ
ru olduğu tatbikatla da teeyyüdetmiştir. Birleş
miş Milletlerde, meselâ Orta - Doğu savaşında
ekseri NATO devletlerinin iltihak ettiği karar
la Türkiye'nin iltihak ettiği karar aynı değil
dir. Binaenaleyh uluslararası vacibürriaye taah
hütlerimizin dışında, her devletle münasebetle
rimizi kendi millî menfaatlerimiz açısından, fa
kat daima ittifakın temel prensipleri ve taah
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hütlerimizi göz önünde tutmak suretiyle,, arzu et
tiğimiz gibi tâyinde, tesbitte, icrada serbest
bulunuyoruz.
Ve yine sayın sözcü Çek olayları sırasın
da Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin davranı
şının bir teenni içinde olduğuna işaretle; her
halde bu vaziyetten doğan tehlike, karşısında
bir savaşa katılmama hususunda duyulan endi
şeden neşet ediyor, «îşte savaşa girmek istemiyen vaktiyle düşünsün» tavsiyesi ile NATO'nun
üzerimizdeki baskısını,, hareket serbestisini işa
ret etmek arzu etse gerekil*.
Evvelâ teenninin mucibi tenkid olduğu
noktası cidden münakaşaya değer bir husustur.
Müteenni olmak neden tenkide tabi tutulsun?
Bu vazıh değil. Sonra Türkiye'nin teennisi
muhtemel bir savaş halinin dışında kalmak ga
yesine matuf değildir. Türkiye çok yönlü bir
politika takibeder, rejimlerin farklı oluşunu
iyi münasebet tesisi için sebep görmediğini ilân
etmiştir, blokçu, zümreci bir siyaset takibetmediğini açıklamıştır, büyük komşusu Sovyet
Rusya ile - yine NATO içinde kalmak, NATO
taahhütlerine riayet etmek şartiyle - iktisadi,
ticari salhalarda münasebetlerini ıslah etmenin
yollarını icraatı ile göstermiştir. O itibarla NA
TO'nun müstakil bir siyaset takibini engelliyen bir ittifak olduğu iddiası, zannediyorum
ki, verdiğim izahat ile teeyyüdetmemektedir.
Sayın sözcünün kademeli, esnek strateji
üzerindeki tenkiıdlerini NATO için verdiğim
uzun izahatta kâfi derecede açıkladım. «Ma
dem, hareket serbestiniz vardı, neden buna oy
verdiniz?» sualinin cevıabı, biraz evvel açıkla
dığım hususlarda vardır.
Sayın sözcü ayrıca müşterek tesislerin em
rimizde olduğu iddiasını, Hükümetten ve Hü
kümetin sorumlu yetkili makamlarından gel
mesine rağmen, kâfi bir teminat olarak kabul
edememiş ki, «Kıbrıs buhranında hangi üsleri
kullandınız, neler yaptınız?» diyorlar. Askerî
harekâtın cereyan sahası ve cereyan mahalle
rini teferruatiyle izah etmekte zannediyorum
ki, fayda yoktur. Yalnız Kıbrıs harekâtında,
Kıbrıs harekâtının istilzam ettiği müşterek te
sisler büyük bir serbesti içinde, hiçbir engele
ve müşkülâta tabi tutulmadan kullanılmıştır.
Sayın sözcünün üslerdeki nükleer silâhlarla il
gili izahatı veya istifsarı, aynı konuya temas
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buyuran Coşkun Kırca arkadaşımın sorduğu
suallere verdiğim cevapta açıklanacaktır.
Sayın sözcü, «çok yönlü bir politika izliyo
ruz» diyorsunuz. Filhakika bunun bâzı izlerini
biz de görüyoruz. «Yalnız genç devletlerle mü
nasebetler gereği giibi gelişmedi» buyurdular.
Afrika devletleriyle Türkiye arasındaki ilişki
ler günden güne inkişaf etmektedir. 'Geçen se
ne Nairobi'de bir büyükelçilik ihdas edilmiş
tir. Bu sene Kongo'da Kinşasa'da bir yenisi
açılacaktır. 1965 Kıbrıs müzakereleri esnasın
da, Kıbrıs meselesinde Yunan ve Türk görüşü
nü taraflardan büyük bir hararetle savunup
34 imzalı bir tasarı teklifinde bulunan bu dev
letler, zamanla münasebetlerin inkişafı ile te
maslarımız ve Kıbrıs mevzuu üzerindeki tezi
mizin de kendilerine izahı ile bu davranış için
den aynlmiişlardır. Türkiye o tarihten sonra
Asya - Afrika grupunun başkanlığını Birleş
miş Milletlerde deruhde etmiştir. Afrika ile il
gili meselelerde NATO ve Batı blokundan da
vet edilen tek devlet Türkiye olur hale gelmiş
tir. Bu, münasebetleri arzu ettiğimiz seviyeye
çıkardığımız iddiasında değiliz. Ama bu konu
da âtıl kaldığımız söylenemez. Münasebetleri
miz maddi imkânlarımızın, siyasi faaliyetleri
mizin imkân verdiği zamanın müsaadesi nisbetinde ve memnuniyeti mucip bir tarzda inkişaf
etmektedir.
Sayın sözcü, Çin ile henüz siyasi irtibat te
sis edilmemesine temas buyurdular. Bu memle
ketle ticari münasebetlerimiz vardır, özel şe
kilde davet edilen Odalar Birliğimiz bir heyet
halinde Çin'e gitmiş, Türkiye ve «Çin Cumhu
riyeti arasında ne gibi ticari mübadeleler yapı
labilir?» konusunu tetkik etmiş, mütekabilen
bir heyet de Türkiye'ye gelerek o da kendi
açısından ekonomik rabıtalarımızın inkişafı
şartlarını incelemiştir. Bu etütler ve karşılıklı,
Doğu Almanya ile olduğu gibi bir ticari anlaş
ma meselesi hali müzakerededir.
«Çin'i niye tanımıyoruz? Belçika tanıdı, Ka
nada, italya tanıma kararı aldı. Türkiye'nin
Çin'i tanımamakta ne menfaati vardır?» bu
yurdular. Türkiye bu meseleyi bir kenara it
miş ve üzerine eğilmemiş değildir. Çin ile ilgili
müzakereler Birleşmiş Mîlletler plâtformunda
cereyan etmektedir. Amerika'nın bu meseleyi
bir önemli konu telâkki ederek Çin'in Birleş
miş Milletlere kabulünün ancak 2/3 oy ile alın
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ması lüzumunu müdafaa eden görüşü her sene
Birleşmiş Milletlerde oylanmaktadır. 1966 se
nesinde lehte 66, 1967 senesinde lehte 69, 1968
senesinde lehte 73 oy almıştır bu tez. Ona mu
kabil Amerika'nın bu iddiasının kaale alınma
masını istdyen devletler 1966 da 48, 1967de 48,
1968 de 47 olmuştur.
Bunun dışında, «İki Çin olarak mı Çin Bir
leşmiş Milletlerde temsil edilmelidir, yoksa bi
rini bırakıp, diğeri mi temsil edilmelidir? Bu
mesele Birleşmiş Milletlerde özel şekilde tetkik
edilmelidir.» yolunda italya'nın önderlik ettiği
faaliyetlerde de Türkiye bu meselenin Birleş
miş Milletlerde bu yönleri ile tetkiki lehinde
oy kullanmıştır. Mesele, uluslararası siyasi şartlar ve memleketimizin menfaatleri bakımından
üzerinde durduğumuz ve karar verme lüzumu
nu hissettiğimiz bir safhadadır. Binaenaleyh,
«Bununla Türkiye meşgul olmuyor, bu konuyu
hafife alıyor» gibi bir görüş zannediyorum ki,
gerçeklerin dışındadır.
Sayın sözcü Ortak Pazar konusuna da te
mas buyurdular. Müsaade ederseniz, bu vesile
ile gerek kendilerinin ve gerekse Ortak Pazar
meselesiyle ilgili fikirler serd eden arkadaşla
rımın değindikleri konulara cevap arz edece
ğim.
Buyuruyorlar ki, kendileri, «Biz otarşik bir
ekonominin müdafii değiliz ama Türkiye 'nin
Ortak Pazarla ilişkilerini mahzurlu görürüz.»
Benim bir beyanıma da temas buyurdular. Ben
Bütçe Komisyonunda: «Plâna jjöre Ortak Pa
zar olmaz Ortak Pazara göre plân yapmak ge
rekir» demişim. O noktada mutabık olmadıkla
rını ifade ettiler. Bendenizin beyanı, «Türkiye
Ortak Pazara girmiştir, Ortak Pazar bir vakı
adır, Ortak Pazara girip girmeme münakaşası
yapmıyoruz. Ortak Pazara girdiğimize göre
plânımızı da Ortak vakıası esası üzerine bina
ettirmemiz zarurettir.» dedim. Bunun sebebi de
şudur: Bugün yatırımlar yapılıyor, bu yatı
rımlarla sanayiler kuruluyor. Günün birinde
Ortak Pazara tam üyeliğimiz tahakkuk ettiği
anda sanayicilimiizi serbest rekabette başarılı
kılabilmek için Ortak Pazar sanayicüerinin
müstefit olduğu hak ve imkânlara, eşit mua
meleye tabi tutmaya mecburuz, bu bir muvasıl kap gibidir. Girdiğimiz toplulukta, o mem
leketlerin sanayicisi sanayi 'kredilerini hangi

M. Meclisi

B : 56

şartlarla .alıyorsa, ham maddeleri hangi seviye
de temin edebiliyorlarsa o sanayie o memleket
te vaz'edilen vergi rüsulbu ne seviyede ise, bun
lar eşit hale getirilmediği takdirde, serbest re
kabet sanayiimizin aleyhine olur.
Ayrıca, bugün bu kurduğumuz sanayide,
yatırım sanayiinde ağır gümrüklerle bu sana
yilerin maliyetini, bu sanayiin maliyetini ve
amortisman hesaplarını ilerde serbest rekabeti
müşkülâta uğrıyacak bir seviyede tutarsak,
(bugünden dikkate alamadığımız bu hususun,
ilerdeki menfi tesirleırini de iktiham etmek
mecburiyetinde kalırız. Benim zannederim M,
Ortak Pazar bir vakıa ise, plânımızda bunu
dikkate almamız lâzımgelirdi. Lâzımgelir hük
münün gerekçesi budur ve bu doğru bir ge
rekledir.
Ortak Pazar meselesini NATO'ya, ikili an
laşmalara tatbik ettiğimiz gibi, toplu bir şekil
de ele almakta ve bu konuda yöneltilen umu
mi tenkidleri de yine topluca gözden geçirip
mukabil görüşlerimizi izah etmekte fayda görü
yorum.
Ben Bütçe Komisyonunda, Senato'da bütçe
müzakereleri esnasında, hattâ Sayın ibrahim
öktem'in gündem dışı bir konuşması vesilesiy
le bu mevzularda izahat vermiştim. Tekrar da
hi olsa öne sürülen iddiaları cevaplandırmak
istiyorum. Bu görüşleri belki dört nokta üze
rinde toplamak mümkün.
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Meclisten geçmek suretiyle ancak
girebilecektir.

yürürlüğe

Bir başka itiraz: Bu işe hesapsız giriliyor,
Devlet Plânlama Teşkilâtı da muarız olmasına
rağmen bu kararda istical ediliyor, noktasında
toplanıyor.
Ortak Pazarın geçiş devrine ait müzakereler
1967 yılından beri karşılıklı temaslarla yürütül
mektedir. Bütün yetkili makam ve merciler bu
müzakerelere katılmakta, fikirlerini, endişele
rini ortaya koymaktadırlar. Plânlamanın bü
tün bu safhalarda iştiraki vardır. Plânlama
esasen istişari bir kuruluştur, bu kuruluşun
laıdma o hükmi şahsiyeti asla temsil etmeden
vâki şahsi beyanlar, ya da yıllık programın
bu konu ile ilgili fikir ve mütalâalarını kıs
men almak, maksada göre almak, suretiyle
menfi neticeler çıkarmanın Zannediyorum ki,
gerçekçi bir tarafı yoktur. Bu vesile ile Büt
çenin tümü üzerinde müzakerelerde bulunul
duğu sırada Halk Partisi adına konuşan, Sa
yın Genel Sekreterin Ortak Pazarla ilgili, dik
kate şayan bulduğum beyanları üzerinde de
bir nebze durmaklığıma müsaadenizi rica ede
ceğim.

Deniyor ki; Ortak Pazarın geçiş dönemine
biz hazır değiliz. Bundan Türk sanayii zarar
görecek bu geçiş acele oluyor.» Biz bu kanaat
te olmadığımızı ifade ettik. Ortak Pazarın ge
çiş dönemindeki mükellefiyetlerimiz aşağı - yu
karı çeyrek asırda tekemmül edecek mükellefi
yetlerdir ve bunlar, başlangıçta gayet cüzi
olarak Türk Ekonomisinin imkânları nisbetinde tedrici bir şekilde artacak. Mahallî sanayi
in korunması için gerekli tedbirlerin alınması
na mâni bir kayıt yoktur.

Halk Partisinin sayın sözcüsü; «Türk ekonomisinıin devam eden ve gitgide artan bozuk
düzeni karşısında Ortak Pazara geçme karan
Türkiye'nin kendi sanayiinden ve bunu koru
maktan vazgeçerek Ortak Pazarın bir pazan
haline geleceğimizi ve bu görüşmelerin, Türk
ekonomisinin çıkmaza girdiği talihsiz bir za
mana Tasladığını» söylüyor ve izah ediyor:
«Zaten diyor; Türkiye'de mevcut bozuk düzen
büsbütün bozulmuştur. Vurgun ve sömürü yo
lu ile servet yapma usulü çıkmıştır. Türkiye'
nin daracık yurt içi pazarı bu vesile ile büyük
bir tehlikeye atılmıştır. «Ve bütün bunlan söy
ledikten sonra «Hükümet, diyor, ağzı açık,
gözü kapalı Ortak Pazara giriyor.»

İkinci görüş; bu önemli karar Meclislere
Sorulmadan alınmıştır.
Bunu da cevaplandırdık, alınan karar ge
çiş dönemine intikal karan değildir, geçiş dö
nemine intikalin hangi şartlarla kabil olaca
ğının karşılıklı müzakeresi kararıdır, bu bir
neticeye varırsa o protokol başta, Roma An
laşmasına iltihakımızda olduğu gibi, Yüce

Bu tâbir, bizim halimizi tavsif içinse yan
lış seçilmiş. Ama bu tâbir birtakım tedailer
yaptırır. Bizim yakın siyasi tarihimizde, bü
yük iddialarla seçimlere girip, azîm hüsranlar
la çıkan Siyasi partiler görülmüştür, onlara ya
kışan (ağzı açık gözü. kapalı) tâbirini Hükü
mete izafe ederek Ortak Pazara tatbik etme
nin, zannediyorum ki, mesnedi yoktur.
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Nedir mesnedi? îki tane misal zikrediyor sa
yın sözcü.
Diyor ki, Ortak Pazar bizim dışa bağlılığımı
zın arttığını tesbit eden en bariz bir misaldir.
1969 senesinde Ortak Pazardan ithalâtımız
37 milyon artmıştır, oraya ihracatımız da 4 mil
yon azalmıştır. Zaten bu bir seneye ait değil di
yor. Tümü ile de alsanız 1963 - 1967 seneleri
arasında Ortak Pazardan genel ithalât yüzde 6,2
arttı. Genel ihracat yüzde 4,1 azaldı.
istatistikleri, (Birtakım rakamları maksada
göre ve hatalı surette cem ve terkibetmek sana
tıdır) diye takdim etmek istiyenüer de vardır.
istatistikleri, bir hedefi nişan alarak, acaba bu
maksadı bu rakamlarla nasıl ifade ederim diye
kullanmaya zorlarsanız, belki bâzı neticeler çı
kar, ama bu neticeler gerçekle ilgili değildir.
Şimdi Ortak Pazarın 1968 senesinin 9 aylık
devresinde bizden ithalâtı 37 milyon arttı, ihra
catı 4 milyon azaldı. Bu rakamlar doğru, bizim
verdiğimiz rakamlar. Ama her sene Türkiye'nin
Ortak Pazara ihracatı bilhassa son üç ayda, (ki, bizim anamaddelerimiz olan fındık, tütün üzüm
ve saire, - o devrede ihracat yapılır. Noel gelir,
mahsulün yetişme mevsimi o zamandır) o zaman,
tezayüt gösterir. Onun fasla ihracat yaptığımız
devresine ait rakamları henüz neşredilmedi ki,
nakıs olarak alıp iddiaya misal olarak göster
mek gerçekle ilgili değMir.
Buyuruyorlar ki, «genel ihracatımız azalmış
tır.» Şimdi bir kere ithalâtın arttığı vakıa, ama
Ortak Pazarın hazırlık devresi anlaşması, Ortak
Pazardan ithalâtı tenzil maksadına matuf veya
buna müteveccih bir faaliyetle ilgili değil. Ne
den artar ithalât? Ortak Pazar Türkiye'ye 175
milyon dolar kredi açmış. Siz yakında bizim ca
miamıza gireceksiniz, sanayimizi hem - seviye
hale getirmek için bu imkânlardan istifade edi
niz ve gerekli tedbirleri alınız.
Türkiye yatırım yapan bir memleket, bu kre
diyle topluluk camiasından makina, yatırım mal
zemesi almış. Bu itibarla da, tabiatiyle ithalât
artmış.
ihracatımızda, Ortak Pazar hazırlık devre
sinde bir anlaşma var. Türkiye'nin 4"anamaddesi, tütün, kuru üzüm, kuru incir ve fındık, bizim
ihracatına önem verdiğimiz hususlardır. Bunlara
bize tarife indirimi yapınız ve bizden aldığınız
mubayaaları arttırınız, demişiz. Anlaşmamızın
esası bu.
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Şimdi Ortak Pazara dâhil olduğumuz zaman,
bu 4 anamaddenin Türkiye'den topluluğa müte
veccih ihracatı 48,5 milyon, 1967 senesinde nihai
rakamlar 81,3 milyon, ithalâtta azalma yok.
Kontenjanlar; ilk sene yüzde 92, ikinci sene yüz
de 81, üçüncü sene yüzde 96 ve dördüncü sene
yüzde 100 realize edilmiş.
Nasıl bulunuyor bu rakamlar? Demin ne
için arttığını izah eylediğim ihracatla ithalât
nisbetlerinin yüzdesi alınarak bu yüzdelerdeki
farklar ihracatın azaldığı şeklinde prezante edi
liyor.
Türkiye'nin Ortak Pazara umumi ithalatın
daki değişme, yüzde nisbetlerindeki değişme
Türkiye ihracatının azalması değildir. Bu konu
da ilgili bakanlıklar bütçelerinin müzakeresi sı
rasında Saym Başbakanımın bu konuyla ilgili
beyanlarında açıkça gösterilmiştir ki, Türkiye'
nin ihracatı plân hedeflerine uygun, hattâ üs
tünde bir artışı kaydetmektedir. Ama bir kon
jonktür değişikliği var. Türkiye ihracatında son
zamanların siyasi faaliyetlerinin neticesiyle de
tahassül eden ortamdan istifade edilerek, Doğu
memleketlerine ihracat daha fazla artmıştır.
Oraya kaymıştır. Bu yüzdelerin değişiminde bu
konjonktür değişikliğinin rolü vardır.
Şimdi, bozuk düzen büsbütün bozuldu. Kal
kınma hızı mı tahakkuk etmedi, fiyatlar mı mu
rakabe edilemedi, döviz temin edilenıeyip ithal
müşkülâtı, bir karaborsa mı çıktı? Bu noktalara
temas yok. Bu noktalardaki rakamlar lehte.
Türkiye'nin daracık yurt içi pazarı, nerede
stok mal, nerede elde kalmış mal? Türkiye pa
zarında bugün arz, talebi karşılıyamıyor.
Girersiniz de gümrüksüz sanayi maddelerini
nasıl ithal edeceksiniz? Demin de arz ettim, Or
tak Pazara geçiş devrinde normal indirim yapa
cağımız maddeler Türkiye'de imal edilmiyen
maddelerdir veya yatırım maddeleridir. Üzerin
de gümrük tortusunun kalkmasının neden lâzım
olduğunu biraz evvel arz ettim. Türkiye'de yapı
lanlara tedrici ve cüzi indirimler yapılacaktır.
Bu asgari 22 yılda tahakkuk edecektir. Meselâ
yüzde 80 gümrüğe tâbi bir malla, yüzde 72 bir
indirimle başlıyan bir istikamette gidecektir.
Sayın Sözcüyü birta'kım noktalar rahatsız
ettiği için, yani Ortak Pazar Andlaşması ken
disinin icra sorumluluğunu deruhde ettiği
bir zamanda vukübulduğu için, bu izahatı da
şu çevreden aksettiriyor :
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Biz Ortak Pazara büyük ümitlerle girdik,
o zaman Türk sanayii sıhhatli idi, çıkmaza
girdiği anda bu olmuştur ve acele olmuştur.
Muhterem arkadaşlarım, Ortak Pazar mü
zakereleri cereyan ederken bu müzakereleri
icraya memur delegasyonun başı hazırlık dev
resinin üç sene olmasını ve bunun tetkikle de
ğil, otomatik olması talebinde bulunmuştur.
Karşı taraf kabul etmemiştir, 5 senelik bir
plânımız var demiştir, 5 senelik plânınızın ne
ticesini görelim, ona göre karar alalım, otoma
tik de olmasın. Ve Ortak Pazarın 5 senelik
hazırlık devresinden sonra camiaya bağlı 6
devlet Türk ekonomisinin ve Türk plânının
realize edilen neticelerini teker teker tetkik
ettirmişlerdir. Aynı zamanda Ortak Pazara
bağlı kuruluşlara bu tetkikat yapılmıştır, hat
tâ, acalba kalifiye kifayetli iş gücü var mı me
selesi münakaşa edilmiştir; Almanya'daki
Türk işçisinin durumu tetkik edilmiştir. Türk
işçisi Almanya'da millî hislerle, disiplinli,
selaJbetle çalışabilir, acaba içerde de aynı hü
viyet var mıdır diye içerisi de tetkik edilmiş
tir ve sonra gelinmiştir, bizim yaptığımız tet
kikat sizin intikal devresine girmenize imkân
verecek bir seviyede olduğunu gösteriyor. Siz
de bu neticeye vardınızsa gelin müzakere ede
lim demiştir. Bir memleketi ekonomisi ile ba
tıyor halde göstermek, siyasi muarızlarımızı
kötülemek için memleketimizi ve kendimizi
kötülemek, nişan aldığımız hedeflerden ziya
de kendimize ve hepsinden de çok memleke
te zarar iras eder. Birtakım hükümleri mebde
alarak arz ettim iki tane misal... Madem ki
ihracat 9 ayda şöyle artmıştır, böyle artmış
tır, yalnız birtakım neticeleri mebde alın ona
istinaden, mesnetsiz, gerçeksiz ve Türk sa
nayicisini vurguncu, sömürücü ve bu yollarla
çabuk servet yapma heveslisi bir halde prezarite etmenin kendi gerçeklerimizle kendi
mizi kandırıp hiçbirimize fayda getirmiyen
neticeler istihracetmenin zannediyorum ki hiç
birimize faydası dokunmıyacaktır.
Bir yandan Türk sanayicisi gümrük duvar
ları ile himaye edilip vurgun halinde kâr ya
pıyor ithamını serdetmek, biryandan Ortak
Pazara girerseniz sanayi rekabeti açılır, filiz
sanayi mahvolur diye birbiri ile telifi müşkül
görüşleri ortaya atmak, kendi kendi ile tezada
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düşmek zannederim ki siyasi bir tenkidin
iltifat görmesi caiz usulleri değildir. Ben de
kendime göre bir gerçek ortaya koyarım.. Bu
kadar müktesa mütalâalar içinde sayın söz
ünün zihninde teşevvüş vâki olduğuna gö
rüyorum ve bunu vahim addediyorum derim.
Ama bunun mesnedi ^ok, benim bu sözümle
kimseyi bimarhaneye götürmezler. O itibarla
yanlış mebdclere bina etmek istediğimiz çatı
o mesnedin hatası tahakkuk ettiği anda derhal
yıkılacak.
Ortak Pazar girift bir meseledir, uzun uzadıya tetkik edilecektir. Türk ekonomisinin
tahammül kabiliyetinin üstünde tekliflerle
karşılaşırsa geçiş dönemi mehil istemek su
retiyle tehir edilecektir; bunların hepsi müm
kündür, bunların hepsini konuşmamızda da
fayda vardır, ama «Biz Ortak Pazara girdik,
çünkü o zaman biz iktidarda idik, gayet emin
dik, bu memleketin ekonomisini gayet iyi tu
tacaktık, siz geldiniz, bozdunuz, Ortak Pa
zar da berbat oldu, şimdi giremezsiniz» de.
E, bu yol!
Türkiye işçi Partisinin sayın sözcüsü,
«Biz bloklar dışı bağımsız politika derken
etliye, sütlüye karışmıyalım, hiçbir şey yapmıyalım demek istemiyoruz, peşin taahhütle
re bağlanmıyalım, lâzım olan odur» diyor.
Zannederim ki NATO meselesi hakkında yük
sek huzurunuza arz ettiğim gerekçeler Türki
ye'nin tarafsız bir politika takibe tmek sure
tiyle güvenliğinin millî menfaatleri ile ahenk
li bir tarzda sağlanamıyacağı hususunu orta
ya çıkartmıştır.
Güven Partisinin sayın sözcüsüne veciz
bir şekilde müdafaa ettiği tenasüt fikri ve po
litikada milletçe hep beraber hareket etme
nin doğuracağı faydalar üstündeki görüşleri
için teşekkür ederim.
ikili anlaşmalara temas buyurdular, bu
konuda uzun uzadıya izahat verdim. Bana
bir sualleri oldu : «Rdbert Kennedy'den öğre
niyoruz ki, Türkiye'de füze yoktur, Türkiye
işçi Partisinden öğreniyoruz ki Türkiye'de stra
tejik füze üsleri vardır. Hangisi doğru hükü
met olarak açıklasınlar» diyor.
Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de stra
tejik füze yoktur. Saldırıya uğrryan Türk Si
lâhlı Kuvvetlerinde, tabiri caiz ise, nükleer
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topçuluk yapabilecek, taktik gayelerle kul
lanılabilecek kısa menzilli nükleer vasıtalar
çifte anahtar sistemi ile mevcuttur.
Bu çifte anahtar sistemi izah edilmiş ol
masına rağmen yine ısrarla üzerine avdet
edilir. Bu taktik nükleer silâhları ancak Türk
personeli kullanabilir, ancak o atabilir. Çünkü
bunları atmak vasıtası ile «Lancar» 1er Türk
Ordusunun elindedir, muhafazası kontrolü
müz altındadır. Çifte anahtar demek, Türkiye
atmak kararını verdiği anda eğer Amerika ra
zı değilse atamıyacaktır; buna mukabil Ame
rika atma kararını verdiği anda Türkiye ihti
yaç hissetmiyorsa o da atamıyacaktır. Çifteanahtar sistemi bu.
Sayın sözcü, (On Cali Force) çağrı kuvve
tine de temas buyurdular. Çağrı kuvveti, bir
daimî kuvvet değil. Müşterek kuvvet, müşte
rek tatbikat ve ziyaretler yapar ve Akdenizdeki
NATO ülkelerinin güvenliklerine direkt tehdi
din artması halinde muhtemel bir saldırgana
NATO dayanışmasını göstermek amacı ile ih
das edilmek istenmektedir. Bu kuvvetlere fiilî
vazife verilemez; git şu işi yap veya git şu işi
yaptırtma gibi fiilî bir vazife verilemez.
Sayın sözcü, Orta - Doğu meselesine temas
buyurdular ve bunun güvenlik konseyi kararı
dâhilinde halledilmesi görüşünü savundular.
Türkiye bu istikamette bir siyaset takibeder,
Birleşmişmileltlere intikal etmiş, Güvenlik Kon
seyince gerekli tedbirlere ait karar ittihaz olun
muş ve bu işe memur bir misyon ihdas edilmiş
bir meselede bu barışçı mesaileri bulandıracak
bir müdahale elbette bahis konusu olamaz.
Şu noktaya da temas edeyim; Kıbrıs müza
kerelerinde görüldü, «Dış politika meselelerin
de müşterek hareket edelim» fikri cazip ama
tatbiki müşkül bulunan çözüm yolları siyasi
partiler arasında çok değişik şekilde tecelli
etti. Meselâ, sayın O. H. P. sözcüsü arkadaşım,
Türkiye'nin millî menfaatleri Orta - Doğu sa
vaşında mutlak bir tarafsızlığı icabettirir bu
yurdular. Sayın T. i. P. sözcüsü, Türkiye bu
dâvada pasif kalamaz, esasen siyaseti Arap
tezine sempati duymaktan ibarettir, buna aktif
şekilde yardımcı olmalıdır.
Muhterem arkadaşlarım; Y. T. P. nin sayın
sözcüsünün değerli görüşlerine teşekkür ede
rim. Kendilerinin İkili Anlaşmalar ve saire me— 89
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selelerle öğrenmek istedikleri hususlara zanne
diyorum ki, toplu verdiğim beyanla arzı cevabettim. Muayyen mevzuda sualleri oldu. Yüksek
müsaadeleriyle kendilerine bu konuları yazılı
olarak bildireceğim.
A. P. nin sözcüsü Sayın Menderes arkada
şıma da teşekkürlerimi arz ederim. Benim izah
etmem zaruri olacak birtakım kısımları tekaddüm ederek açıkladıkları ve işimi kolaylaştır
dıkları için teşekkürlerimi tazelerim.
Müsaadelerinizi belki de suiistimal ederek
uzun mâruzâtta bulundum. Beni sabırla dinle
diğiniz için Yüce Heyetinize teşekkür ederim,
NATO, İkili Anlaşmalar, Kıbrıs, Ortak Pazar
meseleleri çok üzerinde tartışılan bir konu ha
line geldi, istedim ki öne sürülen delillere kar
şı Hükümetimizin görüşü de açıklığı ile orta
ya konsun. Bu münakaşaların genel görüşme
halinde, sözlü soru halinde her zaman yapılma
sında Hükümetimiz fayda görür, bunlara hazır
dır. Ancak, Türkiye'yi bağımsız, uydu, şahsi
yetsiz bir politika takibeden, sömürülmeye müstait bir halde tarif ve tavsif etmenin, sonu gel
mez bir münakaşa, belki de karşılklı rencide
olmaya sebebiyet vermekten öteye bir faydası
olduğu kanaatinde değilim.
Bir itiyat var; bir tablo çiziliyor, karam
sar, kötü, fecî bir tablo; işte diyorlar Türkiye
budur. Biz iddia etmiyoruz ki bu vatan bize
cehennem gibi teslim edildi de biz cennet yap
tık; ne teslim edildiği zaman cehennemdi, ne
şimdi cehennem. Ama zannederim ki bu fikir
de olanlar da iddia edemezlerdi ki, bize bir
cennet teslim edilmiştir ve biz bir cehennem
yaptık. Karamsar bir tablonun altında imzası
olanların bunu bizim marifetimizmiş gibi bize
takdim etmelerinde ve bu münakaşayı sürdü
rüp gitmelerinde bir fayda görmüyorum.
Dünyanın gayet nazik siyasi hâdiseler ve
şartlar içinde yaşadığı bir devirde, hassas bir
bölgesinde hem güvenliğimizi korumak,, hem kal
kınmamızı sağlamak, hem de hürriyet nizamı
na keder getirmeden iki asırlık bir mücadele
ile vardığımız merhalede bu memleketi demok
ratik bir nizam içinde yürütebilmenin müşte
rek gayreti içindeyiz. Bu itibarla tesanüde,
birbirimizi anlamaya, birbirimize yardımcı ol
maya en muhtacolduğumuz bir zamanda kusur
ve kabahatleri yekdiğerimize izafe etmeye çalı-
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şarak, hakkı olduğu refaha biran evvel kavuş
ması için kendisine çok şey borçlu olduğumuz
bu mübarek millete karşı, vazifelerimizi hakkı
ile yapmanın yolunu unutmıyaralk, daima bir
beraberlik ruhu içinde işbirliği yapmamızın
Gümlenlin müşterek menfaatine olduğu kanaati
ni bir defa daha arz etmek istiyorum.
Yüce Heyetinizi saygılarımla selâmlarım
efendim. (A. P. den alkışlar)
BAŞKAN — Efendim, müzakere devam edi
yor, sözler bitmedi henüz. Söz sırası C. H. P.
Grupu adına Sayın Nihat Erimin, buyurun.
M. KEMAL YILMAZ (Aydın) — Saym
Başkan, sual soracağım efendim.
BAŞKAN — Sual soracaksınız efendim, hak
kınız, fakat İçtüzük (Sorular, sözler bittikten
sonra sorulur.) diyor. Sözler bitmedi, daha gö
rüşme devam ediyor.
Sayın Nihat Erim, saat 22,00, konuşma sü
reniz 15 dakika.
C. H. P. GRUPU ADINA NİHAT ERİM
(Kocaeli) — Saym Başkan, sayın milletvekil
leri ;
Saym Dışişleri Bakanını büyük bir dikkatle
dinledik. Kendisine Dışişlerimizin çeşitli mese
leleri ve bilhassa anadış politika dâvaları üze
rindeki geniş izahları dolayısiiyle teşekkür et
mek isterim.
Yalnız bir noktada sayın arkadaşımla bir
türlü anlaşamıyoruz. Biz O. H. P. muhalefeti
olarak Kıbrıs dâvasında Hükümete yardımcı
olmak istiyoruz.
C. H. P. Koalisyonu iktidardan ayrıldığı
günden beri bunu hem söylüyor, hem yapıyor.
Çeşitli vesilelerle de bunun fiilî tatbikatını gös
termiştir. Fakat ne zaman bu kürsüde Hükü
meti, Sayın Bakanı ikaz etmek ve müzakerede
bulunduğu kimselere karşı kuvvetli bulundur
mak için hatıra gelen şüpheleri dile getirsek,
Sayın Bakan şaşmaz bir saat gibi, aynı taktiğe
başvuruyor, «Kıbrıs meselesi ha! Büz nasıl al
dık o Kıbrıs meselesini .. Hadi onu konuşalım»..
Başlıyor Kıbrıs meselesinin, Kıbrıs buihranınm
patladığı zamanın hikâyesine.
Farz edelim ki, Sayın Balkanın dediği gibi
oldu ve dediği gibi aldılar Kıbrıs dâvasını; pat
ladıktan 13 ay sonra. E, 4 ncü yılı tamamladık
ya şimdi; Şubat 1965 idi, Şubat 1969 dayız...
Saym Bakanı dikkatle dinledim, Kıbrıs me
selesinin esasında her hangi bir ilerleme var
— 90
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mı, sözlerinden bunu çıkarabilir miyim diye
araştırdım. No y.asık ki, hu, akşamki izahların
da da Kıbrıs meselesinin esasında her hangi bir
ilerleme olmadı, bulamadım.
Şimdi, teiiiviG bitikleri ioJn bein de mecburen
aynı noktaya temas edeceğim kısaca.
1963 yılı. Aralık ayında Rumlar, Yunanistanla beraber, anlaşılıyor ki, uzun bir hazırlıktan
sonra, Türkiyenin o zamanki iç durumunu bir
fırsat sayarak, Kıbrıs buhranını patlattılar.
Yine anlaşılıyor ki, niyetleri kısa bir zaman
içinde netice almaktı, bu neticeyi alamadılar.
Bilâkis Tüı'k cemaati, buhran patladığı zaman,
hazırlıklı olmamasına rağmen, kısa bir zaman
da hazırlanabildi ve ırkî, fıtrî kahramanlığını
da buna katarak kendisinden kat kat üstün bir
saldırı karsısında vaziyetini muhafaza etti. Kıb
rıs cemaatinin bu kahramanlığı, buradan gere
ken vasıtfdaria beslenmeye idi devamlı şekilde
saldırı karşısında dayanamazdı. Keza Kıbrıs
buhranı patladıktan sonra bizimle beraber ga
rantör olan devletler, evvelâ ağır aldılar, fakat
Türk uçakları keşif uçuşuna geçince, «Gelin be
raber tedbir alalım» dediler ve bir ingiliz gene
rali bütün garantör devletler adına idareye vazıyed etti ve ş;imdi devanı etmekte olan iki böl
ge, Kıbrıs'taki Rum ve Türk bölgeleri o zaman
tesis edildi. O günden beri de Rumlar Türk böl
gesine geçemediler.
Buhran, milletlerarası bir mahiyet aldı der
hal. Müttefiklerimiz, yakın dostlarımız bize yar
dım eder görünerek, yahut Yunanistan'la Tür
kiye, (kendilerinin iki müttefikinin arasında
harb çıkmamasını sağlamaya çalışır görünerek,
meselenin içine girdiler. Bu safhada Birleşmiş
Milletlere intikal etti. Birleşmiş Milletler, 4 Mart
1964 tarihli Güvenlik Konseyi kararını aldı.
Barış Gücü Kıbrıs'a gitti. 1964 yılı Haziran
ayında çıkarma teşebbüsü yapıldı. Malûm John
son mektubu ve Amerika'nın aldığı vaziyet...
Sayın Balkan, Adalet Partisi iktidarının ilk
yıllarında, «Canım, Johnson mektubu da ne ola
cak, alır okur, çekmecenin gözüne atarsın, bil
diğini okursun.» diye bu kürsüden buyurmuş
lardı. 1967 de Geçitkale hâdiseleri olduğu za
man Johnson mektubu gelmedi ama her halde
bir şey vardı ki, Kıbrısa kadar gidilmedi.
Keza gene aynı 1964 yılında müttefikleri
mizin işe karışmaları ve yardımcı görünmelerîyle, bildiğiniz gibi, esaslı müzakerelere girişildi.
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Barış Gücü oraya gittikten sonra Rumların
tekrar Erenköy'ünde saldırıya geçmeleri üzeri
ne Hava Kuvvetlerimizce bombardıman yapıl
dı. Kıbrıs'ta ondan sonra Rumlar bir daha böy
le bir katliam hareketine 1967 yılma kadar te
şebbüs edemediler.
Bunlara kısaca temas edişimin sebebi, Ba
kanın da söylediği gibi, C. H. P. Hükümeti ça
lıştı, siz çalışmadınız mânasında değil. Bun
lar tarihe geçmiş gayretler, çalışmalardır. Sa
yın Bakan ne kadar gayret ederse etsin, bun
ları tarihten silmenin, küçültmenin, ehemmi
yetini azaltmanın imkânı yoktur. Bu gayretler
dâvaya fayda vermez, zarar verir.
Ben bu akşamki konuşmamda ne dedim ar
kadaşlar, C. H. P. adma?. Makarios ile Atina
arasındaki oyalama taktiğinden ilk günden
beri şüphe ediyoruz. Bu gerçekleşiyor, aman
dikkatli olun.
Galoplaza raporu, ki, reddedilmiştir, Rum
ların beyanları, davranışları bizim reddetttiğımiz o Galoplaza raporunu kendi bakımla
rından tatbik eder bir tutumdadırlar. Bu şüp
heyi, bu kuşkuyu uyandıracak alâmetler var.
Buyurun, elimde 13 Ocak tarihli bir Türk ga
zetesi, Hürriyet. Atina'dan Haberler Ajansının
verdiği uzun bir haber : Bir resim, Makarios,
Patagos, Papadopulos ve Pipinellis. Makarios'un Kıbrısla ilgili yeni plânı. Uzun vadeli
Enosis. Bu şekilde Yunanistan vakit kaza
nıp askerî ve ekonomik olarak güçleniyor... Ve
içinde uzun uzun Makarios'un plânlarını anla
tıyor.
ıBen ilk konuşmamda bu yazıyı söylemeksizin bu plânlara dikkati çektim ve Sayın Ba
kanın bu kürsüde beyanda bulunmasına fırsat
verdim, fırsat hazırlamak istedim.
Keza Sayın Bakanın bu iyi niyetlerinden
bahsettiği Yunanistan ve Makarios nezdinde
lâzımgelen teşebbüsü yapmasına zemin hazır
lamak istedim. Ama ne zaman biz böyle bir
davranış içerisine girsek, Sayın Bakan eli
ile itiyor, istemiyor. Derhal, «Nasıl aldık biz
bu Kıbrıs işini» deyip, maziye gidiyor. Faydası
yok maziyi münakaşa etmenin. Siz aldıktan
sonra 4 yıl geçti, hâlâ bir şey yok. Çalışmadı
nız, yapmadınız, demiyorum. Kaybedersek hep
beraber kaybedeceğiz, kazanırsak hep beraber
kazanacağız. Karşımızdakiler sözüne pek güve
nilir insanlar değillerdir, ispat ettiler. 1959 da,

19 . 2 . 1969
;

O : 3

1960 ta imzaladıkları anlaşmayı, Anayasayı kısa
bir müddet sonra, Türkiye'nin iç durumunun
kendileri için müsaidolduğuna hükmedince gö
zümüzün içine bakarak çiğnediler.
Bizzat Makarios, «Kıbrıs anlaşmaları, Kıb
rıs Anayasası ölmüştür, defin merasimi kal
mıştır.» dedi. Bu adamlarla müzakere halin
deyiz. Aradan geçen yıllar, 4 yıl, dile kolay.
Ortada bir netice yok ve okuyorum çıkan ya
zıları. Galoplaza raporunu açıyorum, bakıyo
rum, aynen onun tavsiyeleri, Rumlar bakı
mından söylenenler,. «Tehlike zail oluncaya ka
dar Enosis'ten bahsetmeyin, tehlike zail olduğu
zaman enosisi yaparsınız. Türklere geniş azınlık
hakları tanıyın, mahallî muhtariyet tanıyın;
lâfı edilen de bugün mahallî muhtariyet...
Endişe ediyoruz; etmiyelim mi, biz muhale
fetiz, vazifemiz bu... Sormıyalıım mı?.. Mahallî
muhtariyet denilen şeyin içinde siyasi haklar var
mıdır? Cumhurbaşkanı Yardımcısı TürJ»tür, yine
öyle mi kalacaktır? Üç Bakan Türktür, bu de
vam edecek midir Temsilciler Meclisinde Türk
lerin ayrı bir seçim hakkı var, bu devam edecek
midir? Sormıyalım mı bunları? Alay orada ka
lacak mıdır? Hiçbirine cevap veremedi Sayın
Bakan; mahremdir dedi, söyliyemem dedi, ama
Rumlar yazıyorlar, yazdırıyorlar, ilân ediyorlar..
E! Muhalefet olarak bizim baş vazifemiz, gördü
ğümüz her alâmet karşısında, gördüğümüz her
yazı karşısında Hükümetimizden vuzuh istemek,
Hükümetimizin dikkatini konu üzerine çekmek
tir. O vazifemizi yapacağız. Bakan ne kadar işi
polemiğe çekmek istese, ne kadar; biz bu işi na
sıl aldıktı, sahasına götürmek istese bizi bu va
zifemizden caydıramaz, her fırsat düştükçe biz
bu vazifemizi yapacağız.
Tekrar ediyorum; endişe ediyoruz, Rumlar
yine Yunanistan'la bir danışıklı dövüş içindedir
ler, onlar bağımsız Kıbrıs dedikleri zaman üniter
bir devlet düşünüyorlar. Bizim düşündüğümüz
gibi Türk ve Rum cemaatlerinin ikili idaresine
dayanan bir devleti düşünmüyorlar, bir federas
yonu düşünmüyorlar. Bağımsız Kıbrıs onlar için
üniter, tek idareli bir Kıbrıs Devleti, onun içinde
Türkleri bir azınlık olarak tanıyacaklar, azın
lık hakları tanıyacaklar, bir köyde Türkler ekseriyetteyse muhtarını seçecek yahut işte orada
ki din işlerini, maarif işlerini ve saire işlerini
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görecekler... Bu değil ki, dâva... Bu değil dâva.
E! Böyle söylüyorlar onlar; hayır böyle değil
dir, biz Zürih ve Londra anlaşmalarmdaki anahaklardan hiçbirini bırakmryaoağız, dese Bakan
teşekkür edeceğiz ,o kadar... Şöyle oldu, böyle
oldu, bunun üzerinde durmıyacağız.
Şimdi Saym Bakan Ortak Pazar konusuna da
temas ettiler. Yazılı metninde de var, şimdi de
söylediler; eğer bir yanlış anlama yoksa, maksat
da bizi yanlış anlamış görünmek istemiyorlarsa
anlaşalım. Ortak Pazara giren 0. H. P. Koalis
yonu Hükümetidir. Biz Ortak Pazara girildi fe
na oldu, Ortak Pazardan dönelim, vazgeçelim...
Böyle bir şey demiyoruz. Gene ikaz vazifemizi
yapıyoruz. Sanayiimiz bugünkü haliyle, daha
açık söyliyeyim A. P. iktidara geldikten sonra,
sana,yii sevk ettiği istikamette Ortak Pazara gi
rişimiz tehlikeli bir hal aldı. Bunu plânı ciddî
olarak tatbik edip bu mahzurların bertaraf edil
mesi için ikaz vazifemizi yapıyoruz, başka bir
şey söylemiyoruz. Sırtını devlete dayamış, sır
tını gümrük duvarlarına dayamış bir sanayi fi
yatları dünya fiyatlarının, Avrupa fiyatlarının
üstünde bir sanayi,.. E! bu sanayi ile nasıl gire
ceğiz Ortak Pazara? Bunun mukabil şartı; «aç
gümrük duvarlarını da yıkılsın bu sanayi» de
ğil, «al tedbirini, koy kontrolünü, kurulurken
doğru sanayii kurdur.» Bunun tedbiri bu. Bunu
söylüyoruz.
BAŞKAN — Sayın Erim, 15 dakika doldu
efendim.
0. H. P. GRUPU ADINA NİHAT ERİM
(Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Değerli arkadaşlarım, zannediyorum bu iza
hatımla Saym Bakanın zihninde belirmiş olan
yanlış mânaları düzeltmiş oldum.
Tekrar ediyorum; bizim maksadımız hem
Kıbrıs dâvasında, hem Ortak Pazar dâvasında,
hem diğer bettlibaşlı dış güvenlik dâvalarımızda
Hükümete yardım etmektir. Çünkü Hükümetin
başarısı Devletimizin başarısıdır, milletimizin
başarısıdır.
Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından al
kışlar.)
BAŞKAN — G. P. Grupu adına Saym Coş
kun Kırca. Saat 22,16.
G. P. GRUPU ADINA COŞKUN KIRCA (İs
tanbul) — Muhterem arkadaşlarım, ben de kı
saca Grupumuzun Kıbrıs konusundaki görüşle
rini özetlemekte zaruret duyuyorum.
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Burada mütaaddit defalar tekrar ettik;
G. P. Kıbrıs konusunda millî hedefimizin Türki
ye'nin ve Türk cemaatinin menfaaterine ve hak
kaniyete uygun bir taksim olması gerektiği
inancındadır. Türk Milletinin bu amacı kendi
Vicdanında benimsemiş olduğunun işaretlerini
her gün müşahede etmek de mümkündür. Bunu
söylerken partimiz belli bir devrenin şartlan
içinde Hükümetin resmî tezinin de illâ taksim ol
ması gerektiği yolunda gerçekçi olmıyan ve mü
zakerecilerimizi zor mevkiye düşürebilecek bir
resmî tutum almasını Hükümetten talebetmiyor. Söylediğimiz tek şey; belli devrelerde, belli
şartlar içinde takınılan ve takmılması gerekebi
lecek resmî tutumları ortaya koyarken milleti
mizin kendi vicdanı içinde benimsediği nihai he
defi müzakerecilerimizin de kendi içlerinde göz
den uzak tutmamak lüzumunu belrtmekten iba
rettir.
Makarios hiçbir zaman uzun vadeli veya çok
uzun vadeli; bundan daha evvel orta vadeli,
hattâ kısa vadeli nihai hedefinin enosis oldu
ğunu gizlemiş değildir. Bunu zaman zaman çok
açık, zaman zaman hayli maskeli şekilde söyler,
bazan hiç söylemez, fakat kim ki Yunanlılığı,
tanır, bu milletin kalbinden enosis emelinin çıkmıyacağmı da bilir. Zannediyorum Türk Mille
tiyle yeteri derecede ülfeti olanlar da milletimi
zin Kıbrıs'taki Cemaatimizi Kars'tan, Gazian
tep'ten, Sinop'tan, Antalya'dan, İzmir'den, Edir
ne'den farklı görmediğini müşahede etmektedir.
Müzakere ederken karşılıklı olarak takını
lacak tutumları birbirimize beyan ederken bir
gerçek vardır; onlar nihai hedef olarak neyi
güttüklerini vicdanlarında bilirler, biz de bil
meliyiz, millet olarak biliyoruz.
Yine G. P. Grupu içinde bulunduğumuz
şartlarda bulunması muhtemel olabilecek çö
züm yolunun adını şimdiden koyma çabasına gir
menin hiçbir faydası olmıyacağmı, bilâkis kar
şılıklı sertleşmeler yolu ile müzakereyi güçleştirebileceğini de müdriktir.
Mesele çözüm yolunun adını koymakta de
ğildir, mühim olan çözüm yolunun muhtevasıdır. Hattâ belki de neticede bir çözüm yolu üze
rinde belirli bir safha için geçerli olacak bir
uzlaşmanın altına imza atarken, herkesin ken
disine göre kullanmakta haklı görünebileceği bir
ad takmak, diplomasinin bilinen hünerlerinden
92 —
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biridir. Tekrar ediyorum; bizim gözümüzde I mezse Kıbrıs meselesinin ancak ve ancak Tür
mühim olan çözüm yolunun adı değildir, muhte- kiye'nin kuvveti ve Kıbrıs'ta yarattığımız ve
yaratmaya ve geliştirmeye devam etmemiz ge
vasıdır.
reken fiilî durum sayesinde halledilebileceğini
Çözüm yolunun muhtevası derken; Lef koşa
Yüce
Meclise bir defa daha grupumuz adına arz
Andlaşmalarından doğmuş Anayasada yer alan
etmek isteriz.
belirli her tedbir yeni çözüm yolu içerisinde yer
alsın, buna ilâveten yeni tedbirler eklensin, bu
Muhterem arkadaşlarım, Sayın Bakana Tür
nu da söylemiyoruz. Mühim olan burada; glo kiye'de stratejik füzelerin mevcudolmadığı hu
bal muhteva olarak yeni çözüm yolunun her
susunda yaptığı açıklamadan dolayı teşekkür
hal ve kârda yine global muhtevası ile Lefkaşa
ederim.
Andlaşmalarmm Türk Cemaatine ve Türkiye'
Atlantik ittifakına mensubiyetimiz vesilesiy
ye getirdiği teminattan, - tekrar ediyorum - glo le kamu oyumuza çeşitli yanlış bilgiler nakledil
bal olarak geride gitmemektir. Bu da müzake mekte ve bazan iyi niyetli insanlar da bu yanlış
reler içerisinde muhtelif tedbirlerin karşılıklı bilgilere istinaden hüküm yürütmektedirler. Hü
dozajı neticesinde ortaya çıkabilecek bir hu
kümetten kamu oyunu aydınlatmak yolunda da
sustur.
ha faal bir bilgi verme ve yayın faaliyetine gi
Böyle olunca bulunacak çözüm yolunda ko- rişmesi yolunda, ilk konuşmamda yaptığım ta
münoter, federal veya mahallî idare sistemleri lebi tekrarlamayı bir görev biliyorum.
ne atfı mümkün, değişik tedbirleri ihtiva edecek
bir karma sisteme de varılması bir ihtimaldir.
Bizim asıl üzerinde durduğumuz nokta; yeni
bulunacak sistemin 1963 buhramndan bu yana
Ada'da Türklerin fiilen toplu hale geldikleri
bölgenin her halde Türk idaresi altında kalma
sı ve Türklerin bu bölgede toplu halde kalma
larının güçleştirilmemesi ve oradan ayrılmaları
nın teşvik görmemesidir. Hükümetten bu nok
talarda âzami dikkati göstermesini talebediyorua.
Bir noktayı daha belirtmek isteriz:
Bizim inancımız odur ki, Türkiye Kıbrıs'ta
ki hayati menfaatlerini ve Türk Cemaatini koru
mak için kendinden başka kimseye güvenemez;
müttefiklerine de güvenemez, Sovyetlere ise hiç
güvenemez. Bu itibarla Ada'da Türk askerî
varlığının devamını kesin bir zaruret olarak gö
rüyoruz ve Ada'nın uzun bir vâde sonunda dahi
olsa silâhtan ve askerden tecridiyle statüsünün
Amerika'nın ve Eusya'nın müşterek garantisi
altına konulması yolundaki tezleri şiddetle red
dediyoruz.
Kıbrıs Türkiye'nin kendisine ait bir millî
meselesidir. Bu millî meselede Türkiye ancak
kendi silâhlı kuvvetlerine ve onların sağlıyacağı fiilî garantiye güvenebilir. Kıbrıs meselesinin
halline hiçbir fiilî etkileri olamıyacak bâzı Bir
leşmiş Milletler üyelerinin arzuları ise, bu konu
da ancak ikinci derecede önem taşır. Bunların
ikna edilmesi güzel bir şeydir ama ikna edile- |
— 93

Ayrıca Silâhlı Kuvvetlerimize verilmiş olan
taktik füzelerin, atomik başlıkla atıldığı tak
dirde zannediyorum, çifte anahtarla... Çünkü
atomik başlık olmadığı zaman atma yetkisinin
sadece kendimize aidolması gerekir kanısında
yım, izah ettikleri sistemin bu füze başlıklarını,
atom başlıklarını lançerlerle birlikte almış olan
diğer NATO devletleri orduları ile bu statünün
aym olduğunun burada teyidinden de ayrıca
memnuniyet duyacağız.
Bir hususa daha temas etmek istiyorum: Sa
yın Bakan ikili anlaşmalarda söz konusu üs ve
tesislerin yeni anasözleşme gereğince tabi ola-'
cağı statünün anailkeleri üzerinde açıklamalar
da bulundular. Bu bakımdan tamamlayıcı bir
bilgiyi rica etmek arzusundayız. Bu ilkelerden
biri anlaşmanın Kuzey Atlantik Andlaşmasmın
3 ncü maddesinde öngörülen karşılıklı işbirliği
hükmüne dayanmakta olduğu ve dolayısiyle
NATO içinde tekabbül ettiğimiz vecibelere bir
ilâve getirmediği merkezindedir. Zaman za
man Amerikan kuvvetlerinin, bilhassa NATO it
tifakı ile ilgisi olmıyan Orta - Doğu ile ilgili
meselelerde, bu üslerin bâzılarından istifade et
tiklerine dair haberler çıkmıştı. Haberler diyo
rum, çünkü bu istifade keyfiyetinin o zaman.
Türk Hükümetinin açık rızası ile yapılıp yapıl
madığı bugüne kadar sarahaten açıklanmış de
ğil.
Şimdi bugün için sormak istediğim sual şu
dur; muhterem arkadaşlarım, bir ittifak da as-
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lmda müşterek bir gayeye yönelmekte bir kar
şılıklı mücadeledir. Aynı ittifakın içinde olan
devletler şüphesiz müşterek amaca yönelirken
dahi o ittifakın erıçok kendilerine faydalı ol
ması için çalışırlar, bu da meşru bir gayrettir.
Mesele her Devletin kendi gücünü, kendi mev
kiini ve onun doğurduğu baskı imkânlarını it
tifak içerisinde müşterek gaye tahassül ederken
en ziyade kendi millî gayelerine, o müşterek ga
yenin ortaya çıkışını, yaklaştırmakta gösterece
ği dirayettedir.
Bu itibarla şu sualimiz cevaplanırsa çok
memnun olacağız: Biraz evvel okuduğum birin
ci prensip bakımından bu anasözleşmeye tabi
olacak üs ve tesislerden Kuzey Atlantik ittifa
kının çerçevesi içine girmeyen her hangi bir
mesele zımnında harekâtta bulunulması söz ko
nusu mudur, değil midir? Söz konusu olmadığı
nı, olmaması gerektiğini bu ilkenin mütalâasın
dan anlıyoruz, ama söz konusu olmadığına, olamıyacağma göre, Türkiye'nin bu gibi harekâta
müsaade etmemek ve tevessül edilmeye kalkışıldığı takdirde önlemek yetkisi tam olacak mıdır?
Bu sualimize ek olarak şunu da vaz 'etmek
istiyorum; velev Kuzey Atlantik ittifakının çer
çevesi içinde olsun, bu ilkelerden dördüncü il
kede yer alan (Müşterek savunma tesislerinin
sadece kurulmasına değil, aynı zamanda faali
yette bulunmasına Türkiye Cumhuriyeti Hükü
metinin muvafakati olmadan tevessül edilemez.)
ibaresini ve altıncı maddesindeki (Müşterek sa
vunma tesisleri üzerinde Türkiye Cumhuriyeti
Hükümetinin kontrolü, bilhassa İngilizce anla
mında, mutlak ve tamdır.) ifadesini biz G. P.
Grupu olarak Kuzey Atlantik Andlaşması çer
çevesi içinde kalan faaliyetlerde dahi bu gibi
üs - ve tesislerden her hangi birisine veley bir
müttefik yabancı uçağın inmesi veya kalkması
söz konusu olsun, Türkiye'ye sadece haber ve
rilmesi değil, ama Türkiye'nin kesin mutabaka
tı bu saydığım hükümler sayesinde kurulmaya
yetmekte midir? Yani biz bu hükümlerin böyle
anlaşması gerektiğine kaaniiz, milliyetçi bir par
ti olarak. Bu hususun muhterem Hükümet ta
rafından teyidinde de memleket hesabına büyük
faydalar görüyoruz.
BAŞKAN — Sayın Kırca, konuşma süreniz
bitti efendim.
COŞKUN KIRCA (Devamla) — Bağlıyorum
efendim.
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Son sözüm şudur: Burada uzunboylu memle
ketimizin beynelmilel bilim araştırması ve tek
noloji çabalarına katılmasından bahsedildi. Par
timizin bu konudaki temennisi, bu konudaki mil
letler arası müzakerelerin ve münasebetlerin dış
işleri kanaliyle yürütülmesi gerekmekle bera
ber, konunun bütününün diğer Batılı memleket
lerde olduğu gibi bir bilir ve teknoloji bakan
lığı tarafından ele alınması gerektiği merkezin
dedir.
Yüce Meclisi hürmetle selâmlarım.
BAŞKAN — Sayın Bakan yeterlik önergesi
geldi efendim. Görüşecek misiniz?
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Sayın
Başkan, grupların bir kısmına söz veriliyor, bir
kısmına verilmiyor.
BAŞKAN — Ben ne yapayi.ni efendim. Ye
terliği ben vermedim ki. Yeterlik şimdi geldi
efendim.
OSMAN BÖLÜKBAŞII (Ankara) — Demok
rasi böyle çürütülür işte. Böyle mantık olur
mu?
BAŞKAN — Beyefendi, bunları bana söyle
meyin. Bunların muhatabı ben değilim Sayın
Bölükbaşı, istirham ederim.
Sayın*Bakan görüşecek misiniz efendim?
yeterlik var..
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Yeter
lik aleyhinde söz istiyorum efendim.
BAŞKAN — Aleyhinde başüstüne, bir daki
ka Sayın Bölükbaşı. Sayın Bakan bununla be
raber kürsüye gelmenizi rica edeceğim, çünkü
sorular var efendim.
Sayın Mustafa Kemal Yılmaz'dan başka Sa
yın Mustafa Kemal Palaoğlu ve bir de Kemal
Sarübrahimoğlu'nun sorulan vardır. Kendisi
yok galiba onu olkur» Sayın Bakana veririz.
Sayın Mustafa Kemal Yılmaz, buyurun efen
dim, sorunuzu sorun.
M. KEMAL YILMAZ (Aydın) — iki sorum
var Sayın Bakandan. Birincisi şu:
Batı Trakya'daki Türklere karşı girişilen
ekonomik ve siyasi baskının var olduğunu bir
önergemize verdiği cevapta Sayın Bakan ka
bul etmişlerdi. Birleşmiş Milletlerde, UNESCO'da, NATO da ve Avrupa Konseyinde bizimle
birlikte üye olan Yunanistan'ın tutumu millet
lerarası kuruluşlara karşı girişilen resmî taah94 —
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hütlerine aykırı değil midir? Yunanistan'ı taah
hütlerini yerine getirmeye mecbur etmek için
Yunanistan'la olan, cereyan eden müzakereler
de her hangi bir çalışma yapılmış mıdır? Sonuç
ne olmuştur?
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (C. S. Bursa üyesi) — Sayın arka
daşlarım, konunun nezaketine rağmen dedim
ki, Türkiye'deki ekalliyetler bir şehirde yaşar
lar, herkesin gözü önündedirler ve müreffeh
tirler. Ama Batı Trakya'da bizzat hükümran
devletin dahi kontrolünden azade köylere da
ğılmışlardır. Yunan Hükümetinin mevcut mev
zuatında Türklere baskı teşkil edecek, Türkle
rin diğerlerinden farklı bir muameleye tabi ol
duğunu gösterecek bir hüküm yoktur. Ama
tatbikatta cereyan eden bu hâdiselerin tesbiti,
izahı mevcut siyasi imkânlar içinde üzerinde
hassasiyetle durduğumuz ve kısmen netice al
dığımız, tümünü de halletmeyi ümit ettiğimiz
bir konu halindedir. Söyliyeceğim bunlardır.
M. KEMAL YILMAZ (Aydın) — ikinci so
rum:
Avrupa Konseyinin son toplantılarından bi
rinde Yunan Cunta Hükümeti hakkında bir
karar alınmıştır. Bu kararın mahiyeti nedir?
Yunan Hükümeti aleyhinde alınan bir karar
karşısında Avrupa Konseyindeki Türk Parlâ
mento üyeleri ne yönde oy kullanmışlardır.? Çeki.nser kalan milletvekilleri kimlerdir? Avrupa
Konseyi kararını destekliyen Türk Parlömanterleri var mıdır, kimlerdir? Bu karar aleyhin
de oy kullanan üyeler var mıdır?
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan.
DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ CAĞ
LA.YANGtL (Devamla) — Efendim, Avrupa
Konseyi Parlâmentosuna, Parlâmentomuzun çe
şitli partilerinden muhtelif milletvekilleri ka
tılmıştır. Bâzıları kararda bulunmuşlardır. Bâ
zıları kararın tezekkürü anında bulunmamış
lardır. Bâzıları lehte oy kullanmışlardır, bâr
ları aleyhte oy kullanmışlardır, bâzıları müs
tenkif kalmışlardır. Bunlar basına da geçmiş
tir. Bu konuda malûm bir meselenin, şimdi be
nim hatırlıyamadığım, ismen filân zat şöyle kul
landı, filân zat böyle kullandı diye bir izaha mec
bur tutulmamın saik ve maksadını anlıyamadım.
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Bunları sormakla bir şey istihraçetmek is
tiyorlarsa onları söylesinler, onun cevabını ve
reyim. Bendeniz bu malûmatın muhatabı ola
mam.
BAŞKAN — Sayın Mustafa Kemal Yılmaz'ın
soruları bitti. Sayın Mustafa Kemal Palaoğlu
buyurun efendim.
MUSTAFA KEMAL PALAOĞLU (Sivas) —
Rayın Bakan; NATO içindeki iki stratejiyi ol
dukça geniş bir şekilde fakat bence çok umumi
bir şekilde tahvil buyurdunuz. Evvelâ NATO
içindeki büyük strateji değişikliğini dehşet den
gesi vakıasına bağlar görünmenize katılmadı
ğımı, söyliyerek sözlerime başlıyacağım. («Ne
biçim soru bu?» sesleri)
BAŞKAN — Soru Sayın Palaoğlu.
MUSTAFA KEMAL PALAOĞLU (Sivas) —
Sorunun da bir zemini olur herhalde. Tak diye
soru sorulmaz. (Gülüşmeler)
Zannediyorum ki 1957 yılında uzaya Sputnikin gönderilmesi dünyada çok büyük bir de
ğişiklik yarattı. Amerikan topraklarının do
kunulmazlığı faraziyesinin iflâs etmiş olmasın
dan sonradır ki yeni bir strateji arandı ve bu
lundu.
Şimdi sualimi tevcih ediyorum: Bu iki stra
tejiyi çok umumi bir şekilde tahlil ettiler. Fa
kat bu iki strateji içinde özellikle bugün ge
çerli olan esnek mukavele stratejisi içinde ve es
nek mukavele stratejisinin şartları içinde Tür
kiye'nin özel durumuna temas buyurmalarını
rica ediyorum.
DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Devamla) — NATO içinde kütlevi mukabele ve esnek strateji meselesi, üzerin
de kitaplar yazılmış, uzun ilmî münakaşalara
konu teşkil etmiş bir hâdisedir. ElbetteM umu
mi hatlariyle bahsettim. Zira zannediyorum ki,
NATO stratejisini ve NATO harekât plânlarını
açık bir celsede incelemeye fiilen imkân yok
tur. Ancak malûm olan Aradan ile, açıklandığı
kadarı ile iktifa ettim. Benim arz ettiğim hususat üzerinde umumun ittifak ettiği, konsepsion halinde tecelli eden ve bütün üyeleri ger
çek diye kabul edip ittiba ettikleri neticeyi arz
etmektir. Zatiâlileri belki ihtisasınız, belki ka
naatleriniz itibariyle bunların üzerinde muta
bık olmayabilirsiniz veya hilâfına mütalâala
rınız olabilir, ama zannediyorum ki bunu kar-
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şılıklı aramızda münakaşa etmekle varacağı I mızm sorusuna alındılar. Müsaade ederseniz
tabiî soracağım, müsaade etmezseniz sormam.
mız bir netice yoktur.
BAŞKAN — Sayın Hasan Tahsin Uzun, bun
MUSTAFA KEMAL PALAOĞLU (Sivas) —
lara
lüzum yok efendim. Sorunuzu sorunuz.
Sayın Başkan, Çek olaylarını tahlil ettiniz. Çek
Bakan duymazsa ben naklederim.
olaylara kanaatimizce NATO'nun gereğini oldu
HASAN TAHSİN UZUN (Kırklareli) — Ha
ğu kadar NATO'nun kıta Avrupası için zaifını
len Bulgaristan'da bulunan Türklerin Türki
da ortaya koymuştur. Bu gerçek karşısında
ye'ye ne zaman dönecekleri hususunda bilgi
NATO'nun bizim için kıta Avrupası için zaıfmı
rica ediyorum.
ortadan kaldıracak bir yeni strateji aranması
BAŞKAN — Bulgaristan'daki Türklerin ne
eğilimi var mıdır
zaman gelecekleri hakkında soru soruyorlar
DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞSayın Uzun.
LAYANGİL (Devamla) — NATO içinde mevdut
DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ
stratejinin değiştirilmesi yolunda girişilmiş bir
LA YANGİL (Devamla) — Bulgaristan'da Türk
faaliyetimiz yoktur. Ama NATO içinde yeni du
soyundan Bulgar uyruklu kimseler arasından
rumlara göre siyasi heyetlerle mutabık olarak
vaktiyle Türkiye'ye hicret etmiş olanlarla an
veya onlardan direktif alınarak her zaman ha
laşma çerçevesi haddi içinde irtibatı bulunan
zırlık plânları ve bunlar için de tadilât yapılır.
ların göçlerini temin hususunda bir anlaşma ya
MUSTAFA KEMAL PALAOĞLU (Sivas) —
pılmıştır. Anlaşma Bulgar Hükümeti tarafın
Sayın Bakan, ikili anlaşmalara temas buyur
dan Bulgar Parlâmentosuna sevk edilmiş ve tas
dular; bir temel anlaşma bünyesi içinde bunla
dik edilmiştir. Bizim Parlâmentoya da sevk edil
rın disipline edileceğini burada ve Karma Büt
miştir. Son zamanlarda en son komisyon olan
çe Komisyonunda açıkladılar. Bu temel anlaş
J Bütçe Komisyonundan geçti ve Heyeti Umumima esasları istikbale mi taallûk edecektir? Yok
yeye sevk edildi. Yüksek tasviplerinize iktiran
sa mevcut anlaşmalar, mevcut tesisler bu temel
eder etmez tatbikatına girişilecektir.
anlaşma hükümlerine tabi olacak mıdır? De
HASAN TAHSİN UZUN (Kırklareli) — Ni
vamlı olarak müşterek savunma tesisleri termi
san ayı diye bâzı gazeteler yazıyor. Kanun çı
nolojisi kullandınız; meselâ incirli üssü müş
kınca mı geleceklerdir, yoksa Bakanlar Kuru
terek savunma tesisi midir?
lu karariyle mi geleceklerdir? ,
DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ
DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞLA YANGİL (Devamla) — Bu temel anlaşma
LAYANGİL (Devamla) — Hayır, çıktıktan son
bundan sonraki anlaşmaları değil, yapılan bü
ra tatbikatına geçilecektir. Anlaşma içinde me
tün anlaşmaları kapsıyan bir mahiyettedir. Esa
hiller tadadedilmiştir.
sen ikili anlaşmaların müzakeresinin devamı
BAŞKAN — Efendim Sayın Coşkun Kırca
müddetince de bu anlaşma hükümleri dâhilinde
da konuşması sırasında, şifahen serdettiğim
tatbikat fiilen yapılmaktadır. İncirli üssü müş
sorulann Bakan tarafından cevaplandırılmasını
terek tesisdir.
rica ederim, diyor.
BAŞKAN — Sayın Hasan Tahsin Uzun, bu
DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ
yurun efendim.
LA YANGİL (Devamla) — «Anasözleşmeye ta
bi olacak olan tesislerimizden NATO çerçe
HASAN TAHSİN UZUN (Kırklareli) — Sa
vesine girmiyen harekâtta da bulunulması söz
yın Bakan, ben de son günün konusu olan, se
konusu mudur» diyorlar. Hayır, söz konusu de
kiz on aylık bir olaya temas edeceğim. Tabiî
ğildir. Bu tesislerde NATO çerçevesi içine gir
Sayın Bakan bana bakarsa.
miyen harekât cereyan edemez. NATO çerçevesi
DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ
içindeki
harekât için dahi Türkiye Hükümetinin
LA YANGİL (Devamla) — Hayır duyamadım
kontrolü mutlak ve tamdır ibaresinden, «Habe
da acaba..
rimiz olmadan bir tayyare inemez, kalkamaz»
BAŞKAN — Biraz yüksek seslen lütfen Sa
mânasını da anlayabilir miyiz buyuruyorlar.
yın Uzun.
COŞKUN KIRCA (istanbul) — MuvafakatiHASAN TAHSİN UZUN (Kırklareli) — Ha
yır Sayın Bakan çok alıngan, Demin arkadaşı- | miz olmadan dedim.
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DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ
LAYANGİL (Devamla) — Muvafakatimiz olma
dan ve bu kabîl her hâdise Türk Hükümetinin
müsaadesine ve muvafakatine tabi midir diyor
lar. Evet tabidir.
BAŞKAN — Bu mu idi Sayın Kırca sorula
rınız.
COŞKUN KIRCA (istanbul) — Evet efen
dim. Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Sorular bitmiştir Sayın Bakan.
Sayın Kemal Sanibrahimoğlu arkadaşımız
bir önerge ile bâzı sorular soruyor. Kendisi bu
lunmadığı cihetle yazılı olarak cevaplandırıl
mak üzere Sayın Bakana takdim edeceğim efen
dim.
Yeterlik önergesini okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
Dışişleri Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüş
melerin kifayetini arz ve teklif ederim. Saygı
larımla.
Kocaeli
Sedat Akay
BAŞKAN — Yeterlik önergesi aleyhinde bu
yurun Sayın Bölükbaşı.
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Muhte
rem milletvekilleri,
Bakandan sonra iki grup sözcüsü daha ko
nuşmuştur. Onları konuşturduktan sonra bize
konuşma imkânı vermemek gruplara eşit mua
mele yapma ilkesine tamamiyle aykırıdır. Dış
politika gibi hayati bir konuda zaten mahdudolan onbeş dakikalık konuşma imkânını, kendi
nizce uygun bulmadığınızı, gruplardan esirge
menin demokrasinin ruhu ile, espirisi ile, hele
mertlikle hiç alâkası yoktur. Bu hayati konu,
tamamen tavazzuh etmemiştir. Şayet bizi bu ne
vi taktiklerle milletin selâmeti için gerçekleri
ifade etmek imkânından mahrum bırakırsanız
Anayasanın bize tanıdığı müesseseleri hareke
te geçirir, yarın bir gensoru önergesiyle Mec
lisin huzuruna geliriz. Şimdi bizi taktiklerle
susturanlar, o zaman Yüce Meclis işgal ediliyor
gibi bir bahanenin gölgesine çekilip ağızlarını
açmak imkânını bulamazlar. Taktir sizindir. (M.
P. sıralarından «Bravo» sesleri alkışlar)
BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza
sunuyorum.
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MEHMET ALİ ARSAN (Çankırı) — Sayın
Başkan çoğunluk yoktur, içtüzüğün 81 nci mad
desine göre yoklama yapılmasını teklif ediyo
ruz. (M. P. sıralarından beş milletvekili ayağa
kalkarak yoklama yapılmasını istediler)
BAŞKAN — Ayağa kalkan arkadaşlarımı
zın isimlerini tesbit edeceğim efendim. (A. P.
sıralarından sabotaj sesleri)
Müsaade buyurun efendim. Oylama sırasın
da ayağa kalktılar.
Sayın Yaycıoğlu, Cumalıoğlu, Mehmet Ali
Arsan, ismet Kapısız, Hilmi İşgüzar. (Gürül
tüler)
Efendim istirham ediyorum, lütfen karşılık
lı görüşmeyin, içtüzüğün size bahşettiği bir hak
kı talebettiniz.
SEDAT AKAY (Kocaeli) — Sayın Başkan,
müzakerelerin selâmeti bakımından önergemi
geri alıyorum.
BAŞKAN — Efendim tensibederseniz öner
ge okundu. Kabul etmeyiniz önergeyi, aynı hu
sus var, bu da mümkün.
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Bölükbaşı'nın
konuşması şartı ile önergeyi kabul ederiz.
BAŞKAN — Efendim böyle şartlı şey olmaz.
Şimdi yeterlik önergesi kabul edilmez ise sıra
ile., grupların sırası şu:
Adalet Partisi, Millet Partisi, Yeni Türkiye
Partisi, Türkiye işçi Partisi, ondan sonra şa
hıslar adına geliyor. Sayın Kasım Gülek, Ah
met Şener, ismail Hakkı Boyacıoğlu ve saire gi
diyor.
SEDAT AKAY (Kocaeli) — önergemi geri
alıyorum efendim.
BAŞKAN — Yeterlik önergesini geri mi alı
yorsunuz efendim, çünkü arkadaşlarımızın yok
lama talebi vardır. Peki efendim, yeterlik öner
gesi geri verilmiştir. Vazgeçiyorlar yeterlik
önergesinden. Israr ediyor musunuz efendim
yoklama yapılmasında?
HÜSEYİN YAYCIOĞLU (Maraş) — Yokla
ma yapılsın, ondan sonra önerge oylansın. (Gü
rültüler, «Olmaz öyle şey» sesleri)
BAŞKAN — Şimdi efendim böyle.şartlı pa
zarlıklar yapmayınız, istirham ediyorum. Yeter
lik önergesini geri alıyorlar. Ben de sizlere so
ruyorum: Çoğunluk olmadığını iddia ettiniz,
yoklama yapılmasını istediniz, ısrar ediyor mu
sunuz efendim?
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SEDAT AKAY (Kocaeli) — Sayın Başka
nım oylama sırasında yoklama talebinde bulu
nulabilir. Ben önergemi geri aldım. Artık oyla
ma mevzuu bahis değil.
BAŞKAN — Efendim ben de onu arz etmek
istiyorum kendilerine müsaade buyurun. (M.
P. sıralarından «Yoklama yapılsın» sesleri) Ye
terlik önergesi geri alınmıştır, beyefendi telâş
etmeyin onu arz edeceğim. Yeterlik önergesi ge
ri alınmıştır onu arz edeceğim size. Artık ısrarın
sebebi yok. (M. P. sıralarından «Tamam öyley
se, vazgeçtik» sesleri)
Efendim söz sırası Adalet Partisi Grupununduı*. (A. P. sıralarından «Vazgeçiyoruz» sesle-.
ri) Vazgeçiyorlar. Şu halde Millet Partisi Grupu. Sayın Bölükbaşı buyurun. (M. P. sıraların
dan alkışlar)
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Muhte
rem milletvekilleri, dış politikayı her türlü iç
politika endişelerinin üstünde tutan bir milliyet
çi telâkkinin temsilcisi olan bir partinin lideri
olarak burada konuşma imkânını birtakım tak
tiklerle engellemek teşebbüsünün Parlâmento
muza itibar kazandırmıyacağmı söyliyerek mâ
ruzâtıma başlıyorum.
Arkadaşlar, meseleler vuzuha kavuşmamış
tır. Bugün bir istanbul gazetesinin yazdığı
na göre, şerefli Türk milletini, büyük bir Ame
rikan Gazetesinin yazdığına göre, şerefli Türk
milletini, büyük bir Amerikan gazetesi «Was
hington post,» ekmek yediği adamın elini ısıran
bir köpeğe benzetmiştir. Türk milleti kimsenin
kapısında bal baklava yemek için köpekliği ka
bul edecek tıynette bir millet değildir. Evvelâ
bunu şiddetle reddederiz. (MP. sıralarından
«Bravo» sesleri alkışlar)
Sayın Hükümete bu nevi lâuubalice, bu ne
vi terbiyesizce sözler karşısında dostlanmızm
dikkatini çekmesini tavsiye ederim. (MP. sıra
larından «Bravo» sesleri)
Amerikan donanmasının gelişi vesilesiyle
cereyan eden hâdiselerden son derece üzgünüz.
Millet Partisi dost ve müttefik bir memleketin
donanmasının Türkiye'yi ziyaret etmesinden go
cunan bir parti değildir. Amma bir takım icap
lar da göz önünde bulundurulmalıdır. Ameri
kan donanmasının her gelişinde müessif hâdise
ler olduğu meydanda iken, Türkiye'de iç politi
ka havası çok gergin iken, Amerika donanması
nın gelmesinde acaba hangi zaruret vardı? Dost
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bir devlete, iç politika havasının gergin olduğubir zamanda, müessif hâdiselerin çıkması muh
temel oluduğu bir zamanda, bu ziyareti tehir
ediniz demek daima mümkündü.
Sayın Dışişleri Bakanı «politikamızı sokak
mı idare edecek?» diyor. Sokak idare etmiyecek
amma aklı mantık idare edecek. (MP. sıraların
dan «Bravo» sesleri alkışlar)
Amerikan Elçisinin davranışları hakkında
söylediğim sözler cevapsız kalmıştır. Romanya
ile imza edilen Kültür Anlaşması konusunda
söylediklerim cevapsız kalmıştır. Türkiye'de her
eser tercüme ediliyormuş, yayınianıyormuş
amma komünist bir memleketin edebi eserleri
nin yayınlanmasını Türk Hükümetinin teşvik
ettiğine dair bir anlaşma şimdiye kadar imzalanmamıştır.
Gelelim ikili anlaşmalara :
Sayın IBakanın burada verdiği izahattan
anlıyoruz ki, ikili anlaşmalarla alâkalı temel an
laşma henüz imzalanmamıştır, daha bâzı pürüz
lü noktaları vardır. Bu anlaşma imza edildikten
sonra da bu temel anlaşmaya uygulama anlaş
malarının uydurulması bir sene gibi bir müd
dete tabi kılınmıştır. Bu durum karşısında şa
irin bir sözünü hatırlamamak mümkün değildir;
«Vuslat yine kaldı bir başka bahara,»
Burada temel anlaşma geldiği zaman fikir
lerimizi söyliyeceğiz. Biz şunu istiyoruz : Türk
toprakları üzerinde bulunan üslerde fulî hâki
miyet Türk kumandan ve askerlerinde olmalı
dır. (M. P. sıralarından «Bravo» sesleri) Ku
zey Atlantik Paktı tedafüi bir anlaşmadır.
Birtakım imkânlar Amerika'ya tanınmışsa şu
nun için tanınmış olmak lâzımdır : Yarın bu üs
leri birlikte bir harekette kullanmak ihtiyacı
nı hissettiğimiz zaman Amerika'dan uçak, mal
zeme ve personel getirmek zamana mütevak
kıftır, Amerikalılar önceden gelsinler, bura
da bulunsunlar diye imza edilmiştir. Amerika
lılar bu üslerde bir hazır kıta gibi bulunabilir
ler, ev sahibi gibi bulunamazlar. (M. P. sıra
larından «Bravo» sesleri) Ben kontrol istemi
yorum, ben Türk subay ve komutanının üsler
de hâkimiyetini istiyorum. Hukukan kontrolü
müz olur, fiilen kontrolümüz olmaz. Eğer hu
kukan kontrol meseleleri halletmeye kâfi gel
seydi bu üslerin suiistimal edilmesi neticesi
olarak yeni bir temel anlaşma yapmak lüzumu98 —
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nu Hükümet hissetmez, muhalefet de yıllardan
beri bunun üzerinde durmazdı. Bilirsiniz; Ame
rikan casus uçaklarının Türk üslerinden kalk
tığını bilirsiniz. Bugünü üslerde fiilî hâkimiyet
Amerikalıların elindedir. Ne zaman benim
içim rahat olur bir vatansever olarak? Ne za
man uçakların inmesi, kalkması Türk ku
mandanının iznine bağlı olur, ne zaman uçak
ların başında Türk askeri nöbet bekler, ku
mandanın kâğıdı olmadan bir uçağı hareket et
tirmez, ne zaman cephanelikler Türk kumanda
nının izni olmadan Türk askerinin muhafaza
sında bulunan cephanelik açılamaz... Benim
içim ancak o zaman rahat eder. Onun dışında
yapılacak bütün anlaşmalar ciddî bir değer ta
şımaz.
Arkadaşlar, üç seneden beri bu meselenin
üzerinde duruyoruz. Biz Hükümetin bu konuda
bizi tatmin edecek bir anlaşmaya vardığını gö
rürsek bizim hakkımızda en hakaretâmiz söz
ler Başbakan ağzından burada çıktığı halde
kendilerini tebrik etmeyi millî bir vazife saya
rız. (M. P. sıralarından : «Bravo sesleri» alkış
lar.)
Biz Atlantik Anlaşmasına kendi selâmetimiz,
emniyetimiz için girdik. Birtakım emrivaki
lerle Türk'ün başını belâya sokmak için gir
medik. Biz böyle bir anlaşma istiyoruz. Bakan
buyuruyorlar ki, «Hiçbir Hükümet uygulama
anlaşmalarını buraya getiremez.» Ne demek
miş? Hükümet edenler lâyüsel midir, evliya
mıdır, hata etmez, günah işlemez? Büyük Mil
let Meclisinin bile Anayasaya aykırı kanun
lar yapabileceğini, ihmalinden dolayı, kastın
dan dolayı hangi sebeple olursa olsun Ana
yasaya aykırı kanunlar yapacağını, Anayasayı
ihlâl edeceğini kabul eden Anayasa vazu eliyle
onun tasarruflarının iptali için Anayasa Mah
kemesi kurulmuştur. Temel Anlaşmaya uygun
olarak Hükümetin diğer ikili anlaşmaları ya
pıp yapmadığını nereden bileceğiz, istihareye
mi yatacağız? Hükümet murakabenin mevzuu
hedefi olduğuna göre yaptığı anlaşmaların ve
temel anlaşmaya uygun olup olmadığını mura
kabe etmek imkânını bizden hangi hakla esir
ger? Hükümet programının müzakeresi esnasın
da bu kürsüde Sayın Başbakan «Bunları biz
yapmadık» demekle bir sipere çekilmiş, «isti
yorsanız bunları Meclisin huzuruna getiririz»
demiştir, o zaman Başbakan istiyorsanız getiriniz
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diyor, şimdi «Hiçbir Hükümet getiremez» diyor.
Ne sır olabilirmiş? incirlik Hava Üssünde fiilî
hâkimiyet Türklerde olacaktır, Türk kuman
danlığının emri olmadan uçak kalkamıyacak, inemiyecek. Bunu sağlıyacak hükümler de
şunlardır diyen bir anlaşmanın Meclise gelme
sine mâni olacak ne vardır? Türk Ordusunun
harekât plânı mıdır ki, bizden esirgeniyor?
Meclise güvenemiyen Hükümete biz de güvenmi
yoruz. (M. P. sıralarından : «Bravo» sesleri,
alkışlar.)
Arkadaşlar, Sayın Bakan başka sorularımı
da cevapsız bırakmıştır. Yunanlıların yaptığı
jet üsleri konusunda verdiği cevap tatmin
edici değildir, özel olarak öğrendiğime göre,
burada açıklamakta mahzur gördüğü bâzı hu
suslar varmış, takdir ediyorum. Bir müddet
bekliyeceğim ama ilânihaye beklemiyeceğim.
Muhterem milletvekilleri;
Burada söz konusu olan, şu partinin bu
partinin selâmeti değil, ezelden ebede doğru
akıp giden Türk milletinin selâmetidir. Ben
bu kürsüde bana «iffetsiz» diyecek kadar ileri
giden bir Başvekil için vaktiyle «Muvaffak
olsa, heykeli dikilse bundan gurur duyacak bir
insanım» demişimdir. (M. P. sıralarından : al
kışlar.)
BAŞKAN — Y. T. P. Grupu.
NİHAT DİLER (Erzurum) — Vazgeçtim.
BAŞKAN — T. i. P. Grupu. Vazgeçtiniz.
BEHÎCE HATKO BORAN (Urfa) — Vaz
geçtim.
BAŞKAN — Vazgeçtiniz.
DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRi ÇAĞLIYANGİL (Bursa Senatörü) — Müsaade eder
misiniz?
BAŞKAN — Tabiî buyurunuz efendim.
Sayın Dışişleri Bakanı söz istemişlerdir.
DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞLIYANGİL (C. S. Bursa üyesi) — Muhterem
arkadaşlarım;
Millet Partisi Sayın Genel Başkanı Bölükbaşı ikili anlaşmalar hakkında verdiğimiz iza
hatı kâfi bulmadığını beyan buyurdular.
BAŞKAN — Efendim, istirham edeceğim,
özel görüşmelerinizi yavaş sesle yapınız, saym
hatibin söylediklerini buradan duyamıyoruz.
MEHMET ALİ AYTAŞ (izmir) — Bunu
öbür tarafa söyleyiniz,
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BAŞKAN — Ben kimseyi kasdetmedim, Sa
yın Ay taş. Yüksek sesle konuşan kim varsa on
lardan istirham ettim. Buyurunuz. Sayın Bakan.
DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ
LA YANGİL (Devamla) — Ve buyurdular ki,
«Biz üslerde fiilî Türk hâkimiyeti istiyoruz
başka türlü tatmin edilemeyiz.» Bir meseleyi
halletmek lâzım. Haklı bir endişeleri var; «Bu
tesislerde cereyan eden her hâdise Türk Hükü
metinin muvafakati tahtında olmalıdır. Bir ca
sus uçağı Türk Hükümetinin malûmatı olma
dan kalkmamalıdır, Türk Hükümetinin muva
fakati olmadan bir harekete girişilmemelidir.»
.... Doğru. Hükümet olarak geliyoruz ve beyan
ediyoruz ki, bu hissedilen haklı endişeler bu an
laşmalarla giderilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti tesislerde arzu ettiği kadar personel
bulundurur, birlik bulundurur, kontrolü mut
laktır, tamdır. Mesele, bir gayenin istihsali mi
dir, yoksa bir ordunun diğer bir ordunun em
rine girişi veya şu veya bu şekilde bir hâdise
nin zuhuru mudur, onun tavazzuhu lâzımdır.
Bir gayenin istihsali ise mesul Hükümet ola
rak endişe buyurduğunuz noktalar temin edil
miştir, diyoruz. Ama «Biz Hükümet olarak size
itimadetmiyoruz.» buyuruyorlar. O zaman biz
de böyle bir zihniyete iltifat etmeyiz. (A. P. sı
ralarından : «Bravo» sesleri, alkışlar) Çiftlik mi
idare ediyoruz, Devlet mi?
OSMAN BÖLÜKBAŞÎ (Ankara) —- Bu an
latmaların açıklanmasını istiyoruz.
DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ
LA YANGİL (Devamla) — Anlaşmaların aç.ıklanmasmdaki mahzuru Sayın Bölükbaşı gibi
Devlet tecrübesi, Türk siyasi hayatında bu ka
dar ömrü, bu kadar uzun bir mazisi olan zat
elbette ki bilir. Buraya gelip şunun fonksiyonu
şu, şunun fonksiyonu şu diye bir müzakereye
mevzuun tahammülü yoktur. Bu zihniyet «Dev
lette hiçbir şey sır olmaz» meselesidir. Bunu
dahi açık müzakere mevzuu yapacaksan Ceza
Kanunundaki ^Devlet sırrı neye matuftur?
SEYİT FARUK ÖNDER (Konya) — Gizli
ceza yapalım.
BAŞKAN — Efendim, efendim, lütfen Sa
yın Bakanın konuşmasına müdahalede bulun
mayınız. Karşılıklı görüşme diye bir usulü mü
zakeremiz yok.
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DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ
LA YANGİL (Devamla) — Buyurdular ki, Ame
rikan filosunu hangi zaruret böyle sık sık geti
riyor. Bunları Hükümetin müsaade vermemesi
veya tehir ettirmesi olmaz mıydı? Bu konuya
ben Senatoda temas etmiştim. Ama burada kim
se bahsetmediği için hiçbir ifadede bulunma
dım,
Muhterem arkadaşlar, NATO üyesi memle
ketlerin harb gemilerinin birbirlerini ziyaret
etmelerinde tabi olacak usulü nizam konusun
da 1962 yılında bütün NATO üyesi memleketlerce müştereken bir mutabakata varılmıştır.
Resmî ziyaretler, gayi'iresnıî ziyaretler, rutin
ziyaretler ne gibi formalitelere bağlıdır, nayıl
icra edilir? Bunlar üzerinde bir mutabakat hâ
sıl olmuş, usulleri tesbit edilmiştir. Bu filo 20
senedir Akdenizde seyreder. Üssü yoktur bu
nun, üssü Amerika'dadır. NATO memleketlerini
muntazaman ziyaret eder. İngiltere'yi, İtalya'
yı, Yunanistan'ı, Fransa'yı hattâ davet üzerine
1968 Eylülünde görüldüğü gibi Yugoslavya'yı,
Fas'ı, Tunus'u ve diğer Akdeniz limanlarını. Bu
ziyaretlerin değişik gayeleri vardır; tatbikat
rutin ziyaretleri vardır. Türkiye'de bu Mecliste
müzakere ediyoruz, tek istisnasiyle bütün par
tiler Türkiye'nin güvenliğinin NATO içinde
daha iyi korunacağında müttefik. Sayın Bölük
başı da bizzat buyurdular ki, «Biz, bu hâdise
lerden üzgünüz, NATO' mm müttefiki olan
Amerika'nın limanlarımızı ziyaretinden de go
cunacak bir durumumuz yok. Ama görülüyor
ki, işte bu hâdiselere sebeboluyor.» Devlet hay
siyetini bu hale getirmemeli, söylemeli gelme
sinler» Yani diyeceğiz ki biz ....
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Müna
sip zamanda gelsinler, dedim. Şartlara göre ta
lik edebilirdik.
DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ
LA YANGİL (Devamla) — Evet, yani diyece
ğiz ki, biz Amerikalı müttefiklerimize; «Biz
NATO camiası içindeyiz, kalmakta kararlıyız,
sizinle de bir anlaşma yapmışız 15 NATO dev
letiyle beraber, bu ziyaretleri yapmak için usul
koymuşuz. Siz bu ziyaretleri başka NATO dev
letlerine de yapıyorsunuz, NATO üyesi olmıyan devletlere de yapıyorsunuz, bizim meclisi
mizdeki 7 siyasi partinin 6 sı da NATO da ik
tidarla hemfikir.. Ama birtakım çevreler, ama
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birtakım fikir kulüpleri, ama Parlâmento için
de bir cüzi kalil bu ziyaretleri sevmiyor, rica
ederiz gelmeyin.» Bu mu devlet haysiyeti? Ben
böyle konuştuğum için dediler ki, «iktidar bu
mesele hakkındaki reaksiyonu küçümsüyor, bu
bütün memlekete sâri bir reaksiyondur.»
Muhterem arkadaşlar, bugün Türk basının
da yer alan NATO üzerine, ikili anlaşmalar üze
rine, Amerikan filosu üzerine, bütün fikirleri
burada açık, hiç olmazsa açık olduğu için de
samimî, müdafaa eden bir parti burada oturu
yor. Bütün bu fikirler onun malı. Gelip bu kür
süde bunu müdafaa ©diyor ve seçime gidiyor,
aldığı oy ndsbeti de malûm.
Bu fikri benıimsiyenlerin kamu oyundaki
nisbetinin riyazi hesabı var. Bizim devlet hay
siyeti anlayışımız, bizim anlaşmalara sadakat
anlayışımız, bizim hâdiselere tedbir arama an
layışımız Sayın Bölükbaşı'nın: «Adam gider
de bunları tehir eder.» fikrine iltifata müsa
it değildir. O itibarla bizi mazur görmelerini
rica ederim. Kendilerinin beyanlariyle tecelli
eden isminin etrafındaki hâlesi de teklifleriyle
ahenkli bir manzarada olmadığını şahsi fikrim
olarak beyan ederim.
Saygılarımla selâmlarım. (A. P. sıraların
dan: «Bravo» sesleri, alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Kasım Gülek, buyuru
nuz.
BAŞKAN — Sayın Gülek, konuşma süreniz
10 dakikadır, efendim. Saat 23 ü 11 geçiyor.
KASIM GÜLEK (Adana) — Sayın arka
daşlarım, hâdiselerin garip cilvesi bana bura
da konuşma imkânı verdi. (Gülüşmeler) Nor
mal olarak, konuşmama imkân yoktu. Bunu
üzülerek ifade ediyorum. Bunu hiçbir partinin
hafife almaması gerekir. Dışişleri gibi önemli
bir konuda, yalnız grup temsilcileri konuşa
cak, hiçbir milletvekili özel görüşünü ifade edemiyecek. Bu, Türkiye Büyük Millet Meclisi
için övünülecek bir hâdise olmaz.
Türkiye Büyük Millet Meclisinde Dışişleri
konuşmalarını dünya takibeder. Tabiî olarak
derler: «Gruplardan başka konuşacak îrimıse
yok mu idi? Bu mecliste özel görüş mevcut de
ğil mi idi?» Elbette konuşacaklar vardı. Fa
kat bu imkân - esefle ifade edelim, öteki büt
çelerde olduğuna haydi biraz göz yumalım Dışişleri bütçesinde bu olmamalı idi.
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Benim şimdiki konuşmam normal bir konuş
ma değildir. Tesadüf getirdi; 10 dakikada ne
s öyliy©bilirsiniz? 10 dakikada elbette çok şey
söyliyemezsiniz. Gecenin bu saatinde bu kadar
çok konuşmadan sonra, uzun bir konuşma yap
mayı, zaten bu kadar yıllık politika tecrübesi
bana menederdi, elbette yapmazdım. Yapaca
ğım konuşma, elbette belli konulara inhisar
ederdi. Ama konuşmaları, kısa zaman da olsa,
bu söylediklerimin, Dışişleri bütçesinin kendi
konusu kadar önemli olduğuna inandığım için,
dar vaktimin bir kısmını buna hasrediyorum.
(A. P. sıralarından «Konuşmanı uzatalım» ses
leri)
Muhterem arkadaşlarım, bunu ciddiyetle
ele alınız. Ciddiyetle ele alınız ki, milletvekili
burada vazife görebilsin. Milletvekili hangi
partiden olursa olsun, yarın size de gittiğiniz
yerde soracaklar: «Niçin senin bütçede sesin
çıkmadı?» Cevabını veremezsiniz. «Ne yapa
lım Tüzük icabı ben ağzımı açamazdım.» diye
mezsiniz. Herkes diyecektir M, «Ya yoktun,
yahut söyliyeoeğin yoktu.»
BAŞKAN — Sayın Gülek, bir istirhamda
bulunacağım efendim.
Görüşme konusu, sayın milletvekillerinin
şahısları adına konuşma yapıp yapamaması de
ğildir, Dışişleri Bakanlığı bütçesidir. Onun
için sizi sadede davet ©derim efendim. Dışişle
ri Bakanlığı bütçesi üzerinde beyanda bulunu
nuz.
KASIM GÜLEK (Devamla) — Sayın Baş
kan, Dışişleri bütçesi konusu ile yakından ilgi
lidir, ondan söylüyorum. Siz ıbeni sadede davet
buyuruyorsunuz. Ben de, zatıdevletinizi insafa
davet buyuruyorum. (Gülüşmeler)
BAŞKAN — Bu kararı ben vermedim, Sa
yın Millet Meclisi verdi.
KASIM GÜLEK (Devamla) — Aziz arka
daşlarım, ben şimdi üç konu üzerinde gayet
kısa fırça darbeleriyle birkaç fikir öne sürmek
istiyorum.
Bunlardan biri, üsler konusu, biri Orta - Do
ğu'da Türkiye'nin yapabileceği iş, üçüncüsü de
Yunanistan'la münasebetlerimiz.
Üsler konusu :
Üsler konusu üzerinde çok duruldu. Elbet
te temel, Türk hâkimiyetidir. Ben şuna inanı
yorum ki, üslerde sadece Türk hâkimiyeti de-
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ğil, biz müttefiklerimizi «Bu üsleri tamamen
bize bırakın.» diye çalışabilir ve buna ikna ede
biliriz,.
Üslerde beraber çalışalım. Üslerde eğer çok
muğlâk birtaJam tesisler varsa, bunları bize
işletmede yardımcı olunuz. Fakat, bu üsler
Türklerin olsun, Türkler çalıştırsın. Müttefik
lerin de bu üslerden Türkler idaresinde fayda
lanması, hiçbir vakit kendilerinin işletmesinden
daha az olmaz. Bu konuda, bu yolda yapılacak
teşebbüslere müttefiklerimizi ikna etmenin
mümkün olduğuna inanıyorum.
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sunu denize döktükten sonra büyük âlicenap
lıkla elini uzatarak «işbirliği edelim» dediği
hava içinde, menfaatlerime uygun işbirliği eder,
benim menfaatlerimi koruma yoluna giderim.
Muhterem arkadaşlarım, Dışişleri Bütçesi
üzerinde 10 dakika içinde hazırladığım konuş
mayı yapmama imkân yok. Ben elbette, bura
da 10 dakika değil, 10 dakikanın çok üstünde
konuşma imkânını bulabilirdim. Bu geç vakit
te bu kadarını da söyliyebildiğim için kendimi
bahtiyar sayarım.
Hepinizi hürmetler ve saygılarla selâmlarım.
(Alkışlar)

Orta - Doğu konusu:
Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'nin Or
BAŞKAN — Yeterlik önergesi verilmiştir,
ta - Doğu'da bugün oynıyacağı önemli bir rol
okutuyorum.
olduğuna inanıyorum. Türkiye, Orta - Doğu'nun
Yüksek Başkanlığa
bu bütün dünyayı ilgilendiren bunalımı içinde
Dışişleri Bakanlığı Bütçesi üzerindeki mü
tek
aracılık
edecek
memlekettir.
Bu
zakerenin kifayetini arz ve teklif ederim.
müstesna durumdan faydalanma yollarına gitAydın
' melidir. Bizim, ne Arap tarafını, ne israil tara
Kemal Ziya öztürk
fını açık açık tutmamıza ihtiyacımız yok. Biz,
BAŞKAN — Yeterliği oyunuza sunuyorum.
Orta - Doğu'da uzun yıllar sulhu sükûnu ida
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
me etmiş dedelerimizin torunları, büyük yatı
miştir.
rımımız var. Osmanlı İmparatorluğu devreinde,
Osmanlı imparatorluğunun hususiyeti şu idi
Dışişleri Bakanlığı Bütçesinin bölümlerine
ki, öteki imparatorluklar gibi, bir millet öte
geçilmesini oyunuza sunuyorum. Kabul eden
kileri sömürmemiş, bir nevi milletler topluluğu
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
olarak idare edilmişti. Osmanlı İmparatorluğu
Bölümleri okutuyorum efendim.
içinde, Türkten olduğu kadar, Araptan da Armavuttan da sadrazamlar olmuş, nâzirlar ol
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ
muş, yalnız Müslüman ekalliyetlerinden değil,
Müslüman olmıyanlardan da dışişleri bakan
(A/l) Cari harcamalar
ları, büyükelçiler olmuştu. Bu geleneğin bugün
Bölüm
Lira
vârisi olan Türkler, buralarda arabuluculuk
edebilirler. Bu, büyük devletlerde birçok ileri
11.000 ödnekler
12 000
gelenlerin de kanaatidir. Bu yola gitmemizin
BAŞKAN — Kabul edenler...
lüzumuna inanıyorum.
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
12.000 Personel giderleri
84 202 161
Üçüncü konu, Yunanistan:
BAŞKAN — Kabul edenler...
Muhterem arkadaşlarım, Yunanistan'ın hak
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
kımızda daima düşmanca plânlan vardır: Gü
nün birinde Türkiye'yi istilâ edecekler; Aya- 13.000 Yönetim giderleri
2 904 150
sofya'ya çan dikme, gayeleridir... Bu düşünce
BAŞKAN — Kabul edenler...
lere tenezzül etmem. Kim oluyor Yunanistan?
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
35 milyonluk Türkiye'nin karşısında 8,5 mil 14.000 Hizmet giderleri
94 051
yonluk Yunanistan nasıl kalkar da, Türkiye'ye
BAŞKAN — Kabul edenler...
tecavüze yeltenir, Ayasofya'ya çan dikermiş?
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Bu biraz da, aşağılık "duygusu hissi verir, kati 15.000 Kurum giderleri
20 021 250
yen bunlara gitmem,. Bunların üstünde, Yuna
BAŞKAN — Kabul edenler...
nistan'la, Atatürk'ün açtığı, Yunanistan Ordu
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
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Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe kanunu tasa
rısı üzerinde görüşmeye başlıyoruz.
Saym Bakan ve sayın komisyon lütfen yer
lerini alsın.
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçe
si üzerinde grupları adına söz alan arkadaşla
rın isimlerini arz ediyorum.
M. P. Grupu adına Saym Fehmi Cumalıoğ
lu, G. P. Grupu adına Sayın Dursun Akçaoğlu,
Y. T. P. Grupu adına Sayın Seyfi Güneştan,
C. H. P. Grupu adına Sayın Lebit Yurdoğlu,
T. t. P. Grupu adına Sayın Tarık Ziya Ekinci,
A. P. Grupu adına Sayın Muzaffer Döşemeci.
Grupların ikinci defa söz sırası da şudur:
C. H. P., G. P., A. P., M. P., Y. T. P. ve sonra
T. i. P. grupları.
Şimdi Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
Bütçesi üzerinde söz sırası M. P. Grupu adına
Sayın Cumalıoğlu'nundur.
Buyurun Sayın Cumalıoğlu. Saat 23,24 Sa
yın Cumalıoğlu.

16.000 Çeşitli giderler
31 917 390
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
(A/2) Yatırım harcamaları
21.000 Etüt ve proje giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

140 000

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt
alımları ve onarımları
2 475 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları
32.000 Kamulaştırma ve satınalmalar
8 000 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
34.000 Malî transferler
31 248 004
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
35.000 Sosyal transferler
2 000 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
36.000 Borç ödemeleri
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

800 000

Dışişleri Bakanlığı 1969 yılı Bütçesi Mec
lisimizce kabul edilmiştir. Hayırlı olsun efen
dim.
C) SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BA
KANLIĞI BÜTÇESİ :
10. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuri
yet Senatosu Bütçe Karma Komisyon baş
kanlıkları tezkereleri. (Millet Meclisi 1/575;
Cumhuriyet Senatosu 1/945) (Millet Meclisi S.
Sayısı : 809; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı :
İV/O)
BAŞKAN — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı Bütçesi ile Hudut ve Sahiller Sağlık
— 103
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M. P. GRUPU ADINA FEHMİ CUMALI
OĞLU (Kayseri) — Muhterem Başkan, sayın
milletvekilleri,
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 1969
yılı Bütçesi üzerinde M. P. Grupunun görüş ve
temennilerini arz etmek üzere huzurunuza çık
mış bulunuyorum.
Sosyal, ekonomik ve teknolojik olarak bir
toplumun kalkınması her şeyden evvel insangücüne, kafa kültürüne, bilime ve çalışma di
siplinine bağlıdır, kısacası insan sağlığına- da
yanmaktadır. Malî kaynak ikinci plânda kal
maktadır.
Sağlıktan maksat insan, insanın ruh ve be
den yapısı bakımından çevreye intibakı yönün
den tam bir güçlülük, huzur ve rahatlık içinde
bulunması demektir.
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının gö
revlerinin başında, sorumluluğunun temelin
de, halkın sağlığını korumak, bu nitelikte sağ
lam ve gürbüz nesiller yetişmesini sağlamak gel
mektedir.
Bizim milli sağlık politikamızın anailkesi
Anayasamızın 49 ncu maddesinde açıklandığı
üzere: (Devlet herkesin ruh ve beden sağhğı
içinde yaşamasını ve tıbbi bakımını sağlamakla
görevlidir) prensibinde düğümlenmektedir. Bu
nun için de koruyucu hekimlik, tedavi hekim-
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ligi, çevre sağlığı ve halkın sağlığı konusunda
eğitimi ile Türk Milletinin sağlık seviyesinin
yükseltilmesi, sağlık personelinin yetiştirilmesi
gibi temel ilkeler yer almıştır.
Hıfzıssıha Kanunumuzda, (Devlet memleke
tin sıhhi şartlarını ıslah etmek, milletin sıhha
tine zarar verecek bütün hastalıklarla, bütün
unsurlarla mücadele etmek, müstakbel nesille
ri sıhhatli olarak yetiştirmek ve halkın sosyal
yardıma mazhar kılmakla vazifelidir.) hükmü
ile Bakanlığın hizmetlerinden önemlilerine is
tikamet göstermektedir.
Milletin hayatı ve bekası ile ilgili bu konu
da vazife ve sorumluluk yüklenen Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanlığına Devlet Bütçesin
den aslan payının ayrılması gerekirdi. Bakan
lığın 1969 bütçesi yetersizdir. Konuşmalar 20
dakika ile sınırlandığı için vakit kalırsa bu du
rumu konuşmanın sonunda kısaca eleştirece
ğim.
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının son
yıllardaki ve bilhassa 1968 yılı faaliyetleri ger
çekten başarılı olmuştur. Bakanlıkta vazife
alan meslektaşlarımızın gelişen Türkiye'nin
sağlık hizmetleri alanındaki olumlu, ferakath
çalışmalarını şükranla izlemekteyiz.
Türkiye'de sağlık hizmetlerinin en iyi bir
seviyeye geldiğini Bakanlığı ilgilendiren sağlığa
ve sosyal konulara ait bütün problemlere çö
züm yolu bulunduğunu iddia edecek değiliz.
Böyle bir mütalâa gerçeklere aykırı olur.
Bugün halkımızın üçte biri en basiti hijyen
şartlarından uzak izbe ve mağaralarda barın
maktadır. Çoğunun aş kapıları ve yatak odala
rı hayvanlarla müşterektir. Köyler hemen baş
tan başa taş ve kerpiç yığınlarından ibaret gayrisıhhi, iptidai kulüpler halindedir. Yüzde
70 inde hela yoktur. Sokak aralan ve köy mey
danları kazurat, gübre ve pislik yığınları ile
doludur. Çoğu mikropsuz, temiz içme ve kullan
ma suyundan mahrumdur. Kuyular ve akarsu
lar enfektedir. Klorlama ve dezenfekte edilme
den, süzgeçten geçirilmeden kullanılan bu su
lar tifo, dizanteri gibi bulaşıcı hastalıklarla bar
sak parazitlerinin enfeksiyon kaynağıdır. Ka
sabalarımızın çoğunda kanalizasyon şebekesi
yoktur. Fosseptik çukurları hijyenik değildir.
Bunların dolup taşması, boşaltılması ve çevre
lerini kirletip enfekte etmektedir.
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Plâna göre, "köylerimiz sıhhi içme sularına
ancak 1982 yılında kavuşabilecektir. Bu müd
dete kadar Türkiye'de 80 milyon vatandaş göl
suyu dere suyu, mikroplu kuyu suyu, kıştan
mahzenlerde birikmiş, kurtlanmış, sarnıç suyu
içmeye mecbur olacaktır. Medeni bir milletin
plân dönemlerine kadar temis su içebilmek için
halkını bekletmeye hakla yoktur.
Sağlık Bakanlığını nüfusumuzun en az üçte
birini, plân hedefleri tahakkuk edebilinceye ka
dar, sıhhi suya kavuşturmanın tedbirlerini al
makla yükümlü ve sorumludur,.
Bakanlık, her ne kadar nüfusu 3 000 in üs
tünde olan belediyeleri içme ve kullanma sula
rını klorlama mecburiyetine tabi tutma gibi bir
hazırlık içine girmiş, iller Bankasiyle işbirliği
yaparak klornatür cihazlarını temin için geniş
teşebbüslere girişmiş ise de, bu çalışmalar yine
de kifayetsizdir. Ve hele köyler için henüz bir
tedbir düşünülmemiştir.
Sağlık Bakanlığının sağlık hizmetlerini sosyalize etme, halk sağlığı eğitimini ve koruyucu
hekimliği köye götürme yolundaki çalışma ve
basanları takdirle övülmeye değer.
Sosyalizasyonun gerektirdiği şart ve imkân
lar hazırlanmadan çevre yollan, alt yapı nok
sanları, araç ve personel ihtiyacı tamamlanma
dan 224 sayılı Kanuna göre uygulanmaya baş
lanan sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi baş
langıçta birçok şikâyet ve aksaklıklara hedef
olmuş ise de, zamanla olumlu bir gelişme gös
termiştir.
1969 yılında Maraş ilinde de uygulanmakla
23 vilâyetimizde sağlık hizmetleri sosyalleştirilmiş olacaktır. Bu, gerçekten ileri bir adımdır.
Böylece hekimlerin yurt Sathına dağılışların
daki dengesizlik de kısmen önlenmiştir. Sos
yalizasyon bölgesine yüzde 50 hekim temin edil
miştir.
Sosyalizasyon bölgesindeki hekimlere veri
len ücretler Full - Time çalışmalan ve diğer
kuruluşlardaki hekimlere tanınan tazminatlar
dolayısiyle cazibesini kaybetmiştir. Bu hizme
tin inkişafı için bâzı tedbirler getirilmelidir. Üç
senelik mukaveleler bir yıla indirilmelidir. Sos
yalizasyonda çalışan pratisyen hekimlere asis
tanlıkta öncelik tanınmalıdır. Buralarda da
mahrumiyet bölgelerinde hizmet süresini biti
renler iyi yerlere atanmalıdır.
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Sosyalizasyon, sağlık hizmetlerini köye ve I başka, insan haysiyetini çiğniyen bu duruma
yoksul vatandaşın ayağına götürmesi bakımın
bir çözüm yolu aramamıştır. Daha 3 yıl evve
dan, hayırlı bir hizmet ise de, Hazineye ağır
line kadar Yüce Meclisten doktorların lehine
malî külfetler yüklemektedir. Bu hizmetin yurt
tek bir kanun çıkarılmamıştır, işte bu kırgın
sathını kapsaması halinde Devlet Bütçesinin
lık ve istikbal endişesi, yarınından emin olabu işin hakkından geleceği de şüphelidir. Bu
mıyan hekimleri yadellere sürüklemiştir.
nun için sosyalleştirme hizmetlerine paralel
insan hak ve haysiyetiyle bağdaşamıyan bu
olarak vatandaşın kendi sağlığına maddi yar
hayati dâvayı ilik defa 1966 yılı Sağlık Bütçesi
dımını sağlamak üzere Sağlık Sigortası Kanu
konuşulurken bu kürsüye Millet Partisi Grupu
nu biran evvel gerçekleştirilmelidir.
adına biz getirdik ve gelip geçmiş iktidarların
Sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde güç tutumunu yererek Hükümeti konuya eğilmeye
lüklerin başında hekim ve sağlık personeli az teşvik ettik.
lığı gelmektedir. Türkiyetöe 12 166 hekim var
Yabancı memleketlerde çalışanlar yalnız
dır; 4 023 ü Sağlık Bakanlığında, 3 797 si diğer
doktorlar değildir. Mimar, mühendis, kimyager
bakanlıklarla Sosyal Sigortalar Kurumunda,
ve teknik uzman olarak da dışarda 2 000 in
489 u belediyelerde ve 3 857 si de serbest ola
çok üzerinde üniversite mezunu vardır. Her ne
rak çalışmaktadır, 2 000 kadar hekim de yurt
kadar sosyal bilimlerden ve hukukçulardan dış
dışında bulunmaktadır.
memlektlere çalışmaya gidenler pek yok ise de
müspet ilim mensuplarından harice gidenler ço
Yurt dışında bulunan bu doktorları vatan
ğalmaktadır. Bir gazetemizin deyimi ile, dışa
sızlıkla itham etmeye hiç kimsenin hakkı yok
doğru
bir beyin akımı başlamıştır. Bir fakülte
tur.
mezunu genç bu fakir millete yuvarlak hesap
Bizde Cumhuriyet devrimiz boyunca dok
400 000 liraya malolmaktadır. Yetişen birçok
torun ilmî değeri cemiyetteki feragatli sosyal
elamandan bu gidişle memleket faydalanamıyahizmeti, ömrünü mikroplar, bulaşıcı hastalık
caktır. Buna âcil bir tedbir düşünülüp bulun
lar ve laboratuvarlar arasında çürütmesinin
malıdır.
nedeni takdir edilememiş, hekimlik haysiyet ve
Sayın milletvekilleri, halkımızın sağlığına
önemine saygı gösterilmemiştir. Biz de heki
kötü etkiler yapan o kadar çeşitli şartlar ve
min istirahat müddeti dahi tâyin ve tahdidedilfaktörler vardır M, bunların çoğunun tedbirleri
memiştir. Anayasamızın 44 ncü maddesi, «Her
henüz ele alınmamıştır. Ankara, İstanbul, izmir
çalışan dinlenme hakkına sahiptir,» diye kesin
gibi büyük şehirleri kirli, isli ve zehirli hava
bir prensip ortaya koymuştur. Memurların
dan temizlemenin çareleri üzerinde henüz Hü
diğer meslek mensuplarının ve işçilerin bu
kümetçe durulmamıştır. Kalorifer ve fabrika
dinlenme hakkı kanunla sağlanmıştır, 8 saatten
fazla çalıştırılamazlar. Fakat doktorların me bacalarından çıkan isli ve zehirli dumanlar, eksoz borularından taişan karbon di oksitli gazlar,
sai saati dışında dinlenme hakkı teminat altına
bütan ve havagazı ocak ve sobalarından yayı
alınmıştır. Yemekte, uykuda, gecenin ilerle
lan toksik maddeleri vatandaşlarımızın tenef
miş saatinde vazifeye ve hasta başına çağrılır.
Her meslekten fazla kafa ve beden enerjisi füs yollan ile kan üzerinde yaptıkları tahrip
ler sağlığı tehdideden bir tehlike kaynağı hali
sarfeden hekimin dinlenme ve eğlenmeye ihti
ne gelmiştir. Bu muharriş maddelerin kanserin
yacı olduğu hiç kimsenin kafasında ve vicda
zuihurundaki müessiriyeti de bilinmektedir. Gıda
nında yer etmemiştir.
maddelerine yapılan tağşişler, sucuk, pastırma,
İnsan hak ve hürriyetlerinin mücadelesi ya konserve, sabun, zeytinyağ ihzarmdaki gayri
pılan Türkiye'de bugüne kadar çetin bir ilim
sıhhi şartlar henüz giderilememiştir.
hazinesini yüklenmek için ömür çürüten ve
kendini insanlığa vakfeden doktorların huku
Diskotekler, turistik otel ve moteller, ran
kunu savunan bir hukukçu çıkmamıştır. Dev devu ve buluşma evleri, gençlerin ve ailelerin
let ve yasama meclislerimin bir bahçıvan ma
ahlâkını ifsat ettiği kadar birer frengi ve belaşına Posof'a, Çemişkezek'e kanun zoru ile he
soğukluğu yatağı haline gelmiştir. Bitli tu
kim göndermenin tedbirlerini düşünmekten
ristlerin, beatniklerin, zehirli madde kaçakçısı
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beynelmilel sabıkalı şebekelerin yurdumuzu es
rar ve uyuşturucu maddeler pazarı haline sok
maları neticesi sayısız gençlerimiz esrarkeş, toksikoman ve serseri olmuştur. Sultanahmet'te
esrar, eroin ve fuhuş tekkesi haline gelen bir
kaç oteli beş on gün kapatmakla bu felâket
önlenmiş sayılamaz. Neslimizin bekasını ve ha
yatını kemiren, millî ahlâkımızı tahribe yöne
len, bu konularda Sağlık Bakanlığından çok
ciddî, âcil ve rasyonel tedbirler getirmesini bek
lemekteyiz.
Nüfus plânlaması uygulamasına bu sene de
tekrar değineceğim. Her aileye istediği kadar
ve istediği zaman çocuk yapma gerekçesiyle
kanuni müeyyidesini bulan bu iş tatbikatta
Türk nüfusunu azaltma, doğumu baltalama is
tikametine yönelmiştir. Nüfus plânlaması ista
tistik ve broşürlerinde «hastane ve seyyar ekip
ler eliyle şu kadar kadına rahim aracı kondu,
şu kadar doğumla mâni hap verildi, şu kadar
kadına çocuk yapma tedbirleri öğretildi» şek
linde bir propaganda ile bu hizmetin başarıl
makta olduğu yolunda bir kanaat telkin edil
mektedir. Risalelerin hiçbirinde çocuğu olmıyan, çocuk sahibi olmak istiyen şu kadar aile
ye şu şu sıhhi tedbirlerle, şu şu tavsiyeler ya
pılmıştır, tarzında bir kayda ve istatistiğe
raslanılmamaktadır. Kanunen suç sayılan ci
nai çocuk düşürme ve kürtajların azalmış ol
ması bir övünme ve bir başarı belgesi kabul
edilemez. Bu cinai sıkıtların hemen kısmı küjlisi fuhşun, ıgayrimieşru çiftleşmelerin bir neti
cesidir. Bu karakter ve niyetteki kadınların
da devlet eliyle gebe kalması önlenmekle ah
lâki redıaete yardımcı olunmuş olunuyor. Aile
plânlaması programı ile millî ve tarihî ahlâkı
mız da yıkılıyor.
Şunu da istitraden arz edelim ki, şehir ka
dınları arasında kürtaja gösterilen rağbet ve
itibar eski yıllara oranla çoğalmıştır. Gayriresnıî kürtaj faaliyeti durmamış, bilâkis hızla art
mıştır. Cahil, görgüsüz kadınlara tatbik edilen
rahim içi araçların jinokolojik iltihaplara ve
hastalıklara sebeibolduğu da kliniklerin istatis
tiklerini tetkikten anlaşılmaktadır.
Rahim içine konan tıkaçları tatbik edecek
yeteri kadar kadın hekim ve yetişmiş hemşire
mevcudolduğu halde bu işle erkek personelin
görevlendirilmiş olması millî ahlâk telâkkimizi
ve geleneklerimizi de zedelemektedir.
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Türkiye'nin nüfusu hızla artmaktadır. «Bu
topraklar artan nüfusu beslemeye yetersizdir.»
yolundaki olumsuz iddialar ikinci Beş Yıllık
Plân hedeflerine giren mütalâalar ilmî ve mil
lî bir nitelik taşımaz. Bu mukaddes vatan top
raklarının altı ve üstü henüz el değmemiş ba
kır madenlerle ve değerlendirilecek ürünlerle
doludur. Nüfus plânlaması için sarf edilen mil
yonlarca lira, senelere ve bölgelere taksim edi
lerek, o yerlere fabrikalar ve işletmeler kurul
mak üzere yatırılmış olsa bugünkü işsiz insan
lara iş sahası açıldığı kadar, gelecek nesiller
için de geçim tedbirleri alınmış olur.
Türkiye jeopolitik durumu petrol ve ma
den kaynakları bakımından tarihî düşmanları
mızın hırs ve iştahlarını çeken bir ülkedir. Nü
fusumuzu kırmakla, çoğalmasını durdurmakla
tarihî bir hizmet görüldüğü iddia edilemez.
Kalkınmamızın başarılması ve yarın yurdu
muza vukulbulacak bir tecavüzün Türk zaferi
ile defedilmesi insan gücü ve nüfus çokluğu
ile aile kudısiyetine bağlılık inancı ile sağlana
caktır. Atom ve nükleer harb çağını yaşamak
tayız. Güçlü ve kuvvetli olmak için durmadan
çoğalmalıyız.
Bir Macar milliyetçisi Macaristan'da uygu
lanan nüfus plânlamasının gayesini milletine
ve dünyaya ağlayan bir sesle şöyle duyurmak
tadır: «Macar Milletini kırmak, Macar neslini
yer yüzünden kaldırmak için nüfus plânlama
sı uygulanıyor. Ey milletimin kadınları, vata
nımın genç kızları bu tuzağa yakalanmayın.»
Bu vatanseverin haykırışında elbette büyük
bir hakikat payı vardır. Biz millî menfaatleri
miz, hükümranlığımız geleceğimiz ve millî ah
lâkımızın korunması bakımından devletçe nü
fus plânlaması uygulamasından feragat edil
mesi zaruretine inanıyoruz.
-Sayın milletvekilleri,
Devlet hastanelerinde döner sermayenin uy
gulanması ile fakir ve yoksul halkın ve bilhas
sa köylü vatandaşların parasız tedavi imkân
ları kısıtlanmıştır. Fakrühal mazbataları ile
şehirlere gelen hasta vatandaşlar hastane ka
pılarında kalmıştır ve kalmaktadır. Dar gelir
li vatandaşların hastanelere yatarak ödedik
leri tedavi masrafları malî takatlarının çok
üstüne fırlamıştır. Hükümet ucuz ve parasız
tedavi imkânlarını biran önce hazırlamalıdır.
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Döner sermayenin tatbikatından hekimler
den mâada, asistanlar da dâhil, diğer hastane
personeline hiçbir nakdi fayda sağlanamamış
tır. Hastanelerdeki hastabakıcı, hemşire, labo
rant, memur ve müstahdemlerin aldıkları aylık
ücretler geçimlerini sağlıyamıyaoak kadar az
dır. Tedavi ve sağlık hizmetlerinin başarılma
sında büyük hisseleri bulunan bu petfoısnele de
refah ve onurlarını koruyacak bir ücret bare
mi uygulanmalıdır. Bakanlık koruyucu teda
vide sıtma, trahom, verem, lepra ve bulaşıcı
hastalıklarla mücadelede azimli ve başarılı ne
ticeler sağlamıştır.
Hekim ve sağlık personeli yetiştirme prog
ram ve çabaları olumlu bir istikamettedir.
Kızamık aşısının da memleketimizde bir an
evvel imali milletçe arzulanmaktadır.
Bakanlığın bütçesi üzerindeki görüşümüzü
de kısaca özetliyelim : (A/l) cari harcamalara
860 167 666 lira. (A/2) yatırım harcamaları
82 560 000 lira. (A/3) sermaye teşkili ve trans
fer harcamaları 28 755 805 lira olarak ceman
971 483 471 lira ile bağlanmıştır. Bu kısır büt
çe ile bu muazzam hizmetin aksamadan yürü
tülmesi mümkün değildir. Bakanlık bütçesinin
bâzı ödeneklerine, hizmeti istenen seviyede yü
rütmeye engel olacak şekilde, noksan tahsisat
konmuştur. Bütçe raportörünün raporlarında
da belirtildiği üzere Devlet Plânlama Teşkilâtı
tarafından kabul edilen sektörlerarası cari har
camalar dağılımında bakanlığa asgari değerle
re göre yüzde 13 gelişme harcaması tanınması
gerekli görülmüş ise de 1968 malî yılı bütçesi
cari harcamalarında yüzde 7 oranında gerçekleşmiyen ödemeler, yani 55 667 000 lira düşül
dükten sonra, yüzde 13 ilâve etmek suretiyle
hesaplandığından bakanlığın cari harcamaları
nın artış oranı aslında yüzde 6 ya düşmüştür.
Buna geçen yıldan noksan verilen ödeneklere
karşılık olmak üzere 24 milyon lira ilâve etmek
suretiyle, artış nisbeti yüzde 8 e yükseltilmiş
tir. Kesintiler önemli konuları ilgilindirmektedir. Vaktim dolduğu için bu hususu belirtemiyeceğimden özür dilerim.
Bakanlık kadrosunda senelerden beri vazife
alan, feragatle, fedakârlıkla çalışan meslekdaşlarımm bu mesailerini grupum adına şükranla
Yüce Meclise arz etmeyi bir vazife bilir, 1969
Sağlık Bakanlığı bütçesinin milletimize, Bakan
-
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lık mensuplarına hayırlı ve uğurlu olmasını te
menni ederek Yüce Meclisi saygıyla selâmlarım.
(M. P. sıralarından, alkışlar)
BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına Sa
yın Dursun Akçaoğlu. Saat : 23,45.
GÜVEN PARTÎSÎ GRUPU ADINA DUR
SUN AKÇAOĞLU (Çankırı) — Sayın Başkan,
Millet Meclisinin değerli üyeleri;
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 1969
malî yılı bütçe tasarısı üzerinde Güven Partisi
Grupu adına görüşlerimi arz edeceğim.
Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleriy
le sosyal yardım gibi, her biri başlı başına bi
rer sorun olan çeşitli görev ve faaliyetlerle yü
kümlü bulunan büyük bir bakanlık bütçesinin
20 dakikalık bir müddet içinde eleştirilmesinin
güçlüğü aşikârdır. «Bu durumda sağlık işleri
miz böyle, sosyal yardım meselelerimiz şöyle,
çevre sağlığı bu vaziyettedir, gıda kontrolları
şu vaziyettedir.» gibi hepinizin bildiği dertlerin
izahına girmiyecek, sadece özet halinde birkaç
temenniyle genel sağlık sigortası konusunda
düşüncelerimizi belirtmekle yetineceğim.
Muhterem milletvekilleri; Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlığı 1969 malî yılı bütçe tasarısı,
evvelkilerden farksız olarak, hattâ Devlet büt
çesindeki oranına göre geçen yıllardakinden da
ha düşük bir oranla (Devlet bütçesinin % 4,27
oranında) huzurunuza getirilmiş bulunmakta
dır.
Bu oran geçen yıl % 4,6
1967 de % 4,8
1966 da % 5
1965 te % 4,8
1964 te % 5
1960 da % 5,2 idi.
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı, gelişmesi
gereken hizmet olarak, carî harcamalarda sağ
lığa, bir evvelki bütçe yılma nazaran % 13 ar
tışı öngördüğü ve 1969 Devlet Bütçesi 1968 yı
lma nazaran % 19 arttığı halde, sağlıkta bu
oran maalesef % 7,7 de kalmıştır.
Muhterem arkadaşlarım,
Mevcut kanunlarımız bilcümle sağlık ve
Sosyal Yardım işlerini yürütme görevini, Sağlıik
ve Sosyal Yardım Bakanlığına vermiştir. Ba
kanlık, bünyesindeki personelin feragatine ve
fedakârane çalışmasına rağmen, takibettiği ha
talı politika sebebiyle sağlık ve sosyal yardım.
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faaliyetlerini gereği gibi yerine getirememekte
dir.
Raporda, yurdumuzun beklim sayısı 12 bin
olarak gösterilmiştir. Bunlardan 4023 ü, Sağlık
ve Sosyal Yandım Bakanlığında, 3797 si diğer
bakanlıklar ve kuruluşlarda, 489 u belediye ve
lözel idarelerde, 3857 si de serbest çalışmakta
dır. Bunun dışında iki bin kadar hekim de yurt
dışında bulunmaktadır. Raporda memleketi
mizdeki hekim sayının yeterli olduğu ifade edil
miştir. Buna rağmen yeterli hizmetin ortaya
(konulamaması dağılım dengesizliğine bağlan
mıştır.
Oysa dağılım dengesizliği iddiası personel
noksanlığını gölgeliyecek nitelikte değildir.
Rapordaki rakamlardan kolaylıkla hesabedilebileceği gibi, sosyal sağhk hizmetinde 4 000
kaJdar hekim toplam nüfus sayısı üç milyon ci
vanında olan üç büyük şehirde toplanmıştır ve
bu hekimlerin hepsi de ihtiyaca göre hesaplan
mış belirli standartlarda hizmet görmektedir
ler. Sayın Balkan da zaten bu fikrimize pareîel
olarak Senatomda bu şekilde beyanda bulunmuş
ta!. insan sağlığı büyük şehirlerde diğerlerine
oranla daha büyük tehlikelere mâruz bulunma
dığına göre diğer illerin de en az bu oranda be
lcime ihtiyaçları olduğunu kabul etmekliğimiz
gerekir.
O halde geri kalan diğer illerdeki toplam
olaraCk 29 milyon nüfusun da aynı orana göre
36 bin hekime ihtiyaçları olduğu ortaya çıkmak
tadır. Bu ihtiyaç hangi kaynaktan karşılanacak
tır? Raporda belirtilen 3857 aded serbest mes
lek erbabı hekimle mi, yoksa ortalama 2 000
civarındaki yurt dışındaki hekimle mi veya Tıp
Fakültesinin yılda toplam olarak mezun verdi
ği 500 - 600 kadar hekimle mi?
Muhterem arkadaşlarım, raporda başlıca
tedbir olarak sağlık hizmetlerinin sosyalleşti
rilmesi projesi belirtilmekte, fakat benzer öl
çüde diğer tazminat kanunları dolayısiyle sos
yalleştirme bölgelerinin cazibesinin de kaybol
duğu ifade edilmektedir.
Rapordaiki beyanlardan açıfkça anlaşılmak
tadır ki; problemin çözüm formülü ister sosyal
leştirme, isterse ne türlü isim altında olursa ol
sun, çalışma isteği yaratacak farklı ve cazip
imkânlar sağlanmadıkça şartların müsait olma
dığı bölgelere personel gönderilmesi güçtür.
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Farklı imkânların yaratılması ise büyük şe
hirlerde görevlerini yürüten hekimlerin geçim
sıkıntısına itilmeleri anlamına gelmez. Böylle ip
tidai bir anlayış yurt dışındaki hekimlerin yur
da dönmelerini değil, yurt içinde kalanların da
fırsat bulunca yurt dışına koşmalarını sağlama
ya yarar.
Muhterem arkadaşlarım,
Sağlık hizmetlerinin baş sorumluluğu Sağdık
ve Sosyal Yardım Bakanlığının üzerinde bulun
makla beraber yurt ölçüsünde Sağlık hizmetinin
günümüzde sadece Sağlık Bakanlığı tarafından
yürütülmediği bir gerçektir. O halde diğer te
şekküllerin de sağlık personeli ihtiyacı için ben
zer formüllere başvurması elbette ki, normal bir
yoldur. Yurt ölçüsünde sağlık hizmeti anlayışı
bir kurumun diğerinden daha ileri hizmet gör
mesini değil; yurt ölçüsünde çeşitli nüfus grup
larının eşit sağlık hizmetlerinden yararlanmasını
öngörmelidir.
ilerde tek elden idareyi öngören Sağlık Ba
kanlığının sağlık hizmetleri yapan diğer teşek
küller arası dengede, ileri imkânlara sahibolmayı değil, benzer hizmetler ve benzer bölgelerde
eşit imkânların sağlanmasını arzulaması bekle
nir. Raporda bu arzuyu ifade eden tek ücret sis
temi savunulmakta ise de, bir önceki paragrafta
belirtilen farklı imkân arzusu ile çelişme halinde
olduğu dikkatten kaçmamaktadır.
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının tek
ücret politikası yönünde ciddî bir çalışma yap
madığını üzülerek ifade etmek isteriz.
Bakanlık personelinin diğer kurumlarla fark
lılığı bir yana, kendi teşkilâtı içinde dahi den
geli bir ücret sistemi mevcut değildir.
224, 641 ve 472 sayıllı kanunlardan yararla
narak tazminat alan hekimlerin yanısıra, aylı
ğından gayri hiçbir ek ödeneğe sahibolmadan
çalışan Sağlık Bakanlığı hekimleri mevcuttur.
Bu tutum hem personelin bakanlığa karşı gü
venlik hissini zedelemekte hem de personel ara
sında haset, kıskançlık gibi duyguların doğma
sına sebebolmaktadır. Diğer kurumların hekim
leri ise, her defasında geçim imkânlarına karşı
çıkan Sağlık Bakanlığına elbette ki, sempati
duymamaktadırlar.
Muhterem aralkdaşlarım;.
Sağlık hizmetleri personel ihtiyacının tesbitinde yıllar yılı süregelen hatalar aslında tek bir
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sebebe dayanmaktadır. Standart yokluğu, ancak
gerekli standartların da yeni baştan yaratılması
gibi bir güçlük de mevcut değildir.
G-erek tetkik imkânı bulduğumuz yabancı
memleketlere ait standartlar, gerekse yurdumuz
da yapılan istatistikler bu konuda ne fikirler ve
rebilecek durumdadır. Yayınlanan istatistikler
incelendiği zaman hastaların genellikle % 2 ilâ
% 5 oranları arasında hekime başvurdukları an
laşılacaktır.
Yurdumuzdaki istatistiklerden bizde hekime
başvurma oranının ortalama % 3 olduğu anla
şılmaktadır.
Diş hekimleri için bu oran binde 7 civarında
dır.
Yatak ihtiyacı ise, uluslararası normlara gö
re ideal olarak binde 10 dur.
Amerika Birleşik Devletleri, Sovyetler Bir
liği ve Batı Almanya bu ölçüyü aşan sayıda
hasta yataklarına sahiptirler. Yunanistan ve
Bulgaristan'da bu oran binde 5, in üzerindedir.
Bizde ise, maalesef binde 2, 3 civarındadır. Yur
dumuzun şartlarında fedakârlık gerektiğini dahi
kabul etsek, her halde binde 4 ün altında bir
normu benimsememiz mümkün değildir. Zira
Dünya Sapık Teşkilâtı iktisaden geri kalmış
ülkeler için bu oranı en az binde 3 olarak göster
mektedir.
Bu vaziyet karşısında daha çok miktarda
hasta yatağı ilâve etmek mecburiyetinde bulun
duğumuz takdir olunur.
Türkiye'de Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı dışında tedavi edici hekimliği bâzı Bakan
lık ve kuruluşlarla serbest çalışan hekimler yap
maktadırlar. Buna göre, Adalet Partisi iktidari
Hükümet programında özel hastaneleri teşvik
edeceğini beyan etmesine rağmen, Bakanlığın
tatbikattaki tutumu ile özel hastaneleri teşvik
şöyle dursun, bilâkis gelişmesine imkân verme
mektedir. Böylece tabiatiyle memleketin hasta
yatak adedi artımı da sekteye uğramaktadır.
Muhterem arkadaşlarım, hizmet hacmi böyle
ce belli olduktan sonra, sıra hizmetin veriliş
standartlarına gelecektir. Bu konuda da çeşitli
yabancı ülke standartlarını tartışmaya lüzum
yoktur. Zira yurdumuzda tesbit edilmiş stan
dartlar mevcuttur. Bu konuda ilk inceleme 506
sayılı Kanunun hazırlıkları sırasında yapılmış
ve yıllık polikinlik sayısı hekimler için 10 bin
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ve diş hekimleri için 6 bin olarak kanunun 118
nci maddesinde belirtilmiştir. Madde sonradan,
ayrı sebeplerle, değişikliğe uğramışsa da, bu ko
nuda yeni bir hüküm getirmemiştir. Standartlar
böylece belirlendikten sonra personel ihtiyacını
hesaplamak kolaydır. Yurdumuzun 32 milyon
nüfusunun günlük hekime başvurma sayısı 960
bin, diş hekimine başvurma sayısı da 224 bindir.
Bu sayıların yıllık toplamı ise birincisinde
288 milyon, ikincisinde 67 milyon 200 bindir. Bu
rakamları belli iş hacmi standartlarına bölersek
yurdumuzun hekim ihtiyacı 28 bin, diş hekimi
ihtiyacı ise 11 bin olarak bulunacaktır. Binde
hasta yatağı oranına göre yurdumuzun 128 bin
4 hasta yatağı oranına göre yurdumuzun 128 bin
bir hemşire normuna göre yurdumuzun asgari
12 800 hemşireye, 5 yatağa da bir hemşire yar
dımcısı normuna göre de ayrıca 25 600 hemşi
re yardımcısına ihtiyacı olduğu kolayca anla
şılmaktadır.
Raporda ise, Bakanlığın hekim kadrosu
9 960, diş hekimi kadrosu 460 olarak gösterilmiş
tir.
Muhterem arkadaşlarım, raporun hekim, diş
hekimi ve eczacılarla yardımcı sağlık personeli
konusunu iki bölümde incelemek gerekir.
Birinci bölümde hekim, diş tababi ve ec
zacı ihtiyacını karşılamak için mümkün olabi
len hızla yeni fakülteler açılması öngörülmek
tedir. Ancak, fakülteler açmayı sadece iyi
niyete bağlanmanın yeterli olmıyacağı inancın
dayız. Tıp alanında yüksek eğitim gücünün ge
liştirilmesi öncelikle iki yönden bâzı temel il
kelerin ortaya konmasiyle mümkün olabilecek
tir. Bunlardan birisi yeter sayıda öğretim üye
si yetiştirilmesi ve öğretim üyelerinden âzami
istifadenin sağlanması, diğeri de halk sağlığına
hizmet amaciyle yetiştirilecek elemanların ehli
yetli olmasının temini. Bilhassa halk sağlığına
hizmet amaciyle yetiştirilecek elemanların ye
terliliklerinin temini için ilk tedbir öğretim
şartları ve metotlarının standartlara bağlanma
sıdır. Halbuki fakülte ve yüksek okulların açıl
masında standartlar değil, takdiri ölçüler rol
oynamaktadır. Vatandaş sağlığının güveni ba
kımından bu hususun acilen ele alınmasında za
ruret vardır.
Muhterem arkadaşlarım,
Yukarda işaret ettiğimiz gibi, memleketimiz
de hekim azlığı yanında yardımcı sağlık perso-
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neli azlığı da mevcuttur. Bakanlığın memleket
gerçekleri ve hizmetin özelliği de dikkat naza
rına alınarak yardımcı sağlık personeli yetiştir
me hususunda gerekli gayreti göstermesi lâzım
dır.
Muhterem arkadaşlarım, raporda koruyucu
sağlık hizmetlere ait 1969 yılı programına geniş
ölçüde yer verilmiştir. Bu vesile ile bilhassa
belirtmek isterim ki, Bakanlık koruyucu hiz
metlerin ifasında Cumhuriyetin kuruluşundan
beri başarılı faaliyetlerde bulunmuştur. Ancak
mevcut gayretlerin yurt ihtiyacı için yeterli se
viyeyi bulamamış olduğu da bir gerçektir. Bu
nun en önemli sebebi finansman yeteresizliğidir.
Bu durumda bulaşıcı hastalıklarla savaşta aşıla
maya özellikle önem verilmesini tekrarda fayda
görmekteyim. Çocuk felci ile savaş aşı azlığı
gerekçesiyle belirli yaşlara inhisar etmektedir.
Halbuki hastalık tehlikesi 6 yaşından sonra da
mevcuttur. Avrupa'nın birçok ülkelerinde ye
tişkinlerin dahi aşılanması sağlanmaktadır. Polyo aşısı dolayısiyle şu hususu dolayısiyle şu
hususu da bilhassa belirtmek istiyoruz: ithâl
edilen aşıların gerekli korunmadan mahrum ol
dukları, günü geçmiş aşıların sağlık müdürlük
leri eliyle tevzi edildiği, dedikoduları halk ara
sında yaygındır. Bu uygulamaların titizlikle deletlenmesi ve halkın aşılara karşı güveninin sar
sılması elzemdir.
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uygulaması değildir. Sadece sosyal sağlık hiz
metlerinin bütün vatandaşların istifadesine su
nacak teşkilâtın sosyal dayanışma esası üzerine
kurulacak finansman formülüdür. Bu bakım
dan Sağlık Bakanlığının ifade ettiği şekilde,
sosyalleştirmeyi tamamlayıcı olarak değil, ger
çekleştirici olarak kabul etmek gerekir. Ancak
bu son ümidin de, hayal olmasını veya hayâl
kırıklığı yaratmasını önlemek için, sistemin ze
delenmesine sebebiyet verecek hiç bir önyargıya;
veya prensip dışı davranışlara müsamaha etme
mek gerektiği kanaatindeyim.
Bu bakımdan, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığının teşkil ettiği bir komite tarafından
(hazırlanan rapor hakkında bâzı görüşlerimizi
açıklamak istiyorum:
Rapor bir çok olumlu görüşleri ihtiva et
mektedir. öncelikle sosyalleştirme ve döner ser
maye sistemlerinin beklenen sonucu vermiyeceği ifade edilmektedir. Finansmanda sosyal da
yanışma ve sosyal yardım prensipleri, primle
rin kazanca göre ödenmesi, ödeme gücü olmıyanlann primlerinin Devlet veya diğer kamu
kuruluşlarınca karşılanması, ilâç bedellerine si
gortalının belli obanda iştiraki, hastanın heki
mi seçme hakkı, sigorta kadrosu dışındaki he
kime başvurmada, sigortanın belli tarife üzerin
den ödeme yapması gibi olumlu görüşler sayıla
bilir,
Muhterem arkadaşlanm,
Bakanlığın hazırladığı raporda bu olumlu
görüşlerin yanında yapılan yanlış hesaplan da
ayrı ayrı müsaadenizle inceliyelim:
1 - Personel ihtiyacı....

Muhterem arkadaşlar, bunun yanında Bakan
lığın bilhassa verem savaşındaki başarısı seme
reli olmuştur.
Tedavi hizmetlerine gelince; bu kanunun he
nüz başlangıç safhalannda bulunduğumuzu ka
bul etmek zorundayız. Sosyalleştirme uygula
ması, finansman kaynaklarından mahrum oluşu
dolayısiyle beklenen gelişmeyi sağlıyamamış,
hasta yatakları sayı&ı % de 23 oranını geçeme
miştir.

BAŞKAN — Sayın Akçaoğlu, doldu vakti
niz efendim.
DURSUN AKÇAOĞLU (Devamla) — Efen
dim, müsaade ederseniz beş dakikada toparla
nın.

Değerli milletvekilleri; genel tedavi hizmet
leri konusunda bu yıl ortaya konulan en önemli
hazırlık, yıllardır ısrarla üzerinde durduğumuz
genel sağlık sigortalan sistemine ait çalışmalar
olmuştur. Kesinlikle ifade etmek isteriz ki, sağ
lık sigortalan sistemi yurdumuzun, sağlık hiz
metleri yönünden memleket gerçeklerine en uy
gun ve başvurulacak en olumlu sistem, ikinci
Beş Yıllık Plânın da öngördüğü bu sistem as
lında sosyalleştirme hizmetlerinin farklı bir

BAŞKAN — Umumi heyete arz edelim.
Efendim, arkadaşımız beş dakika daha rica
ödüyor.
KaJbul edenler... Kabul etmiyenler... Kafbul
edilmiştir.
Buyurunuz devam ediniz efendim.
DURSUN AKÇAOĞLU (Devamla) — Te^
şekkür ederim sayın Başkan.
1. Personel ihtiyacı; belli standart yoklu
ğundan dolayı yanlış hesaplanmıştır.
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2. tş hacmi hesaplarında önemli yanlışlık
lar yapılmıştır. Meselâ yurdumuzda hasta ya
tağı ihtiyacı 10 000 de 26,4 oranında kabul edil
miştir. Halbuki, bu oranın 10 000 de 40 m altı
na düşürülemiyeceğini misalleriyle açıklamış
tım. Bugün yurdumuzda Sağlık Sigortası uy
gulaması yapan Sosyal Sigortalar Kurumunda
'da hasta yatağı oranı 10 000 de 53. Raporda
3. Raporda Sağlık Sigortaları, Sosyal Si
gortalar Kurumundan ayrı bir teşkilât olarak
mütalâa edilmiştir. Her kişinin prim ödiyerek
'katıldığı bir sistemin mevcut sosyal sigorta
örgütünden ayrı olması sebebini bulmak güç
tür.
4. Her sigortalının yılda iki defa hakime
başvuracağı kabul edilmiştir. Oysa Sosyal Si
gortalar Kurumunda, sigortalıların yılda orta
lama 11 defa hekime başvurdukları bilinmek
tedir. Sigortalının müracaatının yılda ortala
ma 8 - 10 dan aşağı kabul etmek imkân dışı.
5. İş hacmi hesaplarının yanlış olarak ka
bulü yüzünden maliyet hesaplarında da büyük
ölçüde " yanlışlık yapılmıştır. Her sigortalının
yılda iki defa hekime başvuracağı ve 10 000 de
26 hasta yatağı oranı poliklinik maliyeti olarak
kaibul edilen 20 lira ve günlük hasta yatağı ma
liyeti olan 40 lira ile gerekli gün sayılarına gö
re çarpılarak yılda 2 100 000 000 liralık toplam
maliyet bulunmuştur. Sağlık hizmetlerinde yıl
lık Devlet harcamaları toplamı olan 600 000 000
liradan şahıs başına 23 liralık indirim yapıl
dıktan sonra da yılda şahıs başına 57 liralık
maliyet bakamı elde edilmiştir. Halbuki, ger
çek hesap bundan çok farklıdır. Hastaların
yılda en az 8 defa hekime başvuracağı kabul
edilirse her defasında 20 liradan yılda
5 280 000 000 Türk lisan poliklinik maliyeti
bulunacak.
Hasta yatağı oranı 10 000 de 40 üze
rinden kaibul edilirse yatak maliyeti yılda
1 800 000 000 lirayı bulmakta. Toplam olarak
yılda 7 000 000 O00 lirayı bulan gerçek meliyetin şahıs başına düşen miktarı yılda 270 lira'dır. Devlet iştiraki düşüldükten sonra ise,
yıllık ortalama bakiye maliyetin şahıs başına
247 lira olacağı anlaşılmaktadır.
Muhterem arkadaşlarım, gecenin bu saatin
de daha fazla vaktinizi işgal etmiyerek mâru
zâtımı özetliyorum.
— 111
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Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kurulu
şundan bu yana kendisine verilen yetersiz im
kânlara rağmen, halkımızın sağlığı üzerinde
takdire değer hizmetler yapmışsa da, bu faali
yetler ne koruyucu, ne tedavi edici, ne de sos
yal yardım hizmetlerinde yeterli olamamıştır.
Biz Güven Partisi olarak, Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığının görev, yetki ve sorum
luluklarının tam olarak yerine getirilmesini is
tiyoruz. Her vatandaşın beden ve ruh sağlığı
içinde yaşayabilmesini ve tıbbi bakımdan fay
dalandırılmasını, Devletin başta gelen görevle
rinden sayıyoruz.
Ana ve çocuk sağlığının korunmasına önem
verilmesini, bilhassa köylerdeki hizmet ve faa
liyetlerin yeterli hale getirilmesini, yurdaşlarımızı ve gelecek nesilleri tehdidedecek her tür
lü bulaşıcı hastalıklara karşı daha tesirli bir
şekilde mücaldele yapılmasını, halka karışık
ve hileli gıdalar yedirilmemesini, bozuk ilâç
lar, mikroplu su, diğer sağlığa zararlı meşruba
tın içirilmemesi için gerekli sağlık tedbirleri
nin tam olarak alınmasını işitiyoruz.
Ayrıca, nüfusumuzun artış oranı da dikka
te alınarak hasta yatak adedinin yeterli sevi
yeye çıkarılmasını, bilhassa fakir yurttaşın
hastahanelerde parasız muayene ve tedavilerin
deki güçlüklerin kaldırılmasını zaruri görüyo
ruz. Doktorsuz ve hemşiresiz, yolu ve aracı olmıyan sağlık ocaklarının çalışır hale getiril
mesi.
224 ve 225 sayılı kanunların sosyalleştirme
dâiresine tanıdığı plânlama, yürütme ve de
netleme görevlerini lâyıkiyle yapabilecek sa
lâhiyet ve seviyeye eriştirilmesini salık veri
yor ve kanunun 22 nci maddesi gereğince her
yıl toplanması gereken genel kurulun toplantı
ya çağırılmasmı istiyoruz.
BAŞKAN — Sayın Akçaoğlu, beş dakika da
bitti efendim.
DURSUN AKÇAOĞLU (Devamla) — Bitir
dim.
Son cümlemi bağlıyayım.
BAŞKAN — Lütfen efendim.
DURSUN AKÇAOĞLU (Devamla) — Muh
terem, arkadaşlarım, ayrıca:
Büyük şehirlerin, bilhassa Ankara'nın gün
den güne bozulan ve kirlenen havasının d& te
neffüs edilir bir hale getirilmesini.
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Bilhassa kanser konusunda milletlerarası ça
lışmaların dikkatle izlenmesini.
Erken teşhis ve en modern tedavi metotla
rından vatandaşın zamanında yararlandırıl
masını ve özellikle.
Himayeye muhtaç kimsesiz çocuklarla, yaş
lı ve sakatlar için bakım ve yetiştirme yurtla
rının da ihtiyacı karşılıyabilecek bir seviyeye1
eriştirilmesini ısrarla temenni ediyorum.
Muhterem arkadaşlarım, sözümü burmada bi
tiriyorum.
Bütçenin, memlekete, Sağlık Bakanlığına ha
yırlı olmasını diliyor. Güven Partisi Grupu adı
na da muhterem heyetinize saygılar sunuyorum.
(Alkışlar)
BAŞKAN — Y. T. P. Grupu adına Sayın Güneştan, buyurun efendim. Saat 24,11.
Y. T. P. GRUPU ADINA SEYFİ GÜNEŞTAN (Mardin) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri,
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının büt
çesi üzerinde Y. T. P. Grupunun görüş ve te
mennilerini arz etmek üzere huzurunuzda bulu
nuyorum.
Sağlık hizmetleri afakî bir görüşle masrafçı
bir bütçe mahiyetinde görülebilir. Halbuki, işin
niteliği ve neticeleri dikkatle incelendiğinde ko
laylıkla görülebilir ki, sağlık hizmetleri için, bir
milletin sağlık ve zindeliği yolunda yapılan har
cama millî gücü ve millî istihsali artıran gerçek
bir yatırımdır. Bir toplumun her hangi bir
alanda ilerliyebilmesi, yükselebilmesi ve mutlu
olabilmesi için birinci şart o toplumun fertleri
nin ruh ve beden yönünden sıhhatte olmasına
bağlıdır. Bu gerçeği gören ve değerlendiren
Anayasamız bu sebeple 49 ncu maddesinde «Dev
let herkesin beden ve ruh sağlığı içinde yaşıyabilmesi ve tıbbî bakım görmesini sağlamakla
görevlidir.» prensibini kabul etmekle sağlık hiz
metlerine lâyık olduğu yeri vermiştir.
Dünyanın bütün medeni memleketlerinde
millî bütçelerde sağlık hizmetlerine yüksek
oranlarda paylar ayrılmak suretiyle bu hizmet
yürütülmektedir. Bu oran % 10 - 14 arasında
değişmektedir. Maalçsef memleketimizde sağ
lık hizmetlerinin genel bütçedeki payı en dü
şük seviyede tutulduğu gibi, oranı da yıldan yıla
düşürülmektedir. Meselâ geçen yıl % 4 olan
oran, bu yıl % 3,5 olarak tesbit olunmuştur. Bu
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kadar az bir hizmet karşısında sağlanan aksak
sağlık hizmetlerine şükretmekten başka çare
kalmamaktadır.
Sayın milletvekilleri,
Bir toplumun sağlık hizmetlerinin verimli
ve genel olarak yürütülmesinin medeni ve ilmî
metodu koruyucu sağlık hizmetlerinin ifasiyle
başlar.
Koruyucu sağlık hizmetleri; ferdin çevresi
ni sıhhat şartlarına uygun hale getirmek, has
talık âmillerinin üremesini ve yayılmasını önle
mek, ferdin hastalıkla karşı karşıya gelmesinden
önce onu mikropların zararlarından masun hale
getirmektir. Bütün ileri memleketlerde, dev
letlerin birinci plânda tutuğu sağlık hizmetle
rinde çalışmaların ağırlık merkezini koruyucu
hekimlik faaliyetleri teşkil eder. Çünkü, bu tarz
çalışma en rasyonel ve en ekonomik bir çalışma
tarzıdır, örneğin bir verem hastasını aylarca,
yıllarca sanatoryumlarda tedavi etmek Devlete
veya ferde onbinlerle liraya mal olur. Hastalı
ğın devammca eksilen iş gücünün iktisadi değe
ri ise, bu masrafın birkaç mislidir. Halbuki,
BCG kampanyalariylo bir kişinin aşılanarak ve
reme karşı muaf hale getirilmesi birkaç liraya
mal olacak küçücük bir harcama ile sağlanabi
lir.
Sayın milletvekilleri,
224 sayılı Kanunla kabul edilen ve 1963 yı
lından beri uygulamasına geçilen sağlık hizmet
lerinin sosyalleştirilmesi; modern tıbbın hizmet
mihrakı olarak kabul ettiği koruyucu hekimlik
sisteminin ve hizmeti bütün bir toplumun fayda
sına ulaştırma arzusunun projesidir.
ingiltere'deki uygulamadan ilham alınarak,
Türkiye için kabul edilen sosyalleştirme bütün
Türk vatandaşlarına yaygın bir hizmeti ulaştı
rabilecek nitelikte gerçekten modern bir proje
dir.
Köyde sağlık evi, 7 000 nüfuslu köyler top
luluğunda sağlık ocağı, 50 000 nüfuslu çevre
de Devlet Hastanesi, büyük merkezlerde bölge
hastanesi halkalariyle sistemli şekilde birbirine
bağlanmış hizmet zinciri sosyalize sağlık hiz
metlerinin temel örgütünü teşkil eder. Nazari
plândaki görünüş ve prensipleriyle hizmet ide
alinin sembolü olan bu projenin tatbikatının
7 nci yılında görülen manzara ve neticeler cid
den yürekler acısıdır. Ocakların ve hastanele-
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rin yarısından çoğunda hekim kadroları boştur.
Hekimin mevcut olduğu yerlerde ilâç, ilâcın bu
lunduğu yerlerde çevreyi dolaşmak için vasıta,
vasıtanın var olduğu yerlerde yardımcı personel
bulunmamaktadır. Tesadüfen her şeyin bir ara
da olduğu yerlerde de ocağın hekimi veya per
soneli haftanın birkaç gününü şehir merkezinde
geçirmekte olduğu için müessese hizmete kapa
lıdır. Bu fakir milletin milyonları bu yolda har
canmakta devam olunmasına rağmen, vatandaş '
hizmetten şikâyetçidir. Birçok yerlerde sosyal
leştirmeden önceki devre hasret çekilmektedir.
Örneğin sosyalleştirme başlamadan önce Mardin
ve Siirt Devlet hastanelerinde yarım düzinenin
üstünde bir mütehassıs hekim ekibi mevcudolduğu halde, bugün bu illerde Devlet hastanele
ri bir veya iki mütehassıs doktorla idare edil
mektedir. Güney - Doğu bölgesinin bütün has
taları Diyarbakır Numune Hastanesine sevk
olunmakta bu hastanenin de mütehassıs kadro
sunun yarısından çoğu münhal bulunduğu için
fakir hastalar Ankara veya İstanbul'a gelmek
mecburiyetiyle karşı karşıya kalıp perişan ol
maktadırlar.
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ciyle kabul edilen (Ful - Taym) tam gün çalışma
usulü reform niteliğinde faydalı bir sistemdir.
Yalnız, bu uygulamanın prensibe uygun olarak
ve titizlikle kovalanması ve tazminat oranları
nın çalışma ve randumana paralel olarak uygu
lanması şarttır. Aksi takdirde hekimi ilmî ça
lışmalardan müstağni, mesleki seviyeden düşür
mek tehlikesini unutmamak lâzımdır.
Aynı merkezde bir kısım hastanelerin tam
gün, diğer bir kısmının yarım gün çalıştırılması;
aksaklıklara, haksızlıklara ve şikâyetlere sebebolmaktadır. Hele verem hastanelerinin bu sis
temin dışında bırakılması tamamen yanlıştır.
Sayın milletvekilleri,
Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının kabul
ettiği, çeşitli müesseselere ait bütün tedavi ku
rumlarının tek elden idare edilmesi prensibi
uzun yılların ortaya çıkardığı ve zaruretin neti
cesi olan isabetli bir karar idi. Bu prensibin ne
çeşit bir uygulama ve netice getireceğini kavrayamıyan bir kısım işçi teşekküllerinin küçük bir
gürültü çıkarması karşısında paniğe kapılan
Hükümetin alelacele bu prensibi İkinci Kalkın
ma Plânından çıkarması isabetsiz bir davranış
olmuştur.
Sosyalleştirme hizmeti bir plân, hesap ve ha
Sayın milletvekilleri,
zırlığa dayanması gerekir. 15 veya 20 senede bü
Mütehassıs
hekimlik mesleki 6 yıl tıp fakül
tün Türkiye'ye teşmil edilmesi tasarlanan bu
tesi,
4
yıl
asistanlık
olmak üezre 10 yıl tahsili
proje için gerekli elemanı yetiştirecek fakülte
gerektiren
uzun
süreli
bir meslektir. Bu süre en
lerin ve okulların ihtiyaç oranında ve zamanın
makbul
bir
meslek
olan
bir mühendisin yetiş
da gerçekleştirilmesi şarttır.
mesi için gereken zamanın iki mislidir ve ondan
Sayın milletvekilleri,
çok daha meşakkatli bir hizmet sahasıdır. Bu
Sağlık hizmetlerini köye kadar götürme he ağır şartlar içinde yetişen hekimin birtakım
defini güden sosyalleştirme projesi toplum kal
avantajlara sahibolması, onun en tabiî hakkıdır.
kınmasının bir dalıdır. Bu hizmet kolunun iyi Bu nedenle hekimlerin genel personel rejiminin
işliyebilmesi için yol, su, elektrik, haberleşme
dışında ayrı bir ücret baremine tabi olmaları
gibi alt yapı tesislerinin ve eğitim, tarım, ba şarttır. Bu gerçek göz önünde tutulmadığı sü
yındırlık hizmetlerinin de buna paralel olarak rece - bugün olduğu gibi - resmî hizmet saha
yütürülmesi gerekirdi. Bu yöndeki çalışmalar
larına hekim bulmak güçlüğü ve dış ülkelere
da maalesef çok aksak durumdadır.
înlrim ihracı faciası artarak devam edecektir.
Helrim istihdamının aksaklıklara sebebolan
224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştiril
mesi Kanunu yürürlükte tutulduğuna, İkinci bir yanı da çeşitli teşekküllere bağlı sağlık ku
Beş Yıllık Kalkınma Plâmnda da bu tip hizmet ruluşlarında çalışan doktorların değişik ücret
kabul edildiğine göre, Hükümetin bu hizmeti bu . baremlerine ve şartlara tabi olmasıdır. Resmî
günkü acıklı halinden kurtarıp yürür ve vatan sektörün bütün alanlarında aynı meslek grup
ve derecesinde olan elemanların değişik statü
daşa yararlı bir hale getirmesini candan temen
lere
tabi olmaları kötü ve hattâ zararlı bir usûl
ni ederis,
dür.
Tedavi kurumlan için muhafaza olunamıBu şikâyetleri ve bâzı kötü davranışları ber
yan bir prensip hiç olmazsa tıp personeli için ka
taraf etmek, hekimi müesseseye bağlamak, ilmî
çalışma ve araştırma imkânlarını sağlamak ama- bul olunmalıdır. Bu prensip de şudur;
— 113 —
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Hangi teşekkülde çalışırsa çalışsın bütün
sağlık personelinin tâyin, terfi ve denetim işle
ri Sağlık Bakanlığına bağlanmalı ve hepsi aynı
maaş baremine tabi olmalıdır.
Sıtma savaş memurları için kabul olunan
personel haklarının aynı durumda bulunan tra
hom savaş ve bulaşıcı hastalıklarla savaş
memurlarına da teşmili hakkaniyet icabıdır.
Sayın milletvekilleri,
Bir zamanlar Türk toplumunun sağlığını tahribeden, milyonlarla insanı mariz, güçsüz hale
getiren ve büyük telefata sebebolan sıtma âfe
ti, 1950 den önce başlıyan ciddî ve programlı
bir çalışmayla bertaraf edilebilmiştir. Bugün
hastalığın kökünün kazındığı bir devreye ulaş
tırılan sıtma mücadelesi Türkiye sağlık hiz
metlerinin övünülecek bir safahsını teşkil eder.
Verem mücadelesi de, sıtma mücadelesinin
başarılı çığırında, belki daha hızlı ve daha tek
nik metotlarla millet olarak yüzümüzü güldüre
cek bir faaliyetin ve başarının içindedir. Bir
baştan öteki başa bütün Türkiye'yi köy köy
tarıyarak, milyonlarca çocuk ve vatandaşa BCG
verem aşısı tatbikatı yapan, hastaları arayıp bu
lan, ayakta tedaviye tabi tutan Verem Savaş
Teşkilâtının sağladığı başarı takdire, tebrike ve
teşekküre lâyıktır.
Trahom, Cüzam, Frengi ve diğer bulaşıcı
hastalıklar mücadelesinin de aynı hızlı ve sistem
li bir çalışma temposu içine girmesini temenni
ederiz.
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bulmuyoruz. Meselâ: Klâsik verem ilâçlarına
karşı mukavemet teşekkül etmiş hastalarda ha
yat, kurtarıcı tesirleriyle tıp meslekinin yüzünü
güldüren Etrembotol ve Kapriyomisin gibi ilâç
ların Türkiye'de bulunmayışı gerçekten üzüntü
verici bir haldir. Bu gibi ilâçların ithali için ge
rekli birkaç bin doları, lüzumsuz bir sürü mad
de için harcanan milyonlarca dolarlık dövizden
tasarruflar yaparak sağlamak mümkündür sa
nıyoruz.
Sayın milletvekilleri,
Faaliyetlerini eleştirdiğimiz Bakanlığın ikin
ci hizmet kolu olan sosyal yardım, cılız imkân
lar yüzünden mefluç bir haldedir.
Tarihinde ve örfünde sosyal yardımlara bü
yük bir yer vermek milletin Devlet varlığı içe
risinde sosyal hizmetlerin bu derece ihmal edil
miş halde bırakılmış olması cidden üzüntü duyu
lacak bir olaydır. Türk Milletinin şanına ve âli
cenaplığına lâyık bir ölçü içinde yeterli malî im
kânlara sahip bir sosyal hizmetler idaresine
şiddetle ihtiyaç vardır.
Bugünkü imkânsızlıklar yüzünden büyük ço
ğunluğunu sokakta bıraktığımız kimsesiz ço
cuklar problemi vicdanlara ürperti vericidir.
1970 bütçesinden önce Sağlık Bakanlığını bu
konuda ciddî tetkik ve tekliflerle Meclise gel
meye çağırıyorum.
Sayın milletvekilleri,
Zaman zaman, yer yer şahidi olduğumuz acı
tenkidlere rağmen, kanaatimiz odur ki, tıp
mensupları yine de en iyi çalışan, en çok fayda
lı olan elemanlanmızdır. Mensuboldukları top
lumun ıstıraplarını hafifletmeye çalışan feragatkâr hekim ve sağlık personeline takdir ve te
şekkürlerimizi belirtirken, Y. T. P. Grupu adı
na 1969 yılı Bütçesinin Türk Milletine hayırlı
ve uğurlu olmasını diler, Büyük Meclisi saygıy
la selâmlarım.

Sayın milletvekilleri,
Nüfus plânlaması, insani, medeni bir proje
dir. Eğitimci, öğretici ve tıbbi yardımlarla uy
gulamanın daha yaygın bir hale getirilmesi de
ğerli bir hizmet olacağı inancındayız.
İlâç sanayii, endüstriyel üretimimize büyük
katkılar yapabilecek istidatta bir faaliyet saha
sıdır. Bu sanayi kolunun memleket ekonomi
sine daha faydalı bir sektör haline gelebilmesi
BAŞKAN — O. H. P. Grupu adına Sayın
Lebit Yurdoğlu, buyurun. Saat 24,29.
için özellikle ecnebi sermaye teşekküllerinden
başlamak suretiyle çalışmaların, ilâç iptidai
O. H. P. GRUPU ADINA LEBİT YURDOÖLU (izmir) — Sayın Başkan, sayın milletve
maddelerinin de memleketimizde üretilmesi yö
killeri;
nüne iteklenmesi şarttır.
Sağlık politikası anlayışınız koruyucu heTürkiye'de imal edilemiyen bir kısım ilâçla
rın dış memleketlerden ithali zaruridir. Çeşit j kimliği öne alan, bulaşıcı hastalıkların yok edil
mesi, çevre sağlığı, beslenme şartlarının gelişve miktar itibariyle artık büyük bir yekûn tut
I
tirilmesi, nüfus plânlaması ve halkın* sağlığı
mayan bu ilâçların tesbit ve kabulünde haddin
den fazla hasis davranılmasını haklı ve isabetli i konusuna büyük ehemmiyet veren bir noktadır.
114 —
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Koruyucu hekimliğin çalışmaları tamamlıyan bir unsur olarak da yine aynı ehemmi
yette, aynı ölçüde tedavi hekimliğinin ele alın
masını istiyoruz. Bu esaslar içinde ve kısa za
man zarfında değişik programların mühim nok
talarına tek tek bâzı hususlarda göz atmaya
çalışacağım.
Koruyucu hekimliğin sahasında, bulaşıcı
hastalıkların savaş programında bâzı önemli me
seleler gözümüzün önünde durmaktadır. Polyo son sene oldukça ehemmiyette, âdeta teh
likeli diyeceğimiz bir yükselme yaptı : 1967 de
814 vaka ve 27 ölüm. 1968 de, 11 ayında 1 975
vaka, 98 Ölüm. İleri memleketler Polyoyu çok
iyi kontrol altına almışlar. Bizde de ciddî ça
lışmalar vardır. Buna rağmen bu, ciddî, ehem
miyetli yükseliş, üzerinde durulacak bir mev
zudur.
Yalnız çevre sağlığından mı, - çünkü daha
ziyade İstanbul'da görülüyor - gecekondu ve
saire meselesi mi, yoksa aşı meselelerinde mi
yeni doğanları hemen sahaya almakta? Zaman
zaman örnek araştırmalar yaparak tekrarla
makta eksikliklerimiz mi vardır? üzerinde
ehemmiyetle durulması lâzım. Çünkü ciddî gir
diğimiz bir sahada ekseriya muvaffak olmu
şuz. Bunu bizim için ehemmiyetli sayarım.
Difteri de ileri memleketlerde çok daha
kontrol altına alman bir mevzu iken bizde za
man zaman yayılmalar göstermektedir. Bilmi
yorum eksiklerimizin üstünde araştırarak daha
ileri memleketlerin seviyesine gelmekte isabet
olacaktır.
Bu arada kızamık aşısı meselesinde Sayın
Bakanın son beyanları üzerinde biraz durmakta
fayda mütalâa ediyorum.
Sayın Bakan son beyanlarında Amerika'da
iki seneden beri, Batı - Avrupa'da 1968 den beri
yapılan kızamık aşısının zaten basında da bü
yük gürültüler yaptığından bahsederek, Tür
kiye'ye 1969 da 100 bin doz, 1970 ten itibaren
de 1 milyon doz getirilerek bu sahada çalışma
lara başlanacağını ifade etmiştir. İlk nazarda
iyi bir şey. Yalnız bâzı meselelerin üzerinde
zihnim durmuştur, takılmıştır, beni aydınla
tacağını tahmin ederek umumiyetle kızamık aşı
sı, meselâ difteri aşısı gibi değil. Kızamık bi
zatihi Ölüm sebebi değil, beslenme yetersizliği
olan çocuklar kîzamıktan ölür. Aşı yaptınız,
kızamık olmıyacak, beslenme yetersizliği var
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sa nezle olacak, zatürrie olacak, pnömoni ola
cak, yine ölecek. O halde oradaki ölüm sebebi
büyük ölçüde bizatihi kızamık değil beslenme
yetersizliğidir. Bunun dışında kızamık aşısı
zannediyorum Türkiye'de yapılmıyor. Ve yine
zannediyorum, yanılmıyorsam, büyük ücretli
bir şey. Bu dozlar yardımla mı gelecek, yoksa
bir müddet yardımdan sonra para ödemek mi
icabedecek? Ne olacak? Hulâsa yani bu aşı
meselesi, üzerinde durulması lâzım bir mevzu.
Tahmin ederim ki değerli Bakan beni aydınla;
tıcı bilgiler verecektir.
Çevre sağlığı şartlarının düzeltilmesi konu
suna giriyorum. Çevre şartlan sağlık bakı
mından Türkiye'nin yaygınlığı içinde çok bo
zuktur. insanların pek çoğu gayriBiÜhi dam
larda yaşarlar, bir küçük abdeshaaıeye sahibolmıyan evlerin «aiyısı ihmal edüemiıyecek ka
dar fazladır.
Beslenme yetersizliği bilhassa albümin ek
sikliği tüyleri ürpertecek noktadadır.
Isınma için ya tezek, ya çalı çırpıdan fay
dalanılmakta, yetersiz olmıaktia, bazen hayvanlann hararetimden bile faydalanmak için aynı
bir dam altında yaşanma zarureti doğmakta
dır.
Su ihtiyacının ne kadar çok olduğunu hepi
niz biliyorsunuz. Bunüan daha sıralayıp, söyliyebiüriz.
Şunu söylemek istiyorum M, Sağlık Bakan
lığının çevre şartlarını değiştirmekte gayretleri
var, ama bu bir Sağlık Bakanlığı meselesi de
ğil. Dünyanın her yerinde fert başına gelir
arttığı ölçüde çevre sağlığı Şartlan düzelir,
fert başına gelir artmadığı ölçüde de çevre
ışartianmı düzeltmek ne bir memlekette, ne bir
(bölgede mümkün olmaz. Türkiye'nin talihsiz
liği çevre şartlarını düzeltmek açısından fert
başına gelir dağılımındaki dengesizliktedir.
Aslında zaten Türkiye Dünya milletlerine
nazaran 300 dolar giltri. senede çok az bir fert
başına gelire sahip. Bunda aynoa bir fevkalâ
de dağılış dengesizliği var, 20 milyon insanını
yaşadığı köye doğru gittikçe bu 300 dolar,
dörtte bire kadar düşüyor. Bu kadar az fert
başına geliri olan bir toplumda çevre şartları
nı düzeltmemiz mümkün değildir. O halde Sağ
lık Bakanı, Bakanlığı Hükümet politikası için
de çevre şartlan politikasını yürütmeye almış
bakanlık olarak en büyük mücadelesini gelir
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dağılımında ve köye kadar fert başına gelirin
gitmesinde, 4 senelik A. P. iktidarı içinde, lüt
fen bana söyler misiniz, köyün fert başıma ge
liri ne kadar arttı? Umumiyetle ortalama her
ıseme % 6 - 7 millî gelir artışı vardır, bunun
% 3 ü nüfus artışına gidiyor, kalıyor % 4;
4 senede % 15 - 16 bir artış olmuştur. Köyde
ki insanın 4 sene öncesine nazaran % 16 geli
ri arttı mı? Asla. Mahsulleri ya aynı fiyatta
dır ya dalha düşmüştür, maliyet artmıştır, aldı
ğı şeyler artmıştır. O halde fert başına geliri
ıdaiha da azalmıştır. Böyle bir düzen içinde çev
re şartlarının düzeleceğini hayal etmek olduk
ça uzun senelerin öteısine gidecektir.
Bu arada personel politikası üzerinde ehem
miyetle durulmak lâzım. Çünkü, zannederim
ki, sağlık politikaımızın en mühim meselesi per
sonel yetişmesi ve personel dağılımı. Bir arka
daşım personelin yetişmesinden daha önemli
dir dedi bu dağılım. Bu dağılmayı düzenlemedikçe, yetiştirme güzel şey tabiî ama, yetmiyecektir bu. Bilhassa hekimlerde ne olacak, 2 bin
yerine dışarı 3 bin, 4 bin gidecek. Elimizdeki
12 bin hekimin bugün iyi hir denge içinde da
ğılımını düzenliyebilsek, bunu sağlıyaıbilsek
talhmln ediyorum ki, bugünkü hizmetlerin bir
misli fazlasını yapabiliriz. Ve yaptırdığımız
tesisler de boş kalmaz, ameliyathaneler boş
kalmaz, hastalar hekimsiz kalmaz. Ama bu
dengeyi sağlıyamıyoruz. Elimizdeki 12 bin he
kimi Türkiye'nin ihtiyaçlarına, gerçeklerine
göre kullanabilecek bir dağılımın içine soka
cak güç kendimizde yok. Onun için ehemmi
yetle burada bunun ağırlığı üstünde durmamız
lâzım.
Düşününüz Türkiye'yi; İstanbul'da 554 nü
fusa bir hekim, Afyon Karalhisar'da 11 844 nü
fusa bir hekim, Sivas'ta 17 809 nüfusa bir he
kim, Yozgat ^ta 19 377 nüfusa bir hekim, Gümüşane'de de 27 873 nüfusa bir hekim. Bu ka
dar adaletsiz bir hekim dağılşı içinde sağlık
hizmetlerinin yürüyebileceğini biran için ta
savvur edebilir mi'siniz? Peki bu denge sağla
tmak meselesinde, bu plânlı devredeyiz diyoruz,
ne oluyor? Bunlar hiç görmemişler mi? Hayır.
1 nci Plânda da 2 nci Plânda da uzun uzun
üzerinde durulmuş, çalışılmış tedbirler getiril
miş. Aşağı - yukarı, bâzı tedbirler var; en mü
him iki nokta üstünde duruyor bu tedbirler.
Bunlar da bilhassa tek ücret sistemi ile bu te
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davi kurumlan arasında koordinasyon kurulu
çok sık tekrarlanan ve plânlarda, icra pro
gramlarında üzerinde ehemmiyetle durulan iki
mühim tedbir görülüyor. Hakikaten doğru, (bu
kurullar arasında bir koordinasyon ve tek üc
ret sistemi kurulunca, mahrumiyet bölgelerin
de ücret cazibelerini ve gerekirse başka tedıbirleri de aldığımız zaman, bir dengeli dağılış
hakikaten görülüyor, olacak, hattâ olmuş bu,
ıbunu göstereceğim şimdi. Peki, plânlar, pro
gramlar böyle yapmış, ne olmuş? Bu tedbirler
(belki uygulanmış, belki uygulanmamış ama
seneler geçmiş. 1961 de plân çakşmalarına baş
ladığımız zaman istanbul'da 635 kişiye bir he
kim düşerken bugün 554 kişiye bir hekim dü
şer hale gelinmiş. Yani hekim yığınağı İstaaıtbul (ki, alabildiğine gecekondularla nüfusu
çoğalıyor) daha da artmış. Plânlar yapmışız,
programlar yapmışız ama hekim yığınağını is
tanbul'da, en önemli ıbölge diye söylüyorum,
4 bin küsur hekim oradadır, daha da artırmı
şız.
Tedbirler bu... O halde tedbirler mi zayıf?
Bakalım tedbirlerimizi tatlbik edebilmiş miyiz?
Ben söylemiyeyim, bir iki vesikayı konuştura
yım; Bütçe Komisyonunun raportörlerinin ha
zırladığı bir rapordan okuyorum,. C. H. P. li
hiçbir arkadaşımız yoktur, gayet objektif yaz
mışlardır.. 3 partiden zannediyorum arkadaş
lar. Kendilerini tebrik ederim. Bakınız ne di
yorlar :
«Bu sosyalizasyonum uygulanmasında ilk
soısyalleştirilen illerde denge sağlanmış, fakat
1965 yılında Sosyal Sigortalar Kurumu, Millî
Savunma Bakanlığı, DD hekimleri için çıkarı
lan tazminat kanunları, Ful-Time ve 472 sayılı
Kanunun uygulanması sosyalleştirme ve mah
rumiyet yerleri olan illerin cazibesini azaltmış,
1967 de çıkarılan yeni tazminat sisteminin de
umulan Ölçüde etkisi olmadığı görülmüştür.
Demek ki, plân ve programın gösterdiği isti
kametin aksine 1965 ten sonra tedbirler gel
miş ve ondan sonra başta düzenlenen sosyali
zasyon (bölgesine bir ölçüde sağlanan ilk im
kânların tersine neticeler olmuş.»
Ben söylemiyorum bunu, bütçe raportörleri
(arkadaşlarım söylüyor. E, bir Hükümet ola
caksın, plânlar yapacaksın, programlar yapa
caksın, onlar defterde, onlar kitapta kalacak,
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onun dışında binlbir tane, Hükümet olarak | ifadeydi hatırımda kaldıysa. Yani bu kadar
tedbirler alacaıksm ve ondan sonra bu denge
mühim hâdiseleri plânlı ve programlı, düzelte
sizlik bu sağlık sistemindeki düzensizlik mey
rek Hakkâri'deki 18 boş kadrosuna, 18 müte
dana çıkacak. Bakana ıMtabetoniyorum, bu bir
hassıs isteğine 2 hekim mütehassıs vardır. Bu
Hükümet meselesidir. Balkanın iyi niyetle na
nu dolduracağına, 8 e, 9 a çıkaracağına; bir
sıl çırpındığını biliyorum, ama görüyorum M,
tedbirdir, gönderiyor bir arkadaşı bir şey demi
Hükümet, kendi plân ve programını yürütecek
yorum ama, hani «Tarihte ilk defa fıtık ame
bir beraJberliik içinde bir Hükümet değil, plâna
liyatı yaptırdım» gibi, bunu çalımlı arz etmesi
karsı samimî değil. Bunu görüyoruz ve vesika
ni, - kendisinin demiyorum, kendisi gayretlidir lar gösteriyor bunu. Ben söylemiyorum.
Hükümetinin plânsız ve programsız çalışmala
rını örtmek için biraz aşırı gayret diye telâkki
E! Şimdi diyeceksiniz ki. «Efendim plânda
edersem Sevgili Bakan beni hoş görebilir, zan
belki var, ama icra programlarında belki bu
nediyorum.
yoktur, Hükümet bunu yapacağını söylememiş
tir. Olur, plân uzun vadelidir, beş senedir, on
Bu arada bir şey daha söyliyeyim : Yanılmı
senedir, icra programlarında yoktur. Yok olan
yorsam dünyada 20 yatağa bir hekim düşer,
bir şeyi de yapma Hükümet» diyeceksiniz.
standart budur. Bizim bu bir iki büyük şehri
mizde 4 - 5 yatağa bir hekim düşüyor. Büyük
Şimdi size icra programından değil, geçirdi
bir başarı galiba. Yani belki bunda da birinci
ğimiz bu sene, yani bitmiş, yapılmış olması lü
olduk başka memleketlere nazaran. Ama zanne
zum eden 1968 yılının icra programını okuyo
diyorum ki, bu birincilik trafik kazalarında
rum bu mevzuda, yani bu (Hekim dağılış den
birinci olmamız gibi bir birincilik oluyor.
gesini düzenliyecek) emri neydi? 1968 yılının,
geçirdiğimiz A. P. İktidarının icra programın
Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi prog
da ne yazıyordu?
ramı üzerinde de durmak isterim, Türk sağlığı
«Yataklı tedavi kurumlarının tek elden yü
nın kurtarılmasında büyük ihtiyacı olan koru
rütülmesinin doğurduğu dengesizliği gidermek
yucu hekimlikle birlikte tedaviyi köye kadar
amacı ile tek bir sağlık sigortası uygulamasına
ulaştıran bu hamle mutlaka başarıya ulaştırıl
geçinceye kadar kamu sektörüne ait sağlık te
malıdır. İnanıyoruz buna, Yalnız kabul edelim
sisleri arasında gerekli koordinasyon sağlana
ki, bir yavaşlama görülür. 22 ilde uygulanan,
cak, çeşitli kurumlarda çalışan sağlık persone
hemen yurdun 1/3 sahasını ve 8 milyon nüfu
line tek bir'ücret rejimi uygulanacaktır. Bu
sunu kapsıyan bu programın gelişmesinde bir
amaçla tedavi kurumları koordinasyon kurulu
yavaşlama görünüyor. Zannediyorum 1967 de
kurulacaktır.»
hiçbir vilâyet alınmadı, bu sene bir vilâyet alı
nıyor. Umumiyetle en aşağı ortalama beş vilâ
Görüyorsunuz, 1968 programında da yazıl
yet filân alınsa, biraz daha hızlı olsa... Yalnız
mıştır. 1968 geçmiştir; 1969, 1970 yazılacak, ya
bakanı neden yavaşlattın diye suçlamıyorum,
zılacak, İstanbul'da hekim böyle artacak, sos
çünkü hakikaten personel meselesini halletme
yalizasyon bölgeleri doktorsuz kalacak, sonra
den, alt yapı meselelerinin güçlüklerini yenme
biz plânlı, programlı bir çalışma içindeyiz diye
den hızlandırmak da doğru olmıyabilir, ama
övüneceğiz... Çocuklar güler buna.
tüm halinde ele alınca meseleyi, yavaşlıyor iş.
Bu arada, sayın milletvekilleri, şunu da ifa I Hakikaten personel meselesinin güçlüklerini
de etmek isterim : Sayın Bakanın, plân ve prog
hallettikten sonra hızlandırmak lâzım, alt yapı
ram içinde - dışında bilmiyorum ama, bu boş
meselesini hallettikten sonra hızlandırmak lâ
luklar için de tedbirleri oluyor. Hekim arkadaş
zım.
ları bir ay gönderiyor, iki ay gönderiyor, zaru
Personel meselesini ötede konuştuk. Tüm
ret ne yapsın; işte orada ameliyatlar yaptırı
yor filân, bir şey demiyorum, ama bir beyanını I sağlık hizmetleri içinde, sosyalizasyon içinde en
dinlerim, doğrusu biraz fazla çalımlı buldum. i mühim dâva bu dağılım dengesini sağlamak.
Alt yapı meseleleri programın başladığından
Yani Hakkâri'de işte; «Bir ay, iki ay süreli
beri
ciddî bir mevzudur. Çünkü bâzı arkadaşlaoperatör göndererek fıtık ameliyatı yaptırdım
tarihte ilk defa» gibi, çok büyük ve çalımlı bir ( rım da söyledi, bu alt yapı tesisleri olmayınca
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bugün bile zannediyorum % 50 çalışma eksik
liği vardır, bu sebepten, yalnız alt yapı mesele
lerinden. Bunlar önceden yapılırsa maliyet da
ha ucuz oluyor, bunlar yapılmadığı zaman hiz
metler çok aksıyor. Bu da bir Hükümet mese
lesi.
Şunu ifade etmek isterim : Program başla
dığı zaman Hükümetin içinde, ben, Köy İşleri
Bakanlığının kuruluşunda mütehassıslar üze
rinde durmuştum, uyarmak istiyorum, yapıcı
bir zihniyetle Sayın Bakanı uyarmak istiyorum.
Şimdi muayyen cazibe merkezleri kurulacak,
hizmet merkezleri kurulacak, bunların tesbiti
meselesi var. Bunlar yalnız sağlık müessesesi
de olmıyacak. Demin bir arkadaşımın ifade et
tiği gibi, diğer tarım ve saire meselelerinin...
Yani Türkiye köyleri dağınık, 34 bin muhtar
lık var, 60 küsur bin yerleşme ünitesi var. Bu
dağınıklığı toplayabilecek, merkezleştirecek
bir sisteme ihtiyaç var.
E! Sağlık Bakanlığından biri, Köy İşleri Ba
kanlığından biri üç kişi filân gidecek, buraya
açalım, buraya açalım... Bu bir ilmî zihniyet
değil. Köy seviyesinde yatay plâna ihtiyaç var.
Bu plânı geliştirmek lâzım.
Köy îşleri Bakanlığında bu üniteler kurul
muştu. Sağlık Bakanlığından bir arkadaş Köy
îşleri Bakanlığına gelmişti, bu çalışma devam
edecekti. Bu basit bir şey değil, gelişecekti ta
biî; bunun ilmî gelişecekti, bunun hataları gö
rülecekti, bunun uygulanması gelirdi. Hiçbir
hâdise başlangıçta birdenbire bütün hüviyetiyle
çıkmaz, iki türlü yaparsın işi; biri kitap üze
rinde yaparsın, hayata uyduımaya çalışırsın,
bir de hayatın içine girersin başlarsın çalışma
ya, tecrübe ede ede geliştirirsin. Tahmin ede
rim ki, ikinci usul daha gerçeklere, hayata uy
gun olur. O halde bütün bunlar bugün durmuş
tur.
Sayın Köy işleri Bakanı ile de meselenin
tartışması içindeyim, ama Hükümet bu me
seleyi yeniden ele alır da, yalnız sağlık mer
kezleri için bile lâzımolan bu sistemi yatay
köy plânlamasını geliştirirse Sağlık Bakanlığı
bu alt yapı hizmetlerinde büyük ferahlığa ka
vuşur ve neden bir elde toplanmıştır alt yapı
hizmetleri Köy İşleri Bakanlığında; bu hizmet
leri birden yürütmek ve bu tarz meselelerde
kalkınma projelerinde bu koordinasyonsuzluğu
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yoketmek için, Koordinasyon yetkisi de bunun
için verilmiştir. O halde personel meselesi ya
nında bu alt yapı meseleleri de sosyalizasyon
çalışmaları için ciddî bir mevzudur. Ben yapıcı
bir zihniyetle tedbiri yatay köy seviyesinde
plânlamaya dönmekte görüyorum.
BAŞKAN — Sayın Yurdoğlu 20 dakikalık
süre doldu efendim.
C. H. P. GRUPU ADINA LEBÎT YURDOĞLU (Devamla) — Bağlıyorum efendim.
Cumhuriyet idaresi Türk toplumunun sağ
lık dâvalarını pekçok mesele gibi tüyler ürper
tici bir görüşte ele aldı. Bereket getirecek su
lar taunlar yaratıyordu. Su tifo idi, su dizante
riydi, su bataklıktı, sıtma korkunçtu. Bugün
en ileri bölgeler diye gösterilen Ege kıyıların
da bile saz benizli, şiş karınlı insanlar tarla
larını, köylerini bomboş bırakıp sıtmadan göçe
mecbur oluyorlardı. Frengi, verem, çocuk ölü
mü, herşey herşey beş evin yanında beşbin me
zar taşı dikilmiş bir görüntünün gelişmesine
çalışıyordu. Bütçe cılızdı, hekim azdı. İnsanlar
hekimi bulamıyor, bulsa da ona inanmıyor, üfü
rükçüden, muskadan, yatırdan imdat uman ka
ranlık bir taassubun içinde yaşıyordu..
Böyle bir ortamda çalışmalar başladı, me
safeler alındı, büyük neticelere ulaşıldı. Yalnıs
bulaşıcı hastalıklarla savaşta ve sıtma mücadelesindeki başarı bütün az gelişmiş memleket
lere örnek olacak bir üstünlüktedir. Siyasi öz
gürlük savaşını kazanmış bir kadrodan gelen
cumhuriyet devrinin ilk iktidarının karşılaştığı
inkisarlar fırtınasında sağlık hizmetleri en az
hücuma uğramış ve karartı lamamış ışıklı başa
rılardan biridir. Böyle bir maziden geliyoruz
ve O. H. P. olarak her güçlüğün yenilebilece
ğine inanıyoruz. Sağlık hizmetlerinde; gerek
sosyal hizmetlerde gerek nüfus plânlamasında,
gerek bütün hizmetlerde, yapıcı bir zihniyetle
iktidarın göstericisi ve aynı zamanda destekleyicisiyiz. Hepinize saygılarımı sunarım. (Alkış
lar).
BAŞKAN — T. 1. P. Grupu adına Sayın
Tarık Ziya Ekinci.
Ankara Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve
istanbul Üniversitesi 1969 yılı Bütçe kanun
tasarıları için yapılan açık oylama işlemi bitmişitir. Baştan itibaren üç kutuyu kaldırın.
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T. i. P. GRUPTJ ADINA TARIK ZİYA
EKİNCİ (Diyarbakır) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri;
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 1969
yılı Bütçesi üzerinde Türkiye işçi Partisi Mec
lisi grupunun görüşlerini arz edeceğim.
Hep bildiğimiz gibi, sağlık hizmetlerinin
amacı, toplumun ruh ve beden sağlığı içinde
yaşamasını sağlamaktır. Toplumun ruh ve be
den sağlığı içinde olması da toplumu teşkil
©den bütün fertlerin sağlık içinde olmasına bağ
lıdır. Aslında bütün modern toplumlarda, sos
yal ve ekonomik faaliyetlerin amacı da bu he
defi sağlamaktır.
Nitekim, İkinci Beş Yıllık Planın sağlık politâkasiyle ilgili ilkeler bölümünde şöyle denil
mektedir. «Toplumun ruh ve beden sağlığı için
de yaşaması kalkınmanın amacıdır, öte yan
dan sağlık hizmeti yukarı seviyede bir iktisa
di ve sosyal gelişmeye ulaşabilmek için de bir
araçtır.»
Sağlık politikasına ilişkin bu temel ilkeler
de hepimizin görüş birliği halinde olduğuna
şüphe yoktur. Fakat bu amaca ulaşmak için
takibedilen yol, toplumun temel ekonomik ya
pısına göre, yönetici hakim sınıfların benimse
dikleri siyasal görüşlere bağlı olarak değişik
biçimde ortaya çıkmaktadır.
özel sektörcü toplumlarda izlenen yol bu
amaca ulaşmakta yetersiz olmakla kalmamak
ta, üstelik bu insancıl amacı sapürark bunu
bir araç haline getirmektedir. Böylece insan
sağlığı amaç olmaktan çıkarak, bir menfaat
sağlama aracı haline gelmektedir. Bugün top
lumumuzda halk sağlığının bir ticaret konusu
olmasının sebebi, toplum haytında düzenleyi
ci faktör olarak kâr mekanizmasının hâkim ol
ması ve bunun meydana koyduğu bugünkü bo
zuk düzendir.
Gerçekten toplam nüfusumuzun % 70 ini
bulan köylü nüfusuna bugüne kadar gerçek
anlamiyle bir sağlık hizmeti götürülmemiştir.
İnsana değer veren, insanın ruh ve beden sağ
lığı içinde yaşamasını amaç bilen bir toplum
düzeninde sağlık hizmetleri öncelikle halk
kütlelerine, yani köylü, işçi, esnaf ve dar gelirli
vatandaşlara götürülür, Halbuki Türkiye'de bu
gün hâlâ milyonlarca köylü ailesi her türlü
sağlık şartlarından ve sağlık hizmetlerinden
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yoksun bir hayat sürmekte ve kendi kaderleriy
le başbaşa terk edilmiş bir durumda yaşamak
tadırlar. En basît koruyuc ve tedavi edici sağ
lık hizmetlerinden yoksun bırakılan köylü
kentli fakir halkımız, sağlığın temel şartların
dan habersiz, şarlatanların ve bilgisiz mutatabbiblerin eline terk edilmiştir. Bakımsızlık, çare
sizlik ve cehalet yüzünden her yıl binlerce va
tandaşımız hayatını kaybetmektedir.
Köylümüzün yılardır devam eden bu çileli
hayatının 224 sayılı Kanunla kabul edilen sağ
lık hizmetlerini sosyalleştirilmesi projesi ile son
bulacağı sanılmış ve bu projeye büyük ümitler
bağlanmıştı. 1963 yılında Muş pilot bölgesi ile
uygulamaya konan sağlık hizmetlerinin sosyal
leştirilmesi projesi bugün 22 ilde uygulanmak
tadır. 6 - 7 yıldan beri yapılan bu uygulama
maalesef, toplum düzenindeki bozukluk ve yö
netimdeki koordinasyon noksanlığı sebebiyle,
başlangıçtaki ümitleri tam ve kâmil mânada
doğrulıyacak bir nitelikte ve yeterlilikte olma
mıştır.
Sosyalleştirme tatbikatında, köyde ve kent
te 7 000 nüfuslu bir bölgenin sağlık ihtiyaçları
na cevap verecek tarzda kurulan sağlık ocakla
rı, aşağıdaki nedenlerle gayesine uygun bir
fonksiyon yapmakta yeterli ve başarılı olama
mıştır.
a) Kırsal alanda yerleşme nokjtaları bir
birinden çok uzak mesafelerde bulunmaktadır.
Keza, az nüfuslu olan bu yerleşme üniteleri,
çoğukez birbirinden, ulaşımı güçleştiren, dağ,
dere ve çay gibi tabiî engellerle ayrılmış du
rumdadırlar. Yol yokluğu ve ocak merkezlerin
deki motorlu taşıt araçlarının yetersizliği sebe
biyle bu merkezlerin sağlık personeli kendi
mülhakatına yararlı olamamaktadır.
b) Köylerimizde genetikle içmeye ve kul
lanmaya elverişli yeter miktarda suyun olma
yışı ve çevre sağlık şartlarının son derece bo
zuk oluşu sebebiyle, soyalleştirmeye rağmen,
sağlık hizmetinin halka yararlı bir şekilde gö
türülmesi imkânsız olmaktadır.
c) Sağlık Bakanlığınca yürütülmekte olan
personel politikası da, sosyalleştirme bölgesine,
ihtiyaca cevap verecek nispette hekim ve yar
dımcı tıp personeli gönderilmesini imkânsız
kılmaktadır. Sosyalleştirmeye dahil 22 ilimizde
sarfedıilen büyük çabalara, hizmet şartlarının
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zorluğu göz önünde tutularak yapılan ücret
ayarlamalarına rağmen Kanunda öngörülen 810
mütehassıs hekim ihtiyacına karşılık ancak 251
mütehassıs hekim ve 1 049 pratisyen hekim
ihtiyacına karşılık da ancak 443 pratisyen he
kim sağlanabilmiştir. Hemşire ihtiyacı da aynı
derecede yetersizdir,
Diyarbakır, Siirt, Bitlis, Van, hattâ Trab
zon gibi illerimizde Devlet hastanelerinde mü
tehassıs hekim kadrosu büyük oranda boşal
mış ve he/kim sayısı bazan eskiye nazaran (1/3)
oranına düşmüştür. Bu nedenle Bakanlık sos
yalleştirme bölgesindeki il hastanelerinin müte
hassıs hekim ihtiyacını, 1 - 3 aylık rotasyonlar
la gönderdiği muvakkat hekimlerle karşılama
ya çalışmaktadır.
Sosyalleştirme bölgesinde bâzı sağlık ocak
ları hekimsiz ve personelsiz kaldığından Ölü ya
tırımlar olarak dağ başında tabiî tahriplere
terk edilmiş durumdadırlar.
Personel politikasını yurt gerçeklerine uy
gun bir çözüme kavuşturmak için sosyalleştir
menin süratle Türkiye'ye şâmil bir hale getiril
mesi, bütün sağlık kuruluşlarının plân ilkele
rine uyguA bir tarzda koordine edilerek bütün
leştirilmesi ve dengeli bir ücret rejiminin uy
gulanması şarttır.
d) Sosyalleştirme bölgesinde, tedavi edici
tıp hizmetleri de şikâyet konusu olmaktadır.
özellikle ilâç ve tedavi malzemesinin noksanlı
ğı bu hizmeti aksatmaktadır.
Sayın milletvekilleri;
Sosyalleştirme projesi, sağlık hizmetlerinin
köye ve köylüye götürülmesi için Türkiye ger
çeklerine uygun son derece isabetli bir projedir.
Fakat toplum meseleleri yekdiğerinden bağım
sız ve her biri kendi başına çözümlenecek nite
liklerde olmadıklarından ve her toplumsal mese
lenin diğer toplumsal meselellerle sıkı ilişki ha
linde, karşılıklı etki - tepki içinde bulunmasın
dan sağlık sorunumuzun çözümlenmesi için or
taya atılan bu ideal proje uygun olmıyan bir or
tamda başarısız olmaya mahkûm olmuştur.
Bugünkü bozuk düzen içinde, bütün toplum
sal sorunlarımız halik yararına ve halkın ihtiya
cı gözetilerek, plâna bağlı olarak ahenkli bir yö
netimin gereklerine uygun bir şekilde yürütül
mesi mümkün olmadığından,. sosyalleştirme pro
jesi uygulamada aksamakta ve beklenen sonuç
lan verememektedir.
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Bu nedenlerledir ki, bugün sosyaMeştirmeye
rağmen hekim ve personel dağılışında mevcut
dengesizliği bertaraf etmek mümkün olmamış ve
sağlık hizmetleri arzu edilen seviyede köye götürülememiştir.
e) Sosyalleştirme projesinin basan ile yü
rütülmesi amaciyle, yapılan tecrübelerin değer
lendirilmesi ve hizmetin daha etkin bir şekilde
yürütülmesi için, yandaş kuruluşlarla işbirliği
nin sağlanması maksadiyle 224 sayılı Kanunun
22 nci maddesinin öngördüğü «genel kurulun»
teşkilini zorunlu görmekteyiz. Bu kanuni lâzimenin bugüne kadar yerine getirilmemiş olmasının
hizmetin aksamasına etkisi olduğunu hatırlat
mak isteriz.
f) Sağllık hizmetlerinin köye götürülmesin
de ve sosyalleştirme projesinin başanlı olmasında, özel şekilde yetiştirilmiş, koruyucu hekimlik yanında temel cerrahi dallarında, dahiliye ve
çacuk sağlığı konularında tecrübe kazanmış ge
nel «sağlık uzmanları» yetiştirilmelli ve bunlara
ocak hekimi olarak görev verilmelidir. Bu şekilde yetişmiş hekimlerin yönetiminde, ocak kade
mesinde yapılacak sağlık hizmeti, köyün sağlık
hizmetlerine kavuşmasında son derece etkin ve
yararlı olacaktır.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Sayın milletvekilleri;
Sağlık hizmetlerinin başarılı olmasında
önemli olan faktörlerden biri de, halkımızın ekonomik imkânlarının şartlandırdığı beslenme sorunudur. Türkiye, fert başına düşen miMî gelir
bakımından dünyanın en geri ülkeleri arasında
bulunmaktadır. Ekonomik hayatımız, büyük
oranda henüz hava şartlarına sıkı bir şekilde
bağlı bulunan tarım sektörüne dayanmaktadır.
Ülkemizde açık ve gizli işsizlik yaygındır. Fert
ve aile başına düşen millî gelirin son derece düşük olması sebebiyle halkımız, mübrem ihtiyaç
larını karşılamak için, hayati önemi olan pahalı
gıda maddelerinden tasarruf ederek, tek yönlü
tahıl tüketimine dayanan bir beslenme şeklini
I zorundu olarak tercih etmektedir. Türk halkının
beslenme tarzını çeşitli ülkelerin beslenme şekilI leriyle mukayese ettiğimizde bu durum gayet
açık bir şekilde ortaya çıkar.
Türkiye'de fert başına düşen günllük gıda tü
ketimi 3 110 kalori iken, bunun 2 133 kalorisi
hububattan, ancak 59 kalorisi etten sağlanmakI tadır. Buna karşılık, Fransa, Almanya, Holânda
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ve isveç gibi Batı ülkelerinde 2 900 - 2 950 ka
lori arasında değişen günlük gıda tüketiminin
ancak 400 - 700 kalorisi hububattan, geri kalan
miktarı ise et ve benzeri yüksek besi değeri olan
proteinli gıda maddelerinden sağlanmaktadır.
Bu rakamlar, fakir halkımızın, özellikle köylü
müzün karnını hububatla doyurduğunu ve pro
teinli ürünleri pek az tükettiğini göstermekte
dir.
Bu şekilde beslenme değeri olmıyan tek yön
lü gıda maddeleriyle yaşamak zorunda olan bir
toplumda, halkın vasati ömrünün kısa olacağı
ve salgın hastalıklara karşı mukavemetsiz ola
cağı gerçeği kendiliğinden anlaşılır.
Toplumumuzda salgın hastalıkların hâlâ bü
yük tahribat yapmasının başta gelen sebebi bu
beslenme yetersizliğidir. Kızamık, boğmaca, dif
teri, epidemik sanlık, verem ve benzeri intanı
hastalıklarda morbidite ve mortalite oranlarının
yüksek olması, toplumumuzdaki beslenme yeter
sizliğinden ileri gelmektedir.
Beslenme yetersizliğinin sebebolduğu önemli
sağlık sorunlarımızdan biri de süt çocuklarında
görülen beslenme bozukluğudur. Küçük çocuk
vefiyatını doğuran önemli sebeplerin başında
beslenme bozukluğu gelmektedir. Bugün Türki
ye'de küçük çocuklarda ölüm oranı % 0,165 gibi
son derece yüksek bir seviyede bulunmaktadır.
Beslenmede yetersizlik yanında, kötü bakım ve
yanlış beslemenin de çocuk ölümünde rplü bü
yüktür.
Süt çocuklarında beslenmesinde hiçbir gıda
değeri olmıyan, temel besi maddelerinden ve vi
taminlerden yoksun müstahzarların kazanç sağ
lamak amaciyle piyasaya sürülmesi ve bunların
gerçeğe uymıyan propagandalarla halkın tüke
timine sunulması küçük çocukların beslenme ye
tersizliğinde önemli bir yer işgal etmektedir. Ba
kanlığın ciddî tetkiklere dayanan çalışmalar so
nunda, mama evsafını tâyin eden tüzük değişik
liği yapması bu alandaki boşluğu doldurmak
için atılmış önemli bir adımdır. Fakat bu tüzü
ğün yürürlüğe girmesine ve Bakanlığın koydu
ğu intibak süresinin dolmasına rağmen hâlâ ma
ma evsafından uzak preparatlarm çocuk maması
olarak reklâm edilmesi ve tüketime sunulması,
anlaşılması güç bir ilgisizliğin ifadesi olarak gö
rülmektedir. Acaba halk sağlığını korumakla
görevli bakanlığın elindeki devlet gücü, bu alan
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da tekel kuran firmalarla mücadele etmeye ve
onları kanunlar çerçevesinde çalışmaya mecbur
tutmaya yeterli değil midir? Bugünkü başıboş
gidiş böyle bir sorunun ortaya atılmasını zorun
lu kılmaktadır.
Sayın Milletvekilleri;
Halkın sağlığını yakından ilgilendiren önem
li bir konu da, ya aşırı kazanç hırsı, ya da çevre
sağlık şartlarının bozukluğu ve bilgisizlik ne
denleriyle sağlığa zararlı nitelikteki gıda mad
delerinin tüketim için satışa arz edilmesi soru
nudur. Toplumun sosyal ve ekonomik temel dü
zeniyle ilgili bu problemin gıda maddelerinin
standardizasyonu ve devamlı kontrollerle önle
nebilir. Bu sorumun halk yararına çözümlenmesi
için gıda maddeleri kontrolünün tek elden yöne
tilmesi ve yurt çapında dengeli bir şekilde yeter
sayıda gıda kontrol lâboratuvarlannm kurul
ması gerekir.
Sayın milletvekilleri, beslenme sorununun
yanında »ekonomik durumun şartlandırdığı ve
halkın sağlığı üzerine direkt olarak tesir eden
diğer bir faktör de barınma ve mesken sorunu
dur. Bugün Türkiye'de ortalama barınma yo
ğunluğu oda başına 2,5 kişi olarak hesaplanmak
tadır. Barınma yoğunluğunun bu derece yüksek
olması nedeniyle, salgın hastalıklar süratle ya
yılmakta ve büyük tahribat yapan ağır epide
miler şekline dönüşebilmektedir.
Görüldüğü gibi, sağlık politikasının başarı
ile yürütülmesi, her şeyden önce halkın ekono
mik standardını yükseltici, yeni beslenme ve ba
rınma şartlarını düzenleyici tedbirlerin alınması
ve çevre sağlık şartlarının düzeltilmesiyle müm
kündür.
Bu da Anayasamızın öngördüğü şekilde, kal
kınmamız için gerekli olan köklü reformların
yapılması ve Devlet eliyle plânlı bir sanayileşme
hamlesine girişmek suretiyle memleketimizin
kalkınması ve adaletli bir millî gelir dağılışının
gerçekleştirilmesiyle mümkün olur.
Sayın milletvekilleri, koruyucu tıp hizmetle
rine her bakımdan öncelik verilmesi, günümü
zün sağlık politikasının bir gereğidir. Hastalık
la mücadele yerine hastalıkların önlenmesi için
tedbir alınması, halkçı bir sağlık politikasının
esasını teşkil eder. Ancak tedavi edici tıp hiz
metlerinin ihmal edilmesi ve arka plâna itilmesi
de mümkün değildir. Bütün halkımızın dengeli
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re adaletli bir şekilde bu temel hizmetten yarar
lanmasını devlet elliyle sağlamak gerekir. Ancak
'bugünkü şartlar altında uygun bir genel sağlık
sigortası modeli de aranmalıdır. Tedavi kurum
larının dağılışındaki dengesizlik giderilmeli, il
Ve ilçe hastanelerinde tedavisi mümkün olmıyan
hastalıkların tetkik ve tedavisi için her türlü
modern teşhis ve tedavi araçlariyle donatılmış,
eğitime elverişli bölge hastaneleri kurulmalıdır.
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durumun yarattığı mahzurları hatırlatmak ye
terlidir.
Eczane açılmasının nüfusa göre sınırlı tutul
ması zorunluğu kaldırılınca, eczanelerin yurt
sathında dağılışındaki dengesizlik büsbütün art
mıştır. Bugün birçok ilçe merkezlerinde eczane
yokken, mevcut eczanelerin yarısı 3 büyük şe
hirde, İstanbul, Ankara ve Izmir^de toplanmış
tır. Eczacılık hizmetinin yurdun her tarafına
götürülmesini sağlamak için tedbir almanın zo
runluluğu ortaya çıkmıştır. Örneğin, bu hedefe
ulaşmak için eczane açılışını yeniden nüfusa gö
re sınırlandırma uygulamasına dönülebilir.
İlâç sanayiinin ve eczacılık hizmetlerinin
halk yararına işlemesi ve halk sağlığının ticaret
konusu olmaktan kurtulması için bu iki sektö
rün de Devlet tarafından işletilmesinden başka
geçerli bir yol yoktur. Anayasamız, 36 ncı mad
denin son fıkrasında «mülkiyet hakkının kulla
nılması toplum yararına aykırı olamaz.» dediği
ne göre, halk sağlığının ticari amaçlarla bir sö
mürme konusu yapılması önlenmelidir.

Sayın milletvekilleri;
Türkiye de ilâç sanayii, de halk sağlığını sö
mürme konusu yapan olumsuz bir düzeyde bu
lunmaktadır. Memleketimizde temel kimya sana
yii kurulmadığından bizdeki ilâç sanayii, hep
'bildiğimiz gibi ithal edilen ilâç hammaddelerinin
ambalajlanması görevini yapmaktadır. Yerli ve
yaibancı sermayenin büyük ilgi gösterdiği bu sa
nayi alanında yapılan yatırımların hedefi sadece
iç pazarı tutmak, ilâç tüketimini suni şekilde ar
tırıcı tedbirlerle daha çok para kazanmaktır. Bu
nedenle ilâç firmaları arasında halkın zararına
sonuç veren olumsuz rekabetler yapılmaktadır.
Bu olumsuz rekabetle bazan piyasaya sürülen
ilâçlar için kalite ve müessir madde bakımla
rından şüpheyi davet eden durumlar görül
mektedir. Bugünkü haliyle illâç sanayiinin
halka yararlı olması ve millî ekonomimizin geliş
mesini engelleyici durumdan çıkması için, bu
alanda yatırım yapan bütün teşebbüs sahiple
rini belli oranda ihracat yapmaya mecbur tut
malıyız. Ayrıca Bakanlık tarafından etkin bir
şekilde kalite kontrolları yapılmalıdır. Halkın
sırtından % 200 - 300 oranında fahiş kârlar sağ
lanmasının önüne geçmek için fiyat tesbiti konu
lunda rasyonel tedbirler alınmalıdır. Sinai ma
liyet esası üzerinden yapılan fiyat tesbiti uygu
lamalarının halk yararına etkin bir ucuzluk sağ
ladığını iddia etmek mümkün değildir kanaa
tindeyiz. Bu konuda 8 - 10 aydır yapılan uygu
lamanın nasıl bir sonuç verdiğinin Sayın Bakan
tarafından açıklanması, değerlendirmelerimizi
yapmada yararlı olacaktır.

Sayın milletvekilleri, nüfus plânlaması, ça
lışmaları da esas amacından saptırılmış bulun
maktadır. Nüfus plânlaması konusunda, ailenin
kendi takdir ölçüleri içinde dilediği kadar çocuk
sahibi olmasını sağlıyacak yardımlardan öteye
bir davranışı tasvibe toediğimizi arz etmek iste
rim. Nüfus artımı ile mücadeleyi amaç edinen
bir nüfus plânlaması uygulamasının karşısında
yız.
Türkiye'nin ekonomik dengesizliğini nüfus
artışından doğan bir baskı ile izah etmek ve bu
baskıyı kaldırmak amaciyle nüfus artımı ile mü
cadele etmek için yürütülen bir nüfus plânlama
sı politikası temelinden sakattır. Türkiye'nin
sosyal ve ekonomik bunalımları, nüfûs artışın
dan değil, toplum düzenindeki temel bozukluk
tan ileri gelmektedir. Anayasamız doğrultusun
da köklü reformlar yapılmak suretiyle Türkiye'
nin bir sanayi ülkesi haline gelmesi sağlanırsa
Türkiye bugünkü nüfusun birkaç mislini besler.

İlâçların halka sunuluşunda eczanelerin
önemli bir kamu fonksiyonu vardır. Ancak aşırı
para kazanma hırsı ile eczanelerimizin çoğunda
uyulması zorunlu olan bâzı meslekî kuralların
ve kanuni müeyyidelerin çiğnendiğini görmekte
yiz. Bu cümleden olmak üzere eczanelerin her
türlü ilâcı reçetesiz satmalarını zikretmek ve bu

Sayın milletvekilleri,
Bakanlığın yapmakla yükümlü olduğu önem
li görevler arasında çeşitli sosyal hizmetler de
yer almaktadır. Bugün Türkiye'de kimsesiz ço
cuklar sorunu başlıbaşma bir sosyal problemdir.
Bu alanda hizmet gören Çocuk Esirgeme Kuru
mu, Vakıflar İdaresi ve benzerî kurumların ça-
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Ilışmaları Sağlık Bakanlığının yönetiminde plân
lı bir şekilde yürütülmesi zorunludur. Devlete
mevdu bu önemli sosyal görevin, çeşitli ellerde
ve farklı yöntemlerle yürütülmesi hem sakınca
lı, hem de verimsizdir.
Sanayileşme yoluna giren ve hizmet sektö
ründe de istihdam hacminin artmakta olduğu ül
kemizde, özellikle büyük şehirlerde, kreşler ve
çocuk yuvalarının hizmete cevap verecek nite
likte ve yeter miktarda yapılmasının zorunduğu
ortaya çıkmıştır. Bakanlığın bu sorunu önemiy
le mütenasip bir şekilde ele alması gerekir.
Bakıma muhtaç yaşlıların hayatlarının son
günlerini kimseye yük olmadan geçirmeleri için
ihtiyaca cevap verecek miktarda, «Yaşlılar Ba
kım Yurdu» memleketin her tarafında dengeli
bir şekilde açılması olanakları aranmalıdır.
Sayın milletvekilleri;
Bütçe yetersizliği sebebiyle gerek yatırım
harcamalarından ve gerekse personel ödenekle
rinden yapılan kısıntılar hem hizmetin aksama
sına sebepolmaktadır, hem de yapılan tesislerin
hizmete girmesini önemli şekilde engelliyecek
mahzurlar doğurmaktadır, örneğin, hizmete haa r durumda bulunan 2 500 yeni yatağın ödenek
yetersizliğinden açılması bu yıl mümkün olmıyacakUr. Yıllarca önce milyonlar harcanarak ik
mal edilmiş Çermik kaplıcası, otel ve kaplıca te
sisleri ödenek yokluğundan hizmete açılamamış
ve ölü bir yatırım olarak tabu tahribe terk edil
miş durumdadır.
Sayın milletveMleri, Sağlık Bakanlığı bünye
sinde bulunan (D) cetveline dâhil müstahdem
ler, sıtma savaş personeli, pülverizatör işçileri
ve trahom savaş personeli büyük maddi sıkıntı
lar içindedirler. Yaptıkları hizmetin ağırlığı göz
önüne alınırsa, bu personelin insanca yaşama
olanaklarına kavuşmaları ve yüklendikleri ağır
görevleri yapabilmeleri için âdil bir ücrete ka
vuşmalarını sağlıyacak tedbirlerin alınması zo
runludur.
Sayın milletvekilleri, son aylarda memleke
timizde gerçekten maharetli organ nakli ameli
yatları yapılmıştır. Türk tıbbının ileri bir tek
nikte çalışması halkımıza hizmetin en iyisini su
nacak bir düzeye gelmesi hepimizin ortak temen
nisidir. Ancak bu çalışmaların en uygun şartlar
da her türlü teknik ve araştırma olanaklarının
hazırlandığı bir ortamda hayvan tecrübelerin
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den mümarese kazanmış uzmanlar tarafından ya
pılması elbette en büyük dileğimizdir.
BAŞKAN — Sayın Ekinci vaktimi doldu
efendim.
TARIK ZÎYA EKÎNOt (Devamla) — Bitiri
yorum Sayın Başkanım.
BAŞKAN — Lütfen...
TARIK ZÎYA EKÎNCt (Devamla) — Bu ça
lışmalarda bir öaenti payının olmaması, elverişli
olmıyan şartlara rağmen öncelik sağlama arzu
sunu geri almaması temennisinde bulunmayı da
bir görev sayarım.
Sayın milletvekilleri, hâkimlik mesleki ilmî
çalışmayı gerektiren insan sağlığı hizmetinde
ulvî bir meslektir, ilmî yeteneğini ispatlamış ve
istanbul, Ankara gibi büyük şehirlerimizin has
tanelerinde ihtisas kadrolarında görev alan he
kimlerimiz için yapılacak idari tasarruflarda ve
verilecek nakil kararlarında Bakanlığın dikkat
li hareket etmesi zorunludur. Dünyanın bütün
büyük şehirlerindeki hastane hekimliği Öael bir
kariyer olarak mütalâa edilir ve bu hekimler ge
nellikle idarenin tasarruflarından azade olarak
bir nevi ilmî bağımsızlık içinde çalışırlar. Tür
kiye'de bu geleneğin kurulması zorunludur. An
kara, istanbul illerinin hastane hekimleri uluor
ta bir şekilde Bakanlığın keyfî kararlariyle baş
ka yere nakledilmemelidirler. işte bu husus sağ
lam esaslara bağlanmalıdır. Hele bu nakillerden
ötürü Danıştayın tehiriicra kararlarının veya
kesin hükme bağlanmış kararlarının uygulanma
masını hem Anayasa hukuku açısından, hem de
hekimlik meslekinin ilmî niteliğinin gereklerine
saygılı olmak bakımından son derece sakıncalı
bulduğumuzu belirtmeyi bir görev sayarız.
Sözlerime burada son verirken Yüoe Meclisi
T. I. P. Grupu adına saygı ile selâmlarım.
BAŞKAN — istanbul Teknik Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi ve Devlet Su işleri Genel
Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe kanun tasarıları için
yapılan açık oylama işlemi bitmiştir. Sıra ile üç
kutuyu daha kaldırınız.
Sayın Sağlık Bakanı söz istemiştir, buyurun
Sayın Bakan.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI
VEDAT ÂLÎ ÖZKAN (Kayseri) — Muhterem
Başkan, muhterem milletvekilleri;
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesi,
Yüce Meclisimizde görüşülürken değerli grup
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sözcüleri arkadaşlarım, gerçekten güzel fikirler
serd ettiler ve çalışmalarımızın bugüne kadar
olan safhasını büyük bir vukufla tenkid ettiler.
Ayrıca ileriye aidolan çalışmalarımız için de isti
fade edilir düşüncelerini açıkladıJlar.
Her birisi emek verilmiş bir tetkik mahsulü
ve bakanlığım için değer ifade eden beyanlar
dır. Bu beyanlar aynı zamanda şüphesiz M,
bundan sonra da devam edecek çalışmalarımız
için teşvik edici bir mahiyet ve mâna da ta
şımaktadır. Bütün arkadaşlarıma bakanlığım
adına teşekkürlerimi arz ediyorum.
Muhterem arkadaşlarım,
Sağlık Bakanlığımızın çalışmaları ve sağlık
mücadelemizin nereden başladığı, hangi nokta
da bulunduğu ve hangi hedeflere ulaşması ge
rektiğini huzurlarınızda, gecikmiş olan şu saat
leri de hesabederek, bütün bir açıklık içerisin
de izaha çalışacağım.
Arkadaşlarım, Orta Doğu, dünyanın birinci
değilse ikinci derecede gayrisıhhi bir bölgesi
dir. Türkiye'mizin de içinde bulunduğu bu 'böl
genin bundan 50 yıl öncesine bir göz atacak
olursak, burada korkunç tahribat yapan bir
çok hastalıkların büyük ıbir rahatlık içerisin
de kol gezdiğini görürüz. Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığının kurulduğu ilk andan itiba
ren yani, bundan tam 49 yıl önce başlıyan sağ
lık mücadelemizin bugüne kadar ısrarlı taki
biyle memleketimiz, Orta Doğu'nun bu gayri
sıhhi vasıtadan kendisini sıyırmıştır ve bugün
memleketimizde o korkunç tahribat yapan has
talıkların pek çoğu, tamamen diyebileceğim bir
mislbet içerisinde eradike edilmiş ve geride ka
lan bir kaçı ise sönme safhasına alınmıştır.
Arkadaşlarım, bütün bu güzel çalışmalara,
bütün bu alınan güzel neticelere rağmen hiç
bir zaman memleketimizin sağlık dâvalarını
ve sağlık meselelerinin çoğu ile halledilmiş ol
duğunu asla kabul edemeyiz ve bu iddiada da
bulunamayız. Daha pek çok sağlık dâvaları
mız ve meselelerimiz hal için bizim çalışmalarımızı ve gayretlerimizi beklemektedir.
Muhterem arkadaşlarım,
Sağlık mücadelemizde ve sağlık hizmetleri
mizde taki/bettiğimiz anasağhk politikamız var
dır. Bu anasağlık politikası Anayasamızın gös
terdiği ve Umumi Hıfzıssıihha Kanunumuzun
tâyin ve tesbit ettiği esaslar içerisinde cereyan
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etmektedir ve esasen bu politika Yüce Meclis
lere sunmuş olduğumuz Hükümet programı
mızda da sarahaten yer almış bulunmaktadır.
l»u politika koruyucu sağlık hizmetlerine,
eğitici sağlık hizmetlerine, halk sağlığı hizmet
lerine öncelik veren, tedavi edici sağlık hizmet
lerimi ise bunun yanında ahenkli bir tarzda
götüren bir politikadır. Eğitici, koruyucu ve
tedavi edici sağlık hizmetlerini Batı standart
ları ölçüleri içerisinde ve arzu ettiğimiz mâna
da bütün yurda teşmil eddbilmek ancak en bü
yük şehirlerimizden en kalabalık şehirlerimiz
den en küçük topluluk olan köye ve köylüye
kadar kademeli bir şekilde götürülmekle müm
kündür. Bunun için yıllarca çalışılmış, uğra
şılmış, hattâ Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı makamına gelmiş olan çok değerli bakan
arkadaşlarımın da görüşleri istikametinde neti
cesiz kalan birçok denemeler geçirmiştir. Ni
hayet 224 sayılı Kanunun kabulü ve 1 Mart
1963 tarihinden itibaren de uygulanmasiyle
milletimizin yaşayışına, memleketimizin şart
larıma uygun bir sağlık hizmeti sistemi bulun
muş, getirilmiş, ve tatbike başlanmıştır. Bu
sistem, bugünkü adiyle sosyalize sağlık hiz
metleri dediğimiz bir sistemdir.
Muhterem arkadaşlarım,
Daha kâğıt üzerinde iken başlıyan ve bu
güne kadar devam eden, hattâ parlâmento kür
sülerinden de görülen bu sisteme karşı aleyh
te bir neşriyat vardır. Bu, bu sistemin iyi bi
linmemesinden, daha doğrusu bu sistemin ma
halline gidip, yerine gidip, derinliğine tetkik
edip müşahede etmemekten ileri gelmektedir.
Arkadaşlarım, burada da söylemdi, dendi
ki; «Pahalı bir hizmettir.» Tetkik ve hesap
mahsûlü olmıyan bir tenkid. Halbuki 22 ildeki
tatbikatımız ve 23 ildeki yatırımlarımız cihaızlariyle, malzemeleriyle, araçlariyle gereçleriyle
570 milyon liraya mal olmuştur ve 1 Mart 1963
tarihinden 1968 tarihine kadar geçen beş sene
lik bir zaman içerisinde... Bunun içine inşaatı
tamamen bitmiş 752 sağlık ocağı, bir kısım in
şaatı bitmiş diğer kısım inşaatlarının ihalesi
yapılmış 765 sağlık ocağı ve 1 300 ün üzerinde
lojman dâhildir. Arkadaşlarım 22 ilde bir sağ
lık hizmetini köylerine varıncaya kadar uygulıyaoaksınız, araçlariyle, gereçleriyle ve beş
yıl gibi uzun bir zamanda geçecek 570 000 000
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lira sarf edeceksiniz, bu zannedildiği kadar
yüksek bir rakam değildir.
Muhterem arkadaşlarım,
Büyük bir iddia ile söylüyorum ki, her yer
de de bunu ifade ediyorum, nasıl ki, her köye
(bir okul yapılıyor, nasıl ki her köye yapılan
bu okula bir öğretmen bulunup da maarif, eği
tim, millîleşen bir tarzda tatbik ediliyorsa sağ
lık hizmetleri de ©besiyle, hemşiresiyle, sağlık
memuru ile, ilâciyle, hattâ helkimi ile her köye
•girecektir ve millîleşen bir tarzda tatbik edi
lecektir. (Alkışlar, «Bravo» sesleri)
işte arkadaşlarım, biz bunun, beş yıllık bir
tecrübemiz ve 22 ildeki uygulamamızla ancak
ve ancak sosyalize sağlık hizmetleri dediğimiz
bir sistemle tatbik edilmekte olduğunu bizzat
müşahede ettik, tesbit ettik.
Arkadaşlarımız, sosyalize hizmetler mev
zuunda personel noksanlığını bilhassa burar
dan ifade ettiler. Fikirlerine katılıyorum, hak
lıdırlar. Yalnız bu mevzuun halli için de biraz
daha sabırlı olacağız. Tedbirlerimiz vardır.
Bundan onbeş yıl önce memleketimizde mezun
ettiğimiz yardımcı sağlık personeli adedi 150 yi
ancak burlurken, 1968 yılında mezun ettiğimiz
yardımcı sağlık personeli adedi 2 100 ü bul
muştur.. Açtığımız ve daha da açacağımız okul
larla bu rakam üç bini geçecek ve böylece önü
müzdeki üç - dört sene içerisinde bütün mem
leket sathındaki yardımcı sağlık personeli boş
lukları süratle dolacaktır. Bizim için asıl sıkın
tı hekim mevzuunda. Bugün her sene verdiğimiz
mezun adedi 600 dür. Halen dört tıp fakültemiz
bu mezun veren hekimlere iştirak etmektedir.
Ege Tıp Fakültesi, istanbul Tıp Fakültesi, Cer
rahpaşa Tıp Fakültesi ve Ankara Tıp Fakültesi.
Hacettepe Tıp Fakültesi bu sene, Atatürk Tıp
Fakültesi de gelecek sene mezun vermek sure
tiyle bu rakama iştirak edecek ve iki sene içe
risinde bu rakam 750 yi bulacaktır.
Diyarbakır Tıp Fakültemiz hizmete açılmış
tır. Üç seneden beri talebe almaktadır,. 14 Mart
1969 tarihinde, yirmi gün sonra Kayseri'de di
ğer bir tıp fakültesinin temelini atacağız ve
yine Trabzon Tıp Fakültesi bu senenin progra
mı içerisindedir.
İkinci Beş Yıllık Plânın tesbit ettiği üç tıp
fakültemiz daha vardır. Onlar için de tıp faJçülteleriyle temastayız, yer aramaktayız. Bina
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enaleyh dört - beş sene içerisinde arkadaşlarım
1 000 - 1 500 arasında bir hekim mezun edecek
bir güce sahibolacağız ki, bu da Türkiye'miz
için küçümsenecek bir rakam değildir. Bina
enaleyh önümüzdeki seneler içerisinde hekim
sıkıntımızın büyük ölçüde hafifliyeceğini bu
radan ifade etmek istiyorum.
Muhterem arkadaşlarım, her yıl bir sene ev
velden daha iyi bir durumdayız. Sosyalize sağ
lık bölgelerinde de durum sosyalizasyondan ev
velki devreye nazaran daha imkân içerisindedir.
Sosyalizasyondan evvel bir Hükümet tabibine
66 köy ve 43 000 nüfus isabet ederken bugün
bir ocağa 20 köy ve 10 000 nüfus isabet etmek
tedir. Sosyalizasyondan evvel 325 vasıta mev
cutken bugün bu miktar 836 yi bulmuştur.
. Yeterli personel, kalifiye personel bilhassa
sağlık hizmetlerinin görülmesinde temel unsur
dur. Yine sosyalize sağlık bölgelerinde imkânı
mız personel bakımından da sosyalizasyondan
evvelki devreye nazaran iyidir, fazladır. Size
bunu mukayeseli rakamlarla vermek isterim.
Sosyalizasyondan önce mütehassıs hekim
168, sosyalizasyondan sonra 267, pratisyen he
kim 224, sosyalizasyondan sonra 461; diş ta
bibi 17, sonra 32; eczacı hiç yok, sonra 10; sağ
lık memuru 579 sonra 1 360, hemşire ve hemşi
re yardımcısı 408, sonra 976, ebe 642, sonra
2 084.
Muhterem arkadaşlarım,
Bu mukayeseli rakamlara göre noksanları
mız vardır, eksik taraflarımız vardır. Ama bu
noksanlığa ve eksikliğe bakarak sosyalizasyon
dan evvelki devreyi aramak, hattâ o devreye
hasret duymak zannımca mantıki değildir ve
şu mukayeseli rakamlarla bu düşüncede olan
arkadaşlarıma biraz açıklık getirmiş olduğumu
ümidetmek isterim.
Arkadaşlarım, sosyalizasyonda mütehassıs
sıkıntısı çekmekteyiz. Sosyalizasyondan evvel
ki devreye nazaran yüz kadar fazla mütehas
sısa sahibolduğumuz halde yine sıkıntı içeri
sindeyiz.
Tarık Ziya Ekinci arkadaşımız söylediler,
çünkü burada kurduğumuz kademelerde bizim
800 kadar mütehassıs hekime ihtiyacımız var.
Ama arkadaşlarım buraya hekim gönderebilmek, Lebit Yurdoğlu arkadaşıma da bu suretle
cevap vermiş oluyorum, bir mukaveleye bağlı

M. Meclisi

B : 56

olmalıdır. Mukavelesiz hekim gönderemeyiz.
Binaenaleyh bizim yaptığımız ve bulduğumuz
bir tedbir ancak münavebeli bir şekilde âdil
ölçüler içerisinde oraya birer ay birer ay, bu he
kim ihtiyacını şimdilik karşılamaktan ibaret
tir. Ve biz 1968 yılında 246 hekimi böylece ora
ya göndermişiz. Yine Lebit Yurdoğlu arkadaşı
ma hitabediyorum, diyorum ki aynı çalımla
ifade ediyorum, arkadaşlarım 1968 yılında ilk
defa olarak Hakkâri vilâyetinde fıtık ameliyat
ları, mide ameliyatları, apandist ameliyatları,
kırık - çıkıklar yapılmıştır. Tarihinde ilk defa
olarak yapılıyor, ve ben bizzat gözlerimle mü
şahede ettim: Orada bir hekimin, bir mütehas
sıs hekimin, bir operatörün bulunması büyük bir
imkân oluyor. Birer birer gitmiş olmakla bera
ber bu büyük imkânı biz ancak münavebeli he
kimleri göndermek suretiyle yaratmış bulunu
yoruz.
Evet oraya, mahrumiyet bölgelerine orada
kalacak, münavebe dışında gidecek hekimler
lâzımdır. Bunun titrini de biz ancak fultaym
dışında çalışan asistanları futaym içine almak,
ücretlerini yükseltmek ve ondan sonra tazminat
aldıkları süre kadar da bir mecburi hizmet yap
mak... Bunu yakında Yüce Meclise getireceğiz
ve böylece Doğu vilâyetlerimizin mütehassıs
ihtiyacını bu suretle karşılamış olacağız. Ted
bir böyle olabilir.
Muhterem arkadaşlarım, ayrıca sosyalize
sağlık hizmetleri bölgesini - ki, bu bölge mem
leketimizin mahrumiyet bölgelerini teşkil et
mektedir - bu bölgeyi cazip kılmanın şartlarını
da aramaktayız ve getirmekteyiz. Bunlardan
biri orada çalışacak olan personele maddi ba
kımdan imkân vermek. Bunu yaptık. Bir mü
tehassıs hekim dört bin lira ile altı bin lira ara
sında net para almaktadır, mahrumiyet değer
lendirmeleri içerisinde. Tıbbiyeden yeni mezun
olmuş genç bir hekimin eline de 2500 ilâ 3 500
lira arasında bir para geçmektedir. Bu devlet
sektörü içeriısinde, devletin en fazla verdiği
bir ücrettir ve bunu da sağlık personeli almış
tır.
Ayrıca üç senelik sosyalizasyon mukavelesi
vardır. Sayın Fehmi Cumalioğlu arkadaşımız
Ibundan bahsettiler. Gerçekten bu mukavele
süresinin üç sene kadar uzun bir müddet ol
ması buraya gidecek olan bilhassa hekim ar
kadaşlarımızı ürkütmektedir. Biz bunun için
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de, bu üç yılık mukavele müddetini bir seneye
indiren kanun tadili teklifimizi Meclise gön
dermiş bulunuyoruz. Halen Sağlık Komisyo
nunda müzakeresi yapılmaktadır.
Bunun dışında yine 5 binin altında nüfusu
bulunan bütün sosyalizasyon bölgesinde bütün
personelimize lojman temin etmiş durumda
yız. Yine sosyalize sağlık hizmetleri bölgesinde
hekimin Devlet dışında geçmiş olan hizmetleri
de nazarı itibara almmaıkta ve bu hizmetler her
ay hekime tazminat karşılğı ödenmektedir.
Muhterem arkadaşlarım, bu arada yine bâzı
arkadaşlarım, başta Lebit Yurdoğlu arkadaşım,
bundan fazlası ile bahsettiler; gerçekten sağlık
evlerini »sağlık ocaklarının hattâ bölge hasta
nelerimizin bulunduğu yerlerde alt yapı hiz
metleri noksandır. Biz bunun içinde ilgili
bakanlıklarla tam bir işbirliği içine girmiş bu
lunmaktayız ve her il bünyesinde bu hizmetle
rin öncelikle bu bölgelere gitmesi için teşeb
büslerimiz olmuştur ve ilgili Bakanlıklarca da
gerekenler yapılmaktadır.
Arkadaşlarım, sosyalize sağlık hizmetlerine
hükümet olarak, bakanlık olarak büyük önem
vermekteyiz ve imkânlarımız içerisinde bütün
yurda süratle teşmilinin de hazırlığı içerisin
deyiz. 1968 yılında Artvin, Rize, Trabzon, Gi
resun ve Gümüşane olmak üzere beş vilâyeti
miz sosyalize sağlık hizmetleri bölgesine katıl»
mıştır. Bu sene 1 Marttan itibaren Maraş ili
miz ve Ağustos içinde de Edirne Vilâyetimiz,
ki yatırımlarını tamamlamıştır, olmak üzere
iki vilâyetimiz sosyalize sağlık hizmetleri böl
gesine katılacaklardır. Yine 1969 yılnda, 1970
te sosyalize sağlık bölgesine katılmak üzere
Nevşehir Vilâyetimizin de yatıranlarına başla»
nacaktır.
Sosyalize sağlık hizmetleri yalnız sağlık hiz
metleri bakımından değil, aynı zamanda top
lum kalkınmasındaki müessir faydası bakımın
dan da vazgeçilemiyecek, hattâ ısrarla takibe.
dilecek bir sağlık sistemidir, ama bunun nok
sanlarını, ama bunun eksiliklerini görmek,
bunun hatalı işleyişini tesbit etmek ve bunları
telâfi etmek, gidermek, ikmal etmek bize düşen bir vazifedir.
Bu arada şunu da ilâve etmek isterim ki;
Dursun Akçaoğlu arkadaşımızla, Tarık Ziya
Ekinci arkadaşımız umumi heyetin toplanama
dığından bahsettiler. Hakikaten senelerden be-
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ri sosyalime sağlık bölgesinin umumi heyeti
toplanmamıştır. Biz bu heyetin de Nıisan, Mayıs
ayında toplanması için hazırlığımızı yapmakta
yız, bu heyet bu aylar içinde toplanacaktır.
Arkadaşlarım, tedavi hizmetleri çok pahalı
bir hizmettir. Hele bu hizmetler devletin üstün
de, Hükümetin omuzlarında ise bunun ağırlı
ğı daha çok hissedilir. Batı ve Amerika bu
mevzuu tam mânası ile halletmiştir. Sağlık si
gortaları kurmak suretiyle halletmiştir. Biz
de bu mevzuun üzerine eğildik. Esasen seneler
den beri bu kürsülerde, 20 seneden beri, as
gari 20 seneden beri bu kürsülerde genel sağ
lık sigortasının getirilmesi daima bahsedil
miştir. İyi niyetle söylenmiştir iyi niyetle karşılanmıştıi', ama hiçbir zaman tatbikata geçilme
miştir. Biz 1968 yılında bu mevzuun üzerine
çok ciddî bir şekilde eğildik. Memleketin sigor
ta otoritelerinden tertibettiğimiz bir heyeti bu
vazifeyle tavzif ettik. Altı ay kadar çalıştılar.
Gerek memleketimizin sağlık hizmetleri duru
munu, gerekse dış dünyada tatbik edilen bu sis
temleri teker teker tetkik ettiler ve bize güzel
lir rapor getirdiler, ki Dursun Akçaoğlu arka
daşımız bu raporun burada tenkidini yaptılar.
Biz bu rapordan 2 bin tane bastırdık, hattâ
daha fazla bastırdık. Bütün ilgili müesseselere,
meslekî teşekküllere* gönderdik, partilerin grup
larına gönderdik, basına gönderdik, bu mevzu
ilp. uğraşan bütün arkadaşlara gönderdik. De
dik ki, tenkid ediniz; yeni bir sistem ortaya ge
tiriyoruz, bunlardan istifade edelim...
Basın yolu ile birçok tenkidler oldu, bize de,
raporların tenkidlerinden ayrıca birçok müte
hassıs ve profesör arkadaşlarımızın yazılan gel
di. Biz bu tenkidler ışığında ve raporu da göz
önünde tutarak toplattığımız heyete bunun
incelenmesi vazifesini verdik ve bu heyet bum:
inceledi ve bugün kanun tasarısını hazırladı.
Bu kanun tasarısı halen Bakanlıkların tetkiki
ne sunulmuştur.
Yine hazırlanan tasarı muayyen müessesele
re ve meslekî teşekküllere gönderilmiştir. Tah
min ediyoruz ki, buralardan döndükten sonra
belki de ufak - tefek revizyonla Yüce meclis
lere sevk edilecektir ve Yüce meclislerimizde
bunların müzakeresi enine - boyuna yapılacak
tır, yapılmasını da istiyoruz. Ve yapıldıktan son
ra da kanunlaşacak ve vatandaşlarımızın hiz
metine arz edilecektir.
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Muhterem arkadaşlarım, günün saati çok
geçtiği için ben birçok mevzular üzerinden çok
kısa pasajlarla geçmek istiyorum.
Üzerinde yine önemle durduğumuz mevzu
lardan birisi tüberküloz. Önemle durmamıza se
bep, Türk Milletinin bu illetten çok çekmiş ol
masıdır. Bilhassa bu hastalık gençlerimizi ve
çocuklarımızı pençesi altına almaktaydı. Yıl
lardan beri, m'ücadelesi yapılmıştır, bilhassa 1953
tarihinden itibaren bilgili, programlı ve teşki
lâtla yapılan bir mücadeleyle, bugün gayet
memnuniyetle iddia edebilirim ki, tüberkülozu
yenecek bir duruma gelmiş vaziyetteyiz ve iki
seneden beri çok dikkatle yaptığımız verem
taramaları bizim tüberküloz mücadelesinde çok
güzeıl mesafeler almış olduğumuzu göstermek
tedir.
Arkadaşlarım, her sene milyonlarla ifade edi
len tüberkülozlu vatandaşlar bugün 400 binin
altına düşmüştür. Her sene tüberkülozdan 50
bin zayiat verirken bu miktar bugün 10 bine
inmiştir. 0 - 6 yaş arası çocuklarımızda verem
müsabiyet miktarı nisbeti % 12 iken bu % 2 ye
inmiştir. Keza gençlerimizde, ki 1953 te yaptı
ğımız üniversite taramalarımızda, % 80 gençle
rimizin tüberküloz mikrobu taşıdığı tesbit edil
mişti. Bu miktar bugün % 20 ye düşmüştür.
Arkadaşlarım, bunlar güzel rakamlardır,
bunlar hepimizi sevindiren rakamlardır, ama
biz bu rakamlara razı değiliz. Biz Türkiye'de,
memleketimizde tüberkülozun kökünü tama
men kazınıncaya kadar bu mücadeleye aynî.
ciddiyet içerisinde devam edeceğiz. 1953 ten
beri, 53 milyon vatandaşımıza tüberküloz testi
yapılmıştır ve 23 milyon vatandaşımız da aşı
dan geçirilmiştir. Köye en iyi giren hizmet ve
rem mücadelesi olmuştur ve 15 milyon köylü
vatandaşımız BCG aşısından geçirilmiştir. Bu
çalışmalarımız bütün dünyaca takdirle ve dik
katle takibedilmektedir, arkadaşlarım.
Bu arada size bunun bir örneğini okumak
isterim.»
1
«Türkiye'de uygulanmakta BCG kampanyası
dünyadaki en iyi kampanyalardan biridir.*Ekip
ler memleketin tümünü kapsamakta ve bilhas
sa son yıllar zarfında aşılanmamış nüfus grup
ları üzerinde durmaktadırlar. Genel olarak tüm
kapsama mükemmel olmuştur ve bu fevkalâde
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başarıdan dolayı Türk Hükümetini ancak teb
rik öderiz»,
Doktor
Skof
Unicef Avrupa Bürosu Müdürü»
Arkadaşlarım, biz tüberküloz mücadelesinde
•bâzı taraflariyle pilân hedeflerini de aşmış bu
lunuyoruE. Gezici röntgen hekimlerimiz İkinci
Beş Yıllık Plân hedefi 35 i bize gösterdiği hal
de biz bu hedefi 1968 de 40 olarak 5 ile geçmiş
durumdayız. 1969 da bunu 50 ye çıkaracağız.
BCG ekipleri 110 u bulmuştur. Plân hedefi
35 geçilmiştir, dispanserlerimiz 200 u bulmuş
tur, plân hedefi 30 geçilmiştir.
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eıadikasyona gidişin ilk yılıdır, önümüzdeki yıl
larda Yüce Meclislere daha güzel haberlerle Ba
kanlık olarak gireceğimizi ümit ederiz.
Arkadaşlarım, yine medeniyetler söndüren,
nesilleri inkiraz ettiren hastalık olarak tarihe
geçmiş olan sıtma mücadelemizin de büyük ba
şarısını burada belirtmek isterim.
1949 yılında 1 milyon 300 bin civarında sıt
malı ve sıtma şüpheli vatandaşımız vardı. Bu
rakam bugün binlerin içine inmiştir. Hemen
hemen her vilâyetimiz bu hastalığın içinde idi.
Bugün 3 vilâyetimiz, Siirt, Mardin ve Diyarba
kır'a inhisar etmiştir. 1966 yılında 3 700 e 1967
yılında 3 500 e ve 1968 yılında da sıtmalı raka
mı 2 900 e düşmüştür ki, nihayet 3 - 4 sene içe
risinde sıtmanın memleketimizden tamamen eradike edileceğinin büyük ümidi içersindeyiz.

Arkadaşlarım, plân hedefini böylesine geç
menin müessir bir faydası var, o da her 5 - 6 se
nede bir Türkiye'yi, taramadan geçirmek, bütün
nüfusu tekrar yeniden elden geçirmek imkânı
Arkadaşlarım, bulaşıcı hastalıklarla da mü
n.a sahiboluyoruz ki, bu tüberkülozun imha edil
cadelemiz her sene artan bir hızla devam etmek
me başlangıcının en önemli bir unsurudur.
tedir. Bunun için esas silâhımız aşıdır. Aşı im
kânlarımız da iyidir. Kolera mücadelemiz baş
Muhterem arkadaşlarım, tüberküloz mücade
ladığı gibi devam etmektedir. Tedbirlerimizde
lemizde böylesine başarılı olmamızın bir sebebi
hiçbir düşme yoktur.
de derneklerle olan güzel iş birliğimizdir. Bilhas
sa bu derneklerin konfederasyon mahiyetinde
Tedbirlerimizi aynen devam ettirmemize se
olan «Ulusal Savaş Verem» Derneğiyle tam bir
bep şudur: Koleranın yerleştiği bölgeler Pakis
işbirliği içerisindeyiz. Bu derneklerin başında
tan ve Hindistan'dır. Bu bölgelerde zaman
dâvaya kendilerini adamış bilgili insanlar var
zaman indifaların olması ve hudutlarımıza ka
dır. Ben huzurlarınızda bu insanlara teşekkürü
dar sıçramalar yapmak suretiyle tehdit eder du
bir vazife biliyorum.
rumda bulunması bizim kolera tedbirlerini aynı
şekilde devam ettirmemize sebebolmaktadır. Aşı
Arkadaşlarım, tüberküloz tedavisinde ayak
yı bol miktarda istihsal etmekteyiz. Hattâ bu
ta tedavi 100 liraya mal olmaktadır. Yatarak
sene bir miktar aşının da ihracı ihtimali vardır.
tedavinin bize maliyeti ise 8 bin liradır. Artık
bütün dünyada yatarak tedavi hemen hemen
Çiçek, esasen kanunen mecburi aşılamaya ta
terk edilmek üzeredir. Ayakta tedavi esas alın
bidir,
sistematik aşılama yapılmaktadır.
maktadır. Esasen dispanserlerimizin açılış ga
Burada
kızamıktan bir nebze bahsedeceğim:
yesi de budur. Daha ziyade etrafı enfekte ede
Bilhassa kış aylarında gazetelerimizin sayfala
bilecek vakalar hastanelere yatırılmaktadır.
rını işgal etmekte, memleketimizin birçok bölge
Bugün 3 sanatoryum ve 32 hastanemiz var
lerinde kızamık salgınları olduğundan ve ve
dır. Erzurum'da 400 yataklı, Bursa'da 400 ya
fatlardan bahsedilmektedir. Bu, sansasyonel
taklı, Yozgat'ta 125 yataklı hastanelerimiz bu
haberler halinde oluyor.
sene katılacaklardır. Ayrıca Elâzığ'da, Muş'ta,
Van'da, Sivas'ta, Ordu'da 200 er yataklı hasta
Arkadaşlarım, şunu kesin olarak hepimizin
nelerimizin de temelleri bu sene atılacaktır.
bilmesi lâzımdır: Türkiye'de 500 bin ilâ 750
Samsun, Diyarbakır ve Adana'daki hastaneleri
bin arasında çocuklarımız her sene kızamığa ya
mizin de tevsii yapılacaktır, 100 yataklı Af kalanır. Bütün dünyada bu böyledir. Bu itibar
yon'daki bir hastanemizin de inşaatı belki bu j la her aile kızamığı normal bir çocuk hastalığı
sene sonunda bitirilmeye çalışılacaktır.
kabul eder. Hemen hemen kızamık geçirmemiş
Arkadaşlarım, 1969 yılı verem mücadelemi
vatandaşımız yoktur. Hepimiz kızamık geçir
zin yeni safhasının başlangıç yılı olacaktır. Bu, j dik.
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Yalnız kızamıklı çocuk doktora ancak ihtilâtlar vukuunda gönderilmektedir, ihtilâtlar
çıkınca da iş işten çoktan geçmiş olmaktadır.
Evet, beslenme bozukluğunun bunda rolü
vardır. Ama esas mesele kızamığa yakalandık
tan sonra çocuğun iyi balama tabi tutulamamasmdandır. Bunun üzerinde bütün dünya dur
muştur. Çünkü her tarafın derdidir bu.
Lebid Yurdoğlu arkadaşım dikkatle takibetmişler, okumuşlar beyanatlarımı, iki sene evvel
Amerika bu mevzuu halletmiştir, mevcudolan
kızamık aşısını geliştirmek suretiyle halletmiştir.
Ben bu yaz Amerika'ya gittiğim zaman 1968 yı
lında Amerika'da 36 milyon çocuğa aşı yapıl
mış olduğunu söylediler. Bu, büyük bir rakam.
Hemen hemen bütün çocuklar aşıya tabi tutul
muş. Tutulması lâzımdır, çünkü geliştirilmiş
olan kızamık aşısı mutlak bir muafiyet vermek
tedir.
Orada 2,5 dolara bu aşı yapılmaktadır. Her
kes seve seve, çocuğunu gönüllü olarak aşıla
maya götürmektedir. Avrupa'da ise ancak 2 - 3
millet 1968 içersinde aşılamaya girmiştir; İngil
tere, Fransa ve Belçika. Bunun dışındaki mil
letler 1969 yılında bu aşılama faaliyetine kesin
olarak geçeceklerdir. Çok yeni bir hâdisedir.
Biz de bu sene 100 dozla bu aşılamaya iş
tirak ediyoruz. Aşı dışarda imal edilmektedir.
Bize 5 liraya mal olmaktadır. Türkiye'de imal
edilebilmesi düşünülmüştür, tetkik edilmiştir.
Arkadaşlarım, Türkiye'de imali 20 liranın
üzerindedir. Halbuki biz bunu daha ucuz bir
şekilde dışardan temin etme imkânlarına sahi
biz. Çünkü büyük kuruluşlara, külfetli kuru
luşlara ihtiyaç göstermektedir. Bu itibarla dı
şardan almamız bize daha ucuza gelecektir, da
ha iktisadi olacaktır. Biz 1969 yılında 100 bin doz
la buna iştirak edeceğiz, aşılama yapacağız. 1970
ten itibaren de 1 milyon dozla diğer rutin aşı
lar içine sokmak suretiyle çocuklarımızı artık
tamamen bu kızamık hastalığından kurtarmak
istiyoruz.
Arkadaşlarım, tifo, paratifo, dizanteri, difteri,
boğmaca, kızıl, şarbon ve kuduz. Bu rakamları si
ze teker teker okumıyacağım. Yalnız istatistik
ler geçen senelere nazaran daha iyi bir durum
da olduğumuzu bize göstermektedir. Yalnız ge
çen sene bizi hayli üzmüş olan polio salgını
bilhassa İstanbul'da kendini göstermiştir, bir an
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da patlamıştır. Biz de yoğun bir şekilde aşı kam
panyalarını götürmek suretiyle bu işin üzerine
eğildik ve 3 ay içerisinde de polio salgınını is
tanbul'da önledik, istanbul'da 500 000 çocuğa,
ev ev dolaşmak suretiyle, kapı kapı dolaşmak su
retiyle aşı yapılmıştır.
Hepinizin bildiği gibi, yegâne koruma vası
tası aşıdır. Ama, bunun dışında, çevre sağlığı
şartlarını da ıslah etmek elbetteki şarttır. Ama
Sağlık Bakanlığı olarak bizim yapacağımız ye
gâne tedbir aşılamadır. Türkiye'nin de maale
sef çevre şartları bozuk olduğuna göre, aşı işine,
bilhassa 1969 yılında yeni baştan ehemmiyet ve
receğiz. Türkiye'de geçen sene 4 - 5 milyon ara
sında çocuğumuz aşılamaya tabi tutulmuştur.
Ama 1969 yılından itibaren yapacağımız aşı ile,
sanki hiçbir çocuk aşılanmamış gibi, yeni baştan
ele almak suretiyle, bu polio mevzuunu da esas
lı bir şekilde kontrol altına almak istiyoruz ve
bu hastalığı en asgari seviyeye memleketimizde
indirmek istiyoruz.
Muhterem arkadaşlarım, trahom da, bilhas
sa Anadolu'muzun Doğu bölgelerini işgal etmiş
ve hemen hemen tarihin ilk devirlerinden beri
işgal etmiş bir hastalıktır. Bu mevzuda da gü
zel çalışmalarımız vardır. 1925 yılında başlıyan
bu mücadelede sırasında o gün 3 milyon tra
homlu vardı memleketimizde. 1958 yılında bu
1,5 milyona düşmüştür. 1966 yılında 1 milyona,
1967 yılında 650 000 e ve 1968 yılında da bu
miktar 500 000 e inmiştir. Devamlı şekilde ta
ramalar yapıyoruz.
Trahomun katî tedavisi vardır. Esasen çev
re sağlığı düzeldikçe, bilhassa su, yol, okul bir
bölgeye girdikçe, trahom süratle düşme göster
mektedir. Yüzde 60 ilâ yüzde 80 arasında olan
bu 22 vilayetimizdeki trahomlu nisbeti, bugün
yüzde 2 ilâ yüzde 15 arasına düşmüştür. Bu
miktar her sene hisselidir bir şekilde azalacak
tır.
Arkadaşlarım, lepra bugün 3 500 olarak Tür
kiye'de görünmektedir. Biz yine 1969 yılında
bütün Türkiye'de bir lepra taramasına geçece
ğiz. Bu miktarın 10 000 e çıkacağını tahmin
ediyoruz ve tesbit ettikten sonra da elbetteki te
davisine yönelinecektir.
Fehmi Cumalıoğlu arkadaşımız, frengi mevzuundan bahsettiler.
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Gerçekten frengi üzerinde duruyoruz. Bâzı
yeni vahalar zuhur etmektedir. Ama tedavi ne
ticesi ihracettiğimiz hastalar çok fazladır. Bu
nun size bir rakamını vermek isterim.
Arkadaşlar, 3 sene içerisinde yeni frengi va
kaları adedi 1 824 tür. Buna mukabil, tedavi
den düştüğümüz hasta adedi 8 433 tür. Ve bir
zamanlar Türkiye'de 160 -170 bin civarında olan
frengili, bugün 17 bine inmiştir ki, bu güzel bir
rakamdır, bunun esaslı mücadelesini yapmakta
yız ve potini katiyen bırakmamaktayız. Ama şu
nu da ben ilâve etmek isterim ki, Fehmi Cumalıoğlu arkadaşımız gibi, geçen sene de buradan
ifade ettim: «Seks olan yerde frengi de olacak
tır.» arkadaşlarım, bunu kabul edeceğiz, ama
bunun da mücadelesini yapacağız, bunun başka
yolu yoktur.
Arkadaşlar, yine üzerinde önemle durduğuğumuz bir mevzu, ki Tarık Ziya Efeinci ve Leibit Yurdoğlu arkadaşlarımız bundan çok bah
settiler, «Çevre Sağlığı» mevzuu.
Ç&vrd sağlığı; ben de buradan ifade etmek
zorundayım ki, Türkiyemizde tatminkâr ol
maktan uzaktır. Bu itibarla, çevre sağlığı mev
zuuna Bakanlık olarak biz de dikkatli bir şekil
de eğildik ve bâzı tedbirler de aldık. Bunları
size kısaca izah edeyim :
Evvelâ, il hıfzıssıhha meclislerimiz bünye
sinde, çevre sağlığı komiteleri kurulmuştur. Bu
komitelerin içinde de, kurstan geçirilmiş ya
hut kolejlerden mezun ettiğimiz çevre sağlık
teknisyenlerimiz vardır. Bunlar kendi bölgele
rinin çevre sağlığı şartlarının ıslahı ile vazifeli
dirler. Ayrıca, içme ve kullanma sularımızın
klorlanmasına büyük ehemmiyet vermekteyiz.
İller Bankası ile de bir işbirliği halindeyiz. 1968
yılında 25 belediyemiz klornatür cihazlarına sa
hip kılınmıştır, montajları bitmiştir. 82 beledi
yemizin de klornatür cihazları, yani klorlama
cihazları monte edilmektedir. 1969 programında
150 kadar belediyeyi bu cihazlara sahip kılma,
programımız içerisindedir. 1970 sonunda niha
yet 1971 yılında, bütün belediyelerimizi klor
natür cühazlariyle teçhiz etmenin imkânlarını
taJm mânasiyle sağlamış olacağız.
Bu arada yine 1968 yılında hallettiğimiz bir
mevzu vardır. Bu da, memba sularımızın tam
otomatik cihazlarla teçhiz edilmesidir. Seneler
den- beri bu durum kronik bir hale gelmiştir.
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3iz, memba suları sahiplerini yerli firmaları
mızla temasa getirdik. Yıkaması, doldurması,
r.apsiillemesi, bütün ciha,zl:vc yerli yapılmak su
retiyle, bugün istanbul, İzmir, Ankara, izmit
3'ilbi büyük şehirlerimizde ve güzel memba su
lan bulunan yerlerdeki içme suları, şişe sulan
;aı cihazlara sahibolmuştur ve artık bilhassa bu
lüyük şehirlerimizdeki vatandajşlanmız emni
yet içerisinde, güven içerisinde şişe sularını
rahatlıkla içebileceklerdir.
Arkadaşlarım, memleketimizde gıdalanmızm
kontrolü ve tahlili büyük bir dağınıklık' arz
sümektedir, bunu her vesile ile ifade ediyoruz.
Tarım Bakanlığı, Gümrük ve Tekel Bakanlığı,
Ticaret Bakanlığı, Sağlık ve Sosyal Yardım
bakanlığı, belediyeler ayrı ayrı ve kanuni mü
eyyideler içerisinde, kendi başlanna ve birbir
lerinden habersiz olmak suretiyle, kontrol ve
tahlilleri yapıyorlar ve neticeler istenildiği gibi
alınmıyor. Biz, koordinasyona gidilmesini tale
belik. ilgili bakanlıklarla koordinasyon çalışmalan içerisindeyiz, nihai safhaya gelinmiş
tir, bu ısrarlı talebimiz devam edecektir.
.Ayrıca, gıda kontrol ve tahlillerinin en
önemli unsuru, lâboratuvarlardır. Biz yine ge
çen sene, Türk Efkârı Umumiyesine her ilde
bir halk sağlığı lâboratuvarı açılması lâzımgeldiğini ifade ettik ve bunu da açacağız, dedik.
O zaman bu hayal gibi görüldü, ama buna baş
ladık. 1968 yılında 16 ilimizde halk sağlığı lâ
boratuvarı kurulmuştur, vazifeye başlamıştır.
1969 yılında 18 ilimiz daha bu lâboratuvara sahibolacaktır, personeli kurstan geçirilmekte ve
cihazları da temin edilmektedir. Daha önceden
kurmuş bulunduğumuz 16 ildeki lâboratuvarlarla, iki sene içerisinde 50 vilâyetimiz halk sağ
lığı lâboratuvarlarına kavuşmuş olacaktır. 50
vilâyette iki sene içerisinde halk sağlığı lâboratııvan kurulması, az birşey değildir arkadaş
larım.
Yino Tarık Ziya Ekinci arkadaşım temas et
tiler: 1968 yılında hallettiğimiz mevzulardan
birisi de «mama» dır. Hepinizin bildiği gibi,
mama evsafından uzak preparaitlar kendileri
ni, reklâmın ve propagandanın zoru ile maale
sef yııvalanmıza, ailelerimize kabul ettirmiş
lerdi. Ve böylece çocuklarımız, tek taraflı bir
beslenme içinde, hakikaten sıhhatlerini kaybet
mektedirler. Biz bunun üzerine bir ilmî heyet
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topladık. Bu heyete bir mama evsafı hazırlat
tırdık ve bunu tüzükle de tescil ettirmek su
retiyle, 1 Mart 1968 tarihinden itibaren uygula
dık: 7 vitaminli, mineralleri havi, proteini, kar
bonhidratı, yağı muayyen ölçüler içerisinde
olan preparatlar.. Bunu gayet ciddî olarak takibediyoruz. Hiçbir zaman Tarık Ziya Ekinci
arkadaşımızın dediği gibi (başıboş bırakılmış)
değildir. Varsa toplattırılıyor, adliyeye verili
yor.
Bu mevzuda bizim karşımıza Danıştay çık
tı arkadaşlar: «Siz böyle preparatları toplatamazsmız» dedi. Gayrisıhhî bir mamanın, bir
preparatm toplattırılmasmda ısrar ettik, Danış
tay kararma rağmen bu toplattırmaya devam
ettik, nihayette de Danıştay bunu aylar geçtik
ten sonra kaJbul etmök zorunda kaldı.
Biz bu mevzuda o kadar ciddîyiz, arkadaş
lar.
Yine bâzı arkadaşlarım hava kirlenmesin
den bahsettiler; galiba Fehmi Oumalıoğlu ar
kadaşım bahsetti, hava kirlenmesinden.
Hava kirlenmesi üzerinde de güzel çalışma
larımız varrfır; kanun tasarısını hazırladık,
Koordinasyon Kurulumuzdadır, yakında da ba
kanlıkların tetkikine sunulacaktır, oradan da
Yüce Meclislere sevk edilecektir.
Yine çevre sağlığı mevzuunda bilhassa üç
büyük şehrimizin sürati e genişliyen gecekondu
larının, sağlık meselelerine de eğilmiş durum
dayız. Buralarda gecekondu polikliniği, gecekon
du dispanseri adı ile mütaaddit dispanserler
açıyoruz. Bunlar koruyucu ve tedavi edici he
kimlik bakımından çak müessir bir şekilde fay
dalı olmaktadırlar. Plânlama ile mutabakata
vardık; bu gecekondu polikliniklerini ve dis
panserlerini daha yaygın ve daha tesirli bir
şekle getireceğiz.
Muhterem arkadaşlarım; anaçocuk sağlığı
hizmetlerine büyük önem vermekteyiz. Anaço
cuk sağlığı hizmetlerini koruyucu hekimliğin
temeli kabul etmekteyiz. Çünkü anaçocuk sağ
lığı hizmetlerinde çocuk anarahmine düştüğü
an>dan itibaren okul çağma kadar anası ile
beraber takib edilmekte, gereken gıda yardım
ları, vitaminler, ilâçlar verilmekte, gezici hem
şireler vasıtasiyle de evlerinde kontrol takip
leri de ayrıca yapılmaktadır.
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Arkadaşlarım; nüfus plânlamasına geliyo
rum. Nüfus plânlaması her sene bu kürsüye
getirilir. Bilhassa Fehmi Oumalıoğlu arkadaşım
ounun üzerinde ısrarla duruyor.
Nüfus plânlamasının dışında içeride ve her
yerde bunun münakaşası yapılıyor, hattâ neslin
'asırlaştırılmasına kadar giden tenkidler yapılı
yor.
Arkadaşlar; tekrar ifade ediyorum: Nüfus
plânlaması bir ailenin istediği kadar, istediği
adette çocuk sahibi olmasının fennî yollarını
öğrenmesidir, bizim tarafımızdan Öğreıtilmesidir.
Bunun başka tarafı yoktur.
Memleketimizde istenilmiyen gebeliklerin
çok iptidai usullerle önlenmesi neticesi birçok
yuvalar yıkılmaktadır, birçok aileler sönmekte
dir. Ve esasen Türkiye'de her üç doğuma bir dü
şük isabet etmektedir. Bu, Türkiye'de öteden
beri nüfus plânlamasının yapıldığını göstermek
tedir.
Ben yine gerek Senatoda, gerekse komisyon
da şu hususun bilinmesini istedim, dedim ki:
Normal bir ailenin muayyen bir müddet içeri
sinde sahibolacağı çocuk adedi asgari 12 dir
ama etrafımızda 12 çocuklu olan enderi nadirattandır. Binaenaleyh, hemen hemen her aile
miz - kusura bakmasın, Fehmi Oumalıoğlu ar
kadaşımıza da söyliceğim - kendileri de dâhil
olmak üzere, kendi bildikleri usuller içerisin
de nüfus plânlamasını yapmaktadırlar. («Nebiliyorsunuz?» sesleri, gülüşmeler) Bu oluyor, ama
biz bu çevrenin karşısına nüfus plânlamasının
fennî usullerini, ilmî usullerini, teknik, tıbbi
usullerini göstermeye çıktığımız zaman onlar da
bizim karşımıza çıkmaktadırlar.
Sonra arkadaşlarımın; nüfus plânlaması
yalnız doğumun kontrolü değildir. Nüfus plân
lamasının içinde sterilite içinde bulunan bir aile
nin, yani çocuğu olmıyan bir ailenin nasıl ço
cuk yapabileceği, çocuk olmasının sebepleri ile
bunları incelemesi vardır ve böylece birçok aile
lere biz çocuk sahibi olma imkânını da bahşetmişizdir.
Yine arkadaşlarım; nüfus plânlaması hiçbir
zaman rahim tahliyesi demek de değildir. Esa
sen bu, kanunlarımızla da men edilmiş bir hu
sustur. Bunun usulleri ancak ana ve çocuğun
sıhhati tehlikeye düştüğü zaman varittir, o da
muayyen heyetler tarafından verilecek rapor-
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larla. Ama bugün Türkiye'de krıminel tahliye
dediğimiz kürtajlar olmaktadır. Yalnız nüfus
plânlamasının başladığı andan itibaren kürtaj
lar da büyük ölçüde azalmıştır.
Arkadaşlarım; nüfus plânlamasını biz Sağ
lık Bakanlığı olarak nüfusun azaltılmiası mev
zuunda bir çalışma olarak, kabul etmiyoruz.
Biz nüfus plânlamasını Sağlık Bakanlığı ola
rak ananın ve çocuğun sıhhatinin korunması
bakımından müdafaa ediyoruz. Bu bakımdan
nüfus plânlaması çalışmalarımız her sene artan
bir şekilde devam etmektedir; 17 bölge başkan
lığı, 67 il başkanlığı kuruluş hazırlığına geçil
miştir, 305 kadar gezici ekiplerimiz vardır, 426
kadar da kliniklerimiz bu işte vazifeli kılın
mışlardır.
Arkadaşlarım; akıl ve ruh sağlığını da biz
1968 mevzuunda merkez teşkilâtımızda müsta
kil bir müdürlük kurmak suretiyle ele almış
durumundayız.
Bugün üç vilâyetimizde akıl ve ruh sağlığı
hastanesi vardır: Bakırköy, Elâzığ ve Manisa'
da. Bu hastanelerimizin yatak mevcudu 4 700
dür. Bu sene Gaziantep'te 300, Samsun'da 300
yataklı iki hastanemiz hizmete girecektir, eski
hastanelerin yeni hastaneye nakli suretiyle.
500 yataklı akıl ve ruh sağlığı merkezinin Ada
na'da temeli atılacaktır. Ankara'da hali in
şada bulunan 500 yataklı ruh sağlığı merke
zinin de bâzı tesisleri yine hizmete girecektir.
Kanser mevzuuna da yeni yeni hamlevi bir
şekilde eğilmiş durumdayız. Makina Kimya En
düstrisi Hastanesinin 150 yataklı metruk bir bi
nasını bugün kanser hastanesi ollarak kullanıyo
ruz. Ama kâfi gelmiyor, fevkalâde büyük izdi
ham içinde çalışmaktadır, halen iki sathi, iki de
rin şua tedavisi monte edilmektedir, önümüzdeki
ay içinde faaliyete geçecektir.
Yine îstanbul ve Ankara'da 500 er yataklı
modern ve her türlü teçhizatı havi, araştırma
merkezleri dâhil olmak üzere, iki büyük tesisin
kuruluş hazırlığına geçilmiştir, arsaları temin
edilmektedir »tahmin ediyoruz ki, 1970 yılından
itibaren bunların da inşasına geçilebilecektir.
Hıfzıssıhha enstitülerimiz yine bir plân mucihince gelişmektedir. 16 bölgede hıfzıssıhha ens
titüleri kurulması lâzımgelmektedir. Halen Ada
na'daki ve Diyarbakır'daki faaliyettedir. İzmir'
de ve Diyarbakır'da kurulmuş olan da hizmete
ve açılışa hazırdır.
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Merkez hıfzıssıhha teşkilâtımızı bilhassa se
rum istihsali bakımından Esenhoğa yolunda
kurmuş olduğumuz serum çiftliği ile büyük bir
rahatlığa kavuşmuş bulunuyoruz. Ankara'daki
hıfzıssıhha binalarının civarında aşı tevsi inşaat
ları da bu sene başlıyacaktır.
Arkadaşlarım; yataklı tedavi müesseseleri
mizi halkımızın ihtiyacını karşılıyacak bir nisbette geliştirmekteyiz. Birinci Beş Yıllık Plân
içerisinde 5 800 kadar bir yatak artışı sağlanmış
tır. İkinic Beş Yıllık Plânda hedef 10 000 dir,
10 000 daha ilâve edilmiş olacaktır.
1968 yılındaki hedef gerçekleşmiştir.
Dursun Akçaoğlu arkadaşımızın dediği gibi,
hakikaten yatak bakımından geriyiz. Batı stan
dartlarının çok gerisindeyiz. Bugün 10 000 kişi
ye 23 kadar yatak isabet etmektedir, ikinci Beş
Yıllık Plânla hedefimiz 10 000 kişiye 25 yatak
tır, üçüncü beş yıllık dönemde hedefimiz 10 000
de 30 yataktır, bundan sonraki hedef 10 000 de
45 yataktır ki, işte biz bu rakama vardığımız
takdirde ancak Batı standartlarına ulaşaJbileceğiz.
Yata;klı tedavi müesseselerimizdeki politika
mız az yataklı illere yönelmek durumundadır ve
yataklı tedavi müesseselerimizin bilhassa asgari
olan malzeme ihtiyaçlarını temin etmenin büyük
gayreti içerisindeyiz. 1967 ve 1968 yıllarında ya
taklı tedavi müesseselerimize 40 milyon liranın
üzerinde malzeme temin etmiş durumdayız.
Size bir misal vermek isterim : 1967 de 25
mili amperlikle 500 mili amperlik arasında 23 ci
haz temin ettik, 1968 de yine 25 mili amperlikle
500 mili amperlik arasında 30 - 32 cihaz temin
ettik. Bu suretle 60 ı bulan bir röntgen cihazı
temin etmiş oluyoruz ki, bu hiç de azımsanmıyacak bir husustur,
Arkadaşlarım; yataklı tedavi müesseselerin
de önem verdiğimiz bir husus vardır, o da; fakir
vatandaşlarımızın hastane kapılarından dönme
mesi. Zaman zaman oluyor, arkadaşlarım; ama
bunun mücadelesini yapıyoruz.
Lebit Yurdoğlu arkadaşımız dediler ki, dö
ner sermayesi olan müesseselerde bu döner ser
mayeye kazanç temin etmek için parasız, fakir
olan vatandaşlarımız mutazarrır olmaktadır.
Arkadaşlarım; bu ancak belki full - time için
söylenebilir. Diğer bütün müesseselerimizde ista
tistiklerimiz şudur : Tedavi müesseselerimizde
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genel rakam; yüzde 12 si ücretli, yüzde 88 i üc
retsiz muamele görmektedir. Ve bu bilhassa sos
yalizasyon bölgesinde ücretli, yüzde 6, ücretsiz
yüzde 94 tür.
Binaenaleyh sosyalizasyonun genişlemesinin,
memlekete yayılmasının işte fakir hastalanmızm göreceği istifade bakımından da daydasını
size arz etmek isterim.
Arkadaşlarım; genel sağlık sigortasını bütün
yurda önümüzdeki yıllarda teşmil edebilirsek o
zaman bütün tedavi müesseselerini tek elde toplıyacağız ve işçi arkadaşlarımızın, işçi kütlesinin
bizim karşımıza çıkıp da; biz sosyal sigorta içe
risindeyiz, siz de bu yok, dedikleri zaman işte
bu ihtiyacı karşılamak suretiyle onlarla aynı se
viyeye geliyoruz ve böylece bütün tedavi mües
seselerini bir araya toplıyacak şartları da mem
leketimizde yaratmış oluyoruz. Böylece daha
rasyonel, daha verimli bir tedavi hizmetleri saf
hası başlıyacaktır.
Pull - time çalışmaları faydalı bir çalışma
dır, arkadaşlarım. Çünkü full - time çalışmala
rında hekim tamamen müessesesine bağlanmak
tadır. Biz 1969 Temmuzundan itibaren full - time'i mecburi hale getiriyoruz. Pull - time'i mec
buri hale getirmek suretiyle ihtiyari sistemi içe
risinde olan karışıklık tamamen ortadan kalka
caktır.
Arkadaşlarım; buradan şuraya geçmek isti
yorum. Uç büyük şehrimizde hekim izdihamı
vardır. Ben bunu Bakan olarak da gayet açık
şekilde görüyorum.
Lebit Yurdoğlu arkadaşımızın dediği gibi, 10
yatağa bir hekim düşüyor. Halbuki 200 yataklı
hastanelerimizde tek doktor bulunuyor. Ama
buradaki hekim arkadaşlarımızı nasıl o tarafla
ra sevk edeceğiz, bu imkânı nasıl bulacağız? Bu,
o kadar kolay değil.
Biraz evvel Tank Ziya Ekinci arkadaşım
buradan ifade ettiler, dediler ki, tedavi müesse
selerimizin bilhassa büyük şehirlerimiz hastane
lerinden doktor arkadaşları idari tasarrufla- bir
tarafa gönderirken çok dikkat ediniz, yetişmiş
arkadaşlarımızı sağa, sola göndermeyiniz, dedi
ler.
Neyi kasdettiMerini biliyorum. Arkadaşla
rım, Ankara Numune Hastanesinde 10 tane şef
var, 10 tane muavin var. Her birisine 5 - 10 ya
tak düşüyor. İdari bir tahkikatla, hattâ teftişle
almış olduğumuz bir arkadaşı aynı seviyede, ay
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nı sistem içerisinde çalışan İzmir'deki bir hasta
neye gönderdik. Derhal Danıştaya gittiler ve
Danıştaydan karar aldılar.
Arkadaşlanm; ben Bakan olarak hizmetimi
en iyi çalıştırmak mecburiyetindeyim, bu takibi
yapmak mecburiyetindeyim. Binaenaleyh, idari
bir tahkikat neticesi, teftiş raporlarına da istinadetmek suretiyle bir arkadaşı bir yerden bir
yere göndermek benim hakkımdır. Yalnız An
kara Numune Hastanesini değil, ben İzmir'deki
hastaneyi, Muğla'daki hastaneyi, Antalya'daki
hastaneyi, Hakkâri'deki hastaneyi de düşünmek
mecburiyetindeyim. Binaenaleyh, bâzı mevzular
da ben bâzı kararları dinlemiyeceğim, arkadaş
larım. Haklı olduğuma inandığım şekilde dinle
miyeceğim, arkadaşlanm.
Arkadaşlar; yine Tank Ziya Ekinci arkada
şım ilâç mevzuu üzerinde durdu.
İlâç üzerinde ben fazla izahata girişmiyeceğim. Yalnız burada şunu ifade ediyorum; ilâçta
yeni bir sistem deniyoruz, yeni bir sistem tatbik
ediyoruz. Bu sistem; ilâcın gerçek değeri ile hal
ka intikalini temin eden bir sistemi getirmektir.
Artık Türkiye'de ucuz ilâç, pahalı ilâç yok. Tür
kiye'de maliyetine satılan bir ilâç var ve maliyet
değeri ile halka intikal eden bir ilâç var. İşte
biz bu sistemle bunu temin ettik.
Bundan sonraki şikâyetler maliyetin üstünde
tesbit edildi, yahut maliyetin altında tesbit edil
di, gibi olacaktır. Bunlar zaten bize zaman za
man intikal etmektedir. Tetkiklerimizi yapıyo
ruz, haklı bulduklarımızı değiştiriyoruz, haksız
bulduklanmızda ısrar ediyoruz.
İlâç standardımız Batı ölçüleri içerisindedir.
Zaman zaman piyasada kontrol yapmaktayız. Bu
kontrolanmızda evsafına uygun olmıyan ilâç
ları toplatıyoruz. Bu toplatılma bütün dünyada
yapılmaktadır. Geçen sene 17 kalem kadar bir
ilâcı piyasadan toplattık, yer yerinden oynadı.
Ve dediler ki, işte görülüyor M, Türkiye'deki
ilâç vasfı fevkalâde düşüktür.
Değil, düşük. Ama, bu, bizim kontrolümüzün
ciddiyetini ve bizim bu hususa vermiş olduğu
muz hassasiyeti göstermektedir ve bu kontrola
devam edeceğiz. Esasen ilâç fabrikalannın da
devamlı bir şekilde kendilerinin otokontrollan
vardır, bu otokontrollanndan geçer, buradan
seri numarası alır, biz de zaman zaman bu ilaç
lan Hıfzıssıhha Enstitümüze göndermek suretiy-
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le tahlillere sunmak suretiyle evsafına uygun olmıyanlan toplattırırız.
Yalnız gelişen ilâç sanayiimiz karşısında bu
gün Hıfaassıhha Enstitümüzün lâboratuvarları
kâfi gelmemektedir. Bunun için yeni bir hazırlı
ğa giriştik; Türkiye'de ilâç kontrol enstitüsünü
ve lâboratuvarflarını açmak hazırlığına giriştik.
Tahmin ediyoruz ki, bunu da 1970 içerisinde
gerçekleştirebileceğiz.
Arkadaşlarım; bütçe ve yatırımlara geliyo
rum : Bilhassa Dursun Akçaoğlu arkadaşımız bu
işin üzerinde fazla durdu. Lebit Yurdoğlu arka
daşım da bir nispet verdi ve dediler ki ; Türkiye'
de genel bütçeye nazaran yüzde 3,5 tur.
3,5 değil, bir defa yüzde 4,23 tür.
LEBİT YURDOĞLU (İzmir) — Ben böyle
bir nispet vermedim, efendim. Rakamlara dikkat
ederim, çünkü.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI
VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) — Bir dakika
efendim, bakayım; Seyfi Güneştan arkadaşımız
vermiş, affedersiniz, yüzde 3,5.
AHMET ŞENER (Trabzon) — Hepsini
C. H. P. ne yükleyin... (G-ülüşmeHer)
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI
VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Devamla) — Arkadaş
lar; Türkiye'de Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığının Bütçesi 1923 ten 1969 yılma kadar nisbet yüzde 1 - 30 arasında değişmiştir.
1963 yılında Sağlık Bakanlığının bütçesi
38 milyon liralık bir artış göstermiştir, ama
umumi bütçe içerisinde 4.8 gibi bhvnisbete yük
selmişti. Halbuki bugün bu bütçede Sağlık ve
(Sosyal Yaddım Bakanlığının bütçesi 67 milyon
liralık bir artışa sahibolduğu halde yüzde 4.23
gübd bir nisbet göstermektedir.
Bu, arkadaşlar şundan ileri geliyor: Bu
günkü bütçemiz 5 milyar liralık bir artış gös
termiştir, bir anda fırlamıştır. Sağlık bütçesi
buna uyamazdı. Bu, muayyen yatırımlara sevk
edilmiştir. Batı dünyası ile mukayese edecek
olursak Batı dünyasının yüzde 10 dan aşağı
nislbeti yoktur.
Ama, arkadaşlarım Batı dünyası okul me
selesini halletmiş, su meselesini, yol meselesi
ni, elektrik meselesini halletmiş, barajını hallet
miş, her şeyini halletmiş. Binaenaleyh bizim
bütçemiz içerisindeki % 4 ün üstündeki nisbet
hiçbir zaman küçük bir nisbet değildir. Ve bi
zim % 4 ün üstündeki nisbetler içerisinde prog
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ramımız var, o programımızı gerçekleştiriyoruz.
Hattâ size misaller verdim, plânın bâzan
hedefinin de üstüne aşıyoruz. Esas mesele, bi
zi şöyle tenkid edeceksiniz; siz, az para alıyor
sunuz, nisbetiniz düşüktür. Bu nistoetle han
gi işi yapacaksınız, diyeceksiniz. Bizim prog
ramımız aksamıyacaktır arkadaşlarım.
G-elecek bütçemizde karşımıza çıkın, siz böy
le söylemiştiniz ama şu şu işleri yapmadınız de
yin. Bunu diyemiyeceksiniz, çünkü o işleri
f azlasiyle yapmış olacağız.
Arkadaşlar, sosyal hizmetler çalışmasına ge
liyorum.
iSosyal hizmetler çalışmaları gerçekten Tür
kiye'de büyük bir dağınıklık arz etmektedir.
Arkadaşlarımız da söylediler; Vakıflar, Millî
Eğitim Bakanlığı, Sağlık Sosyal Yardım Ba
kanlığı, Çocuk Esirgeme Kurumu, her birisi
nin ayrı ayrı kendi çapında bu hizmetlerle meş
gul olması var. Sosyal hizmetler kanun tasa
rısı, Bakanlar Kurulu kararnamesi imzadadır,
T>u imzadan sonra Yüce Meclise sevk edilecek
tir ve Yüce Meclislerde Sosyal Hizmetler Ku
rumu kanun tasarısı kabul edildikten sonra ar
tık bu dağınıklık da ortadan çekilmiş olacak
tır.
Geçen sene kreş açtık. Tarık Ziya Ekinci
arkadaşım bilhassa bu mevzuda durdular, Yenimahalîede modern bir kreş açıldı. İstanbul'
da yeni bir kreş ve gündüz bakımevinin inşaatı
devam etmektedir. Bu sene İzmir'de de bir
kreş ve gündüz bakımevinin temeli atılacaktır.
Ayrıca ihtiyarlık bakım yurtlan, Konyağa ve
Eskişehir'deki faaliyettedir, 1969 yılında istan
bul'da ve Ankara'da beşer milyon liralık kapa
siteli büyük iki ihtiyarlık ve bakım yurdunun
yine temelleri atılacaktır. 1968 yılında 1 500
yatak kapasiteli Ankara Belediyesinin 150 ya
taklı yeni bir tesisi de faaliyete geçmiş bulun
maktadır.
Rehabilitasyon müesseseleri; geçen sene mo
dern ve örnek bir rehabilitasyon tesisini hizme
te açtık. Rehabilitasyon tesisleri, medeni, in• sani hizmetler yapan güzel tesislerdir. 90 ya
taklı ve 150 ayaktan tedavili olan bu örnek
rehabilitasyon merkezi gerçekten büyük fayda
göstermektedir. Türkiye'de 500 00Ö in üstün
de, hattâ 1 000 000 na yakın sakat mevcuttur,
on senede 150 000, trafik kazasından 15 000 ka134 —
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dar sakat kalmıştır. Bu adedler de r< .abilitâsyon müesseselerinin büyük lüzumunu bize gös
termektedir.
Arkadaşlarım, kısaca personel durumundan
da bahsetmek isterim. Daha evvel, sözlerimin
başında personel durumundan bahsetmiştim,
yardımcı sağlık personeli, açtığımız okullarla,
iyi bir safhadadır. Halen 27 sağlık okulu, 27
sağlık koleji vardır. Bunu biz 35 sağlık kole
ji ve 35 sağlık okuluna çıkaracağız ve böylece
3 000 in üzerinde yardımcı sağlık personeli
mezun vereceğiz.
Hekimlerin durumundan bahsettim. Dışarı
da arkadaşlar, bugün 1943 tane hekim var
dır. Bunun 797 si Amerika'da, 197 si Afrika,
Asya tarafımda ve 1 040 ı da Avrupada'dır.
Gecen seneki yekûnumuz 2 000 idi. Demek
ki bir sene içinde 70 e yakın arkadaşımız gel
miştir. Bunlardan 40 ı ki üç ay içerisinde Ba
kanlık bünyemizde vazife almış durumdadır.
Bizzat kendileriyle giderek görüştüm. Arkadaş
larımızın büyük dönme arzuları vardır ve 2 - 3
sene içerisinde tahmin ediyorum ki büyük ölçü
içerisinde memlekete döneceklerdir. Easasen
gerek Almanya'da, gerek Amerika'da yabancı
hekimlere karşı bir reaksiyon başlamış bulun
maktadır. Çünkü orada da külliyetli miktarda
hekim yetişmeye başlamıştır. Yerli hekimler
artık vazife istemektedirler, bunun karşısında
mesleki teşekkülleri harekete gelmiş ve yaban
cı hekimleri memleketlerine iade etmenin ora
larda bizi de memnun eden hareketi başlamış
bulunmaktadır.
Arkadaşlarım, Bakanlık bünyesinde, bütün
teşkilâtımız üzerinde yeni bir teftiş ve muraka
be sistemini kurmuş bulunuyoruz. Bu teftiş,
artık kademelerimize intikal etmiştir, teftiş ka
dememize müsteşarlık ve umum müdürlük ka
demelerimize intikal etmiştir. Her bölge, her
müessesemiz, her sene bir kaç defa teftiş gör
mektedir, bunun büyük faydalarını görüyoruz.
Hem müessese temizlik ve bakım bakımından
en iyi işleyiş haline geliyor, hem de hastalara
iyi muamele yapılıyor. Bunu devamlı bir şe
kilde takibedeceğiz.
Muhterem arkadaşlarım, tenkidlerinizle güç
lendik. Takdirlerinizle teşvik edildik, tavsiye
leriniz ise irşadedici bir şekilde bize tesir et
miştir, yol göstermiştir. 1969 yılında da millî
iradenin tecelligâhı olan Yüce Meclislere ve
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onun muhterem mensuplarına daha iyi hizmet
lerde bulunacağımız inancı içinde olmanızı istiıüam ediyorum. Hepinizi saygıyla selâmlı
yorum. (Alkışlar)
BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın Mu
zaffer Döşemeci. Petrol Dairesi Başkanlığı ile,
Karayolları Genel Müdürlüğü 1S69 yılı Bütçe
kanunu tasarıları üzerinde yapılan açık oylama
işlemi bitmiştir. Son iki kutuyu kaldırın. Saat
02.28. Sayın Döşemeci.
A. P. GRUPU ADINA MUZAFFER DÖŞE
MECİ (İzmir) — Sayın Başkan, muhterem mil
letvekilleri,
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1969 yılı
Bütçesi üzerinde Millet Meclisi Adalet Partisi
Grupunun görüş ve temennilerini arz etmek
için huzurunuza çıkmış bulunuyorum.
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı milleti
mizin tüm sağlık işleri ile sosyal işlerini yürüt
mede yükümlü olan bir bakanlıktır.
Asıl vazifesi sağlık ve sosyal hizmetleridir.
Sağlık hizmetlerini Bakanlığımız İM yönde yü
rütmektedir. Bunlardan biri koruyucu hekim
lik diğeri ise tedavi edici hekimliktir. Millet
lerin sağlık programlarında, koruyucu hekim
lik başta gelir. İnsanların hasta olduktan sonra
tedavisinden önce hasta ohnajmasmın çareleri
arammalıldır. Memleketlerin topyekûn kalkın
masında milletlerin tüm sağlığının büyük payı
olduğu aşikârdır. Bu açıdan bakıldığında Ba
kanlığımızın en önemli vazifelerinin başında
koruyucu hekimdik alanlarındaki çalışmaları
gelir. Birçok Garp memleketlerinde Sağlık Ba
kanlıklarının vazifesi koruyucu hekimlik şeklin
de toplanmışitır. Temennimiz memleketimizde
de en kısa bir zamanda Bakanlığımızın koruyu
cu hekimlikle sosyal işleri yürütme durumuna
girmesidir. Burada hemen şunu işaret etmek
isteriz; uzun zamandan beri çalışmaları devam
erlen ve son rötuşlarının yapıldığını yetkililer
den sevinçle öğrendiğimiz, «Genel Sağlık Si
gortası» kanun tasarısının biran evvel kanun
laşması Bakanlığımızın yalnız koruyucu hekim
lik ve sosyal işler üzerinde vazifelerini yapma
imkânım vereceğinden bu kanunun çıkmasında
memleket sağlığı yönünde büyük faydalar um
duğumuzu belirtmek isterim.
Koruyucu hekimlik görevinde bugün© ka
dar Bakanlığımızın vazifelerini üstün bir şe-
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kilde yerine getirmeye çalıştığı bir gerçektir.
Daha dun denecek kadar kısa bir geçmişte sıt
ma, memleketimizde her mevsimde görülen mü
him bir hastalık olduğu halde sıtma mücadele
teşkilâtımızın bilgili, feragatli ye vatanperverane çalışması neticesi hemen hemen ortadan
kalkmış gibidir. Yalnız Güney - Doğu illeri
mizde sıtma vakaları oldukça fazladır. Burada
görülen sıtma vakaları bütün yurtta tesbit edi
len sıtma vakalarının % 79,94 üdür. Bunun ne
deni o bölgemizin Irakla komşu olması ve Irak'
ın bölgemize yakın olan kısımlarında çıkan
epideminin memleketimize sıçramasııdır. Ba
kanlığımızın sıtma mevzuunda bilhassa bu böl
gemiz üzerinde daha titiz duracağına emin
bulunmaktayız. 1968 yılında sıtma yönünden
bütün bir millet kontrol altına alınmış, bun
lardan 1 802 186 kişinin kanı muayene edil
miş ancak 2 952 kişide sıtma müspet bulunmuş
tur. Bunun yüzde olarak ifadesi % 0,16 dır. Bu
rakamın sıtma mücadelesi yönünden sevindiri
ci bir sonuç olması iktiza eder.
Muhterem arkadaşlar,
Koruyucu hekimlik yönünden Türk Mil
letinin sağlığı ile yakından ilgisi bulunan Ve
rem Savaşından kısa da olsa bahsetmek isterim.
Verem hastalığı bulaşıcı olması ve insan gücü
nü büyük nisbette yok etmesi bakımından bütün
dünya milletlerinin hassasiyetle üzerinde dur
dukları bir konudur. Bu bakımdan bizde de
Bakanlığımız Verem Savaşında ötedenberi
gereken ehemlmiyoti göstermiştir, istatistikle
re göre 1948 yılında il ve ilçe merkezlerinde
veremden ölüm oranı 100 000 de 240,7 iken bu
rakam 1966 yılında 100 000 de 32,6 ya düş
müştür. Halen memleketimizde yılda verem
den ölenlerin miktarı 10 000 civarındadır. Ve
remle en müessir savaş bildiğiniz gibi vereme
yakalanmamışlarda BOG aşısının tatbiki ile
olur. Bunun için de «bütün halkı aşılama»
kampanyasına hız verme lüzumu vardır. Bugü
ne kadar yapılan çalışmalara bir göz atacak
olursak verem savaş alanında küçümsenmiyecek neticelerin alındığı! görülecektir. Memle
ketimizde BCG faaliyeti ilk olarak 1953 yılımda
başlamış, 1959 yılına kadar birinci devir faali
yetlerinden 67 il, 493 ilçe ve 34 951 köy tarana
rak 20 299 018 kişiye tüberkülin testi yapılmış,
bunlardan lüzum görülen 7 722 620 kişiye aşı tat
bik edilmiştir. 1959 yılından 1964 yılma kadar ge-
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çen ikinci devir içinde 67 il, 570 ilçe ve 34 823 köy
taranmış 23 253 556 kişiye tüberkülin testi ya
pılmış bunlardan lüzum görülen 7 209 474 kişi
ye de BCG aşısı tatbik edilmiştir.
1965 yılından başlamak üzere 1967 yılı so
nuna kadar geçen 3 ncü devir içimde 67 il, 571
ilçe ve 35 375 köy taranmış 7 829 015 kişiye tü
berkülin testi yapılmış ve bunlardan lüzumu
olan 0 - 6 yaş grupundaki çocuklara direk
olmak üzere 6 053 030 çocuğa ( 0 - 6 yaş arasın
daki 3 954 030 çocuğa tüberkülnsiz) BCG aşı
sı tatbik edilmiştir. 1968 yılı başında 4 ncü de
vir çalışmalarına başlanmış mükerrerler dâhil
olmak üzere 1968 yılı Aralık başına kadar
53 520 604 kişiye tüberkülin testi yapılmış ve
bunlardan lüzum görülen 22 414 589 kişiye de
( 0 - 6 yaş grupundaki 4 942 022 çocuğa tüberkülinsiz) BCG aşısı tatbik edilmiştir. Bu ça
lışmalar göstermektedir ki, verem savaşında
geniş çapta çalışmalar olmakta her yıl artan
bir hızla BCG aşı kampanyası devam etmekte
dir. Halen Türkiye'mizde 0 - 6 yaş arasında bu
lunan bütün çocuklarımızın % 50 den fazlası
aşılanmış durumdadır. Temennilmiz verem sa
vaş mevzuunda Bakanlığımızın aynı tempo ile
BCG aşılama kampanyasına devam etmesi en
kısa zamanda 0 - 6 yaş arasında aşılanmamış
çocuk bırakmamasidır. Bunun için gezici rönt
gen tarama ekipleriyle BCG aşı kampanyasının
artırılması lüzumu kendiliğinden ortaya çık
maktadır. 1968 yılında gezici verem tarama
ekipleri 22 ye çıkmıştır. 2 noi Beş Yıllık Plân
hedefi 35 dir. 35 rakamına ulaştığımız gün,
memleketimizde her beş senede bir bütün mil
leti taramaya tabiî tutacağımıza inanmaktaidik. Halbuki bugün bu hedefi de geride bırak
mış bulunuyoruz. Bakanlığımızın bu yöndeki
çalışmaları iftihar verici olup tebrike şayan
dır. Burada halen yurdumuzda adedleri 175 olan
verem savaş derneklerinin faaliyetlerini kendi
maddi imkânları içinde bakanlıkla teşriki me
sai sarf ederek yapmış oldukları büyük hizmet
lerini takdir ve minnetle anmayı bir borç telâk
ki ederiz.
Muhterem Milletvekilleri,
Halen yurdumuzun Doğu ve Güney - Doğu
illerinde andemik olarak trahom vakıaları var
dır. Bunların miktarı 500 000 kadardır. Bu böl
gelerimizde trahomla mücadele muntazaman
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yapılmaktadır. 1950 senesinde muayene .ailen
basta sayısı 191 654 iken bu rakam 1960 da
450 100 e, 1965 te 2 303 166 ya ve 1968 sene
sinde de 1 000 000 nun üzerine çıkmış. Yapı
lan tedavilerle hastalık 1950 de % 33 iken 1966
da % 9,1, 1965 te % 9,2 ve 1968 de % 6,6 ya
düşmüştür. Trahomdan hasta olan vatandaşla
rımızın körlük yüzdesi ise 1950 de % 2,1 iken
bu gün % 0,1 durumundadır. Bu rakamlarda
gösteriyor ki, yapılan tedavilerden memnuni
yet verici neticeler alınmaktadır.
Memleketimizde halen 10 000 lepralı ve
25 000 kadar da Frengili vardır. Son zamanlar
da bâzı çevrelerce taze frengi vakıalarının art
mış olduğu söylenmektedir. Bakanlığımızın bu
mevzuda da hassasiyet göstereceğinden emin
bulunmaktayız.
Muhterem arkadaşlar; Koruyucu hekimlik
bölümünün bu kısmında yeni doğan neslimizi
tehdidedici ve bugün için aşılanmaktan başka
bir tedavisi olmıyan çocuk felcinden (Polio)
bahsetmek istiyorum. Hepimiz biliyoruz ki, Po
lio epidemileri Avrupada İskandinav memleket
lerinde başlamış zamanla Orta Avrupa, Güney
Avrupa ve Balkanlar üzerinden memleketimize
gelmiştir. Bilhassa büyük şehirlerimizde toplu
yaşama şartlarının icabettirdiği yerlerde Polio
vakıaları son zamanlarda hissedilir derecede
artmıştır. 1967 senesinde tesbit edilen 814 paraJîtik Polio'ya karşı 1968 senesi ilk 11 ayı için
de 1975 vâk'a görülmüştür. Polio vakıalarının
artması yanı sıra polio dan öiüm 1967 yılında
27 iken 1968 yılında 93 e yükselmiştir. Bu va
ziyet karşısında Sağlık Bakanlığımıza samimî
tavsiyemiz aşı tatbikatını genişletip hiç olmaz
sa vakıaların çok görüldüğü büyük şehirlerde
0 - 6 yaş grubu çocuklarına mecburi aşıyı tat
bik etmesidir. 1968 senesinde muhtelif yollarla
memlekete 6 000 000 doz aşı girdiği bilinmek
tedir. 1969 yılında 7 145 000 doz aşı alınacağı
yetkililerce ifade edilmiş ve programa alın
mıştır. Temennimiz bu yıl programına alınan
aşınmt memleketimize biran evvel ithali ile epi
demi mevsimi olan yaz aylarından evvel 0 - 6 yaş
arasındaki çocuklara aşının tatbik edilmesidir.
Muhterem milletvekilleri, bilhassa son yıl
larda daha ziyade çocuk hastalığı olan kızamık'm de pekiyi olmıyan hijyen şartlarından
ötürü komplikasyonlu seyredip ölüm vakıala
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rının artmış olması hesabiyle henüz memleke
timizde istihsali yapılamıyan Kızamık aşısının
Bakanlıkça ehemmiyetine binaen ithal edilip
hiç olmazsa hijyen şartları müsaidolmıyan böl
gelerimizdeki çocuklara tatbik edilmesini ehem
miyetle tavsiye ederiz.
Muhterem arkadaşlar, Partimizin ve Hükü
metimizin «bütün hizmetleri vatandaşın ayağı
na götürme» cümlesinden olan Kalkınma Plân
larına giren ve 224 sayılı Kanunla tatbik etmek
te olduğumuz Sağlık hizmetlerinin sosyalleştiril
mesi üzerinde görüşlerimizi arz etmek istiyoruz.
1963 yılından 1968 yılına kadar memleketi
mizde 22 il sosyalleştirilmiştir. 1969 yılında
sösyalleştirilecek olan Maraş ili ile bu miktar
23 olacaktır. Bu da il adedi bakımından mem
leketimizin üçte biri ve nüfus olarak 8 000 000
demektir. 1969 yatırım programına Nevşehir
ili alınmıştır. Sosyalleştirilen bölgelerde Sağlık
hizmetleri yani koruyucu ve tedavi edici He
kimlik tam mânası ile vatandaşın ayağına gö
türülmüş olmaktadır. Memleketimizin her ta
rafı sosyalizasyona dahil olunca, kanaatimizce
Sağlık İşleri tam bir şekilde yerine getirilmiş
olacaktır. Programa göre bütün Türkiye'de
1 459 000 000 lira sarfı ile 3 260 Sağlık Ocağı
ve 6 520 Sağlık Evi yapılacaktır. Halen 265
milyon lira sarfı ile 801 Sağlık Ocağı ve 810
Sağlık Evi yapılmıştır. 1969 yılında Nevşehir
ilinde olmak üzere 22 Sağlık Ocağı ile daha
evvel programa alınıp da yapılması geciken 24
Sağlık Ocağı ve 60 Sağlık Evi yapılacaktır.
Sosyalizasyona dahil olan illerde mütehassıs he
kim % 30, pratisyen hekim % 47, Sağlık me
muru % 80, hemşire % 30 ve köy ebesi de
% 80 nisbetindedir. Buna göre daha doktor ve
Sağlık personeli ihtiyacımız kendiliğinden mey
dana çıkmaktadır. Hakikaten memleketin sağ
lık hizmetlerini görecek olan doktor ve sağlık
personeli azlığı hepimizin üzerinde durduğu
bir mevzudur.
Halen memleketimizde resmî kayıtlara gö
re Aralık 1968 başı itibariyle 12 166 doktor
vardır. Bunlardan 4 023 ü, yani % 33 ü Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığında, 3 797 si
(% 31 i) diğer bakanlık ve kuruluşlarda, 489 u
(% 4 ü) belediye ve özel idarelerde, 3 857 si
(% 32 si) serbest çalışmaktadır. Bu rakamlar
da gösteriyor ki, bütün hekimlerin ancak üçte
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biri milletin tüm sağlık ve sosyal işleriyle meş
gul olması icabeden Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığmdadır. Elde mevcut bu hekim kad
rosu ile bakanlık hem koruyucu hekimliği, hem
de tedavi edici hekimliği birlikte yürütmek
mecburiyetindedir. Diğer bakanlık ve kuruluş
ların hizmetinde bulunan üçte bir hekim ile
serbest çalışan üçte bir hekim ise, yalnız tedavi
edici hekimlik yapmak suretiyle vatandaşa hiz
met etmektedirler. Hekimlerin, sektörler ara
sında bu dengesiz dağılışında, kanaatimizce
memleketimizde tek bir personel rejiminin tat
bik edilmemesinin büyük tesiri vardır. Bunun
için Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının en
kısa zamanda tek personel rejimini tatbik ede
cek kanun tasarısı ile huzurunuza gelmesi en
büyük temennimizdir.
Muhterem milletvekilleri, tkinci Beş Yıllık
Kalkınma Plânımız, 1972 senesine kadar tıp
fakültelerini 12 olarak öngörmüştür. Halen yedi
tıp fakültemiz vardır. 1968 yılında bütün fa
kültelerden mezun olan hekimlerimizin adedi
657 dir. Burada kendi mezuniyet devremin ra
kamını vermek isterim. Mezun olduğum 1948
yılında yalnız İstanbul Tıp Fakültesi olduğu
halde 625 mezun vermişti. Aradan 20 sene geç
tiği ve tıp fakültesi adedi yediye yükseldiği
halde, ki bunlardan 4 tanesi mezun vermekte
dirler, mezun olanların adedinin hemen hemen
aynı kalışı üzerinde hepimizin düşünmesi, çare
araması lüzumu olduğu kanaatindeyim. Her
ne kadar bakanlık, burs vererek tıp fakültele
rinde talebe okutmakta ise de, yine bakanlık
hekim sıkıntısı çekmektedir. Temennimiz, ba
kanlığın burs miktarını artırmakla beraber
Türkiye'nin her tarafının sosyalizasyona gire
ceği ve bu yüzden çok miktarda hekime ihti
yacı olacağı göz önünde tutularak eskiden
tatbik edilen, bakanlığa bağlı tıp talebe yurt
larının yeniden kurulması üzerinde durulması
dır.
Hekimler üzerindeki görüşlerimizi bitirme
den önce, Türkiye'de ve bakanlığımızda müte
hassıs ve pratisiyen hekimler üzerinde de bir
kaç söz söylemek isteriz.
Halen Türkiye'de 12 166 hekimden % 39,20
si, yani 4 769 u pratisyen ve % 60,80 i yani
7 393 ü mütehassıstır. Bakanlık bünyesi için
de mütehassıs hekim 2 290 iken, pratisyen he
kim 1 733 tür. Bu rakamlar hekimlerimizin
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okuldan çıkınca mütehassıs olma isteklerinin
çok olduğunu gösterir.
Bizim gibi,. daha sağlık programlarını tam
olarak gerçekleştirememiş memleketlerde, iyi
yetişmiş pratisyen hekimlere daha çok ihtiyaç
vardır. Onun için bakanlığın sevk ettiği ve
komisyondan geçen hekimlikte intani kanun
tasarısının biran evvel kanunlaşmasını arzu et
mekteyiz.
Hekim kadromuz gibi Sağlık Bakanlığında,
yardımcı sağlık personeli noksanlığı büylük
nisbette mevcuttur. Bilhassa koruyucu ve te
davi edici hekimlikte çok ihtiyacımız olan yar
dımcı sağlık personelinin artırılması hususun
da bakanlığın lüzumlu her türlü tedbiri alma
sını ehemmiyetle tavsiye ederiz.
Muhterem arkadaşlar, memleketimizde te
davi edici hekimliği yalnız Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlığının yapmadığını, bunun ya
nında diğer bakanlık ve kurumlarla serbest ta
babet yapanların tedavi edici hekimlikte katgıda bulunduklarını biraz evvel işaret etmiş
tik. Halen Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
nın yataklı tedavi kurumlarındaki yatak adedi
43 955 tir. 1969 programında bakanlık 2 395
yatak daha ilâve edecektir.
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı dışında
bâzı bakanlıklar ve kurumlarla diğer müesse
selerdeki yatak adedi 34 571 dir. Bu vaziyete
göre toplam olarak memleketimizde 78 526 has
ta yatağı bulunmaktadır. Şunu hemen belirte
lim ki, bu yatak adedi halen kâfi gelmemekte
dir. Buna göre nüfusumuzun 430 una bir ya
tak isabet etmektedir. Bu rakam İsveç'te 70,
İngiltere'de 110, Almanya'da 90, Bulgaristan'
da 140, Yunanistan'da 180, Irak'ta 470, İran'
da 860, Hindistan'da 2 000 kişidir. Bu rakam
lara göre Avrupa devletlerinden daha az,
bâzı Şark devletlerinden daha çok hasta yata
ğına sahibiz. Daha yatak ilâve etmek amaciyle
yatıran yapmaya mecbururz. Bu seneki ba
kanlık bütçesinde yatırımlara 211 160 000 li
ra konmuştur. Halbuki İkinci Beş Yıllık Plân
da 1969 senesi diliminde 417,9 milyon lira ön
görülmüştür. Buna göre İkinci Beş Yıllık
Plân dönemi sonunda 2 milyar liralık yatırımı
tahakkuk ettirebilmemiz için önümüzdeki yıl
larda yatırım harcamalarına daha çok ödenek
koymak mecburiyeti kendiliğinden meydana
çıkmaktadır.
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Burada, özel hastanelere de bakanlığın ge
reken ehemmiyet ve yardımı göstermesini mem
leketimizdeki yatak adedinin artması bakımın
dan lüzumlu görmekteyiz.
Muhterem arkadaşlar, Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığının bütçesi, bu yıl Bütçe Karma
Komisyonundan 1 088 684 875 lira olarak bağ
lanmıştır. Bu miktar Devlet bütçesinin 4,23 ü
demektir. Her ne kadar 1968 senesine göre yüz
de nisbeti % 0,36 az ise de, Devlet bütçemizin
1968 yılına göre artmış olmasından Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanlığı bütçesi relâtif olarak
artmıştır. Bu miktar geçen yıla nazaran 68 mil
yon lira daha fazladır. Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı bütçesinin büyük bir kısmı cari
harcamalara gitmektedir. Bu da aslında doğru
bir keyfiyettir. Zaten memleketimizde Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanlığı bütçesinin tamamının
cari harcamalara verildiği gün, sağlık hizmet
leri tam ve mütekâmil yapılıyor anlamı çıkar.
Muhterem milletvekilleri, Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlığımızın sosyal işlerde bugüne
kadar olan çalışması hakikaten memleket ölçü
sünde oldukça yetersiz kalmıştır. Bütçe müsaa
desi nisbetinde bu sahaya da eğilmesi ve lü
zumlu ehemmiyeti vermesini arzu etmekteyiz.
Memleketimizin büyük bir hızla sanayileşmek
te olduğu şu zamanda çalışan insan gücünü da
ha verimli hale getirebilmek için bilhassa sana
yiin toplandığı büyük şehirlerde ve işçi muhit
lerinde sosyal hizmetlerin başında bulunan ço
cuk kreşlerinin yapımına Bakanlığımızın lü
zumlu ehemmiyeti vermesini lüzumlu görmekte
yiz.
Muhterem milletvekilleri, geçtiğimiz sene,
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ilâç fiyat
ları üzerinde bir ayarlama yapmıştı. Her neden
se bu ayarlamada bâzı ilâçların fiyatları art
mış, bâzılarının da fiyatları düşmüştü. Kanaa
timizce her sanayi mamulünde olduğu gibi ilâç
sanayiinde de fiyatların maliyet üzerinden hesabedilmesi en uygun şekil olsa gerektir. Bu
gün eczaneleri dolduran aynı formül, muhtelif
isim altında binlerce ilâç bulunmaktadır. Bun
ların birçoklarının bugünkü tababette tedavi
değerleri kalmamıştır. Temennimiz Bakanlığı
mızın bu gibi ilâçlara yapılma müsaadesi ver
memesi ve bu ilâçları tasfiye etmesidir. İlâç
mevzuunda Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı-
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nın bundan sonra yerli ve yabancı ilâç firmala
rının dış memleketlere ihraç yapabilecek duru
ma girmeleri için lüzumlu teşvik ve tedbiri al
masını samimî olarak tavsiye etmekteyiz.
1968 senesi sonlarında memleketimizde biri
Ankara, diğeri İstanbul'da olmak üzere başa
rılı iki kalb nakli ameliyatı yapılmış, bu suret
le 1968 yılı Türk tıbbı için semereli geçmiştir.
Kalb nakli ameliyatlarını yapan Sayın Dr. Ke
mâl Beyazıt ile, Sayın Doçent Dr. Siyami Ersek'e huzurlarınızda teşekkürü bir borç bilir,
1969 yılının da Türk tıbbı için başarılı olmasını
dileriz,
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1969
malî yılı bütçesinin memleketimize ve milleti
mize hayırlı olmasını diler. Millet Meclisi A. Par
tisi Meclis Grupu adına hepinize saygılarımı
sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Efendim, Sağlık Bakanlığı
bütçesi üzerindeki görüşmelerin yeterliği teklif
ediliyor. İki önerge var okutuyorum :
Sayın Başkanlığa
Sağlık Bakanlığı üzerindeki görüşmelerin
yeterliğinin oya arzmı teklif ederim.
Arslan Topçubaşı
Çorum. Milletvekili
Sayın Başkanlığa
Sağlık Bakanlığı bütçesi üzerindeki müzake
relerin kifayetini arz ve teklif ederim.
Enver Turgut
İzmir Milletvekili
BAŞKAN — Yeterlik önergelerini oyunuza
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
Bölümlere geçilmesini oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir.
Okutuyorum.
(A/l) Cari harcamalar
Bölüm

Lira

11.000 ödenekler
12 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
12.000 Personel giderleri
544 137 110
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
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Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı

13.000 Yönetim giderler
6 666 791
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
14.000 Hizmet giderleri
57 426 490
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
15.000 Kurum giderleri
226 692 150
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
16.000 Çeşitli giderler
12 534 529
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
(A/2) Yatırım harcamaları

Madde 1. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel
Müdürlüğü cari harcamaları için (A/l) işaretli
cetvelde gösterildiği üzere (5 155 291) lira, ya
tırım harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde
gösterildiği üzere (650 000) lira, sermaye teş
kili ve transfer harcamaları için de (A/3) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere (638 655) lira
ki, toplam olarak (6 443 946) lira ödenek ve
rilmiştir.
BAŞKAN
yorum :

Maddeye ekli cetvelleri okutu-

(A/l) Cari harcamalar
Lira

Bölüm

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları
34 600 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları
32.000 Kamulaştırma ve satınalmalar
3 320 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler.., Kabul edilmiştir.
34.000 Malî transferler
4 984 030
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
35.000 Sosyal transferler
20 587 500
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
36.000 Borç ödemeleri
1 164 275
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesi
Meclisimizce kabul edilmiştir.
10. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuri
yet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon başkan
lıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/575; Cumhu
riyet Senatosu 1/945) (Millet Meclisi S. Sayısı :
809; Cumhuriyet
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Senatosu S. Sayısı : 1170)

BAŞKAN — Bütçe kanun tasarısının mad
delerini okutuyorum :

12.000 Personel giderleri
3 975 038
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
657 000
13.000 Yönetim giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. •
14.000 Hizmet giderler
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
15.000 Kurum giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
16.000 Çeşitli giderler
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

162 002

149 750

211 501

(A/2) Yatırım harcamaları
21.000 Etüt ve proje giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

165 000

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım

ları ve onarımları
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

485 000

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları
32.000 Kamulaştırma ve satmalmalar
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
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34.000 Malî transferler
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
35.000 Sosyal transferler
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
36.000 Borç ödemeleri
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
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Lira

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler.. Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir.

11 444

306 211

21 000

1 nci maddeyi ekli cetvelleriyle birlikte oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler,,. Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
Madde 2. — Hudut ve Sahiller Saflık Genel
Müdürlüğünün gelirleri, bağlı (B) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (6 443 946) lira olarak
tahmin edilmiştir.
BAŞKAN — Maddeye bağlı (B) işaretli cet
veli okutuyoruz :
B — CETVELİ
Bölüm

Lira

53.000 Diğer devlet gelirleri
6 103 500
62.000 Genel Müdürlük malları ge
lirleri
98 000
63.000 Çeşitli gelirler
83 000
72.000 özel gelirler
159 446
BAŞKAN — İkinci maddeye bağlı (B) işa
retli cetveliyle birlikte oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir.
Madde 3. — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğünce 1969 yılında elde edilecek
gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hü
kümler, bağlı (O) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. Bu cetvelde yazılı gelirlerin tarh ve tahsi
line 1969 bütçe yılında da devam olunur.
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler.. Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir,
Madde 4. — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğünün 30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656
sayılı Kanunun 19 ncu maddesine giren hizmet
lerine ait kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde
gösterilmiştir.
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Madde 5. — Hudut ve Sahiller Sağlık
Genel Müdürlüğünün kuruluşu hakkındaki
13 . 5 . 1940 tarihli ve 3820 sayılı Kanuna bağlı
(1) sayılı cetvelde yazılı kadrolardan, bağlı
(L) işaretli cetvelde gösterilenler 1969 bütçe
yılında kullanılamaz.
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler.. Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir.
Madde 6. — (Geçen yıllar borçları) madde
sindeki ödeneğin yetmemesi halinde :
a) 1968 yılı bütçesindeki tertibinde karşı
lığı bulunan borçlar ilgili oldukları hizmet ter
tiplerinden bu maddeye,
b) 1928 - 1967 bütçe yıllarına aidolup da,
Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü madde
sine göre zamanaşımına uğramamış ve karşılık
ları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1969
yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya (Ay
lık ve ücretler kesimleri hariç), (A/l), (A/2)
ve (A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (Ge
çen yıllar borçları) maddesine,
Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten
ödenir.
KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
KEMAL DOĞAN SUNGUN (Zonguldak) —
Sayın Başkanım, burada 16 ncı sayfada 1968
yerine 1967 yazılması lâzım. Bunun bu şekilde
düzeltilerek oylanmasını istirham etmekteyiz.
BAŞKAN — Bu tashih edilmiş. Bir matbaa
hatasıdır.
Komisyonun bu matbaa hatasını tavzih et
mesiyle birlikte maddeyi oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir.
Madde 7. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2)
işaretli cetvelin (Yapı, tesis ve büyük onarım
giderleri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3)
işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve satınalmalar) bölümüne aktarma yapmaya Maliye Ba
kanı yetkilidir,
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler.. Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir.
141 —
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Madde 8. — Gider bölümlerinden yapılacak
harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli cet
velde gösterilmiştir.
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum.
-Kabul edenler.. Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir.
Madde 9. — Bu kanun 1 Mart 1969 tarihin
de yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler.. Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir.
Madde 10. — Bu kanunu Maliye ve Sağlık
ve Sosyal Yardım bakanları yürütür.
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler.. Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir,
Tasarının tümü açık oyunuza sunulacaktır.
Kutular sıralar arasında gezdirilecektir, Kutu
ları dolaştırın lütfen.
Açık oylamaya oyunu kullanmıyan arkada
şımız var mı?... Yok. Açık oylama muamelesi
bitmiştir. Kupayı kaldırınız.
Açık oylama işlemi bitmiştir, kutuyu kal
dırın. Bu oturumda yapılan diğer açık oylama
işlemlerinin sonuçlarını arz ediyorum.
Ankara Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Kanu
nu tasarısının yapılan açık oylamasına 96 oy
kullanılmış sonuçta 65 kabul, 31 ret oyu çık
mıştır.
Gerekli çoğunluk sağlanamaJdığı için açık
oylama tekrarlanacaktır.
Ege Üniversitesi 1969 yılı Bütçe kanunu
tasarısı için 97 oy kullanılmış, sonuçta 66 ka
bul 31 ret oyu çıkmıştır.
Gerekli çoğunluk sağlanamadığı için açık
oylama tekrarlanacaktır.
İstanbul Üniversitesi 1969 yılı Bütçe kanu
nu tasarısı ve 1969 Bütçe kanunu tasarısında
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I yapılan değişikliğe dair kanun tasarısı için
97 oy kullanılmış, sonuçta 65 kabul, 32 ret
oyu çıkmıştır. Gerekli çoğunluk sağlanamadı
ğı için açık oylama tekrarlanacaktır.
İstanbul Teknik Üniversitesi 1969 yılı Büt
çe kanun tasarısı için 97 oy kullanılmış sonuç
ta 65 kabul, 32 ret oyu çıkmıştır. Gerekli ço
ğunluk sağlanamadığı için açık oylama işlemi
tekrarlanacaktır.
Hacettepe Üniversitesi 1969 yılı Bütçe ka
nun tasarısı için 95 oy kıülanılmış, sonuçta
67 kabul 28 ret oyu çıkmıştır. Gerekli ço
ğunluk sağlanamadığı için açık oylama tekrar
lanacaktır.
Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 1969 yılı
I Bütçe kanun tasarısı için 95 oy kullanılmış so; nuçta 62 kabul, 33 ret oyu çıkmıştır. Gerekli
' çoğunluk sağlanamadığı için açık oylama işle! mi tekrarlanacaktır.
|
Petrol Dairesi Başkanlığı 1969 yılı Bütçe
I kanunu tasarısı için 95 oy kullanılmış, sonuçta
I 63 kabul, 32 ret oyu çıkmıştır. Gerekli çoğunI luk sağlanamadığı için açık oylama işlemi tekj rarlanacaktır.
Karayolları Genel Müdürlüğü 1969 yılı Büt| ço kanunu tasarısı için 94 oy kullanılmış, soi nuçta 61 kabul, 33 ret oyu çıkmıştır. GerekI li çoğunluk sağlanamadığı için açık oylama işI lemi tekrarlanacaktır.
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı için 20 oy kulı lanılmış, sonuçta 17 kabul, 3 ret oyu çıkmıştır.
Gerekli çoğunluk sağlanamadığı için açık oyla
ma işlemi tekrarlanacaktır.
Bugün saat 10 da toplanmak üzere birleşi
mi ka,patıyorum.
I

Kapanma saati : 3,05

• * •
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Ankara Üniversitesi 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu
(Çoğunluk yoktur.)
Üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserler
Oya katılmıyanlar
Açık üyelikler
[Kabul
ADANA
Hasan Aksay
Kasım Gülek
ADİYAMAN
M. Arif Atalay
Ali Turanlı
AFYON KARAHlSAR
Osman Attilâ
AĞRI
Nevzat Güngör
AMASYA
Nevzat Şener
Ali Gerilettin Topala
ANKARA
Musa Kâzım Coşkun
Ahmet Dallı
Zühtü Pehlivanlı
ANTALYA
Hasan Akçalıoğlu
ihsan Ataöv
Hasan Fehmi Boztepe
Raf et Eker
Ahmet Torgay
ARTVİN
Mustafa Rona
AYDIN
Sinan Bosna
Kemal Ziya öztürk

BURSA
Mustafa Tayyar
ÇANAKKALE
Ahmet Nihat Akay
Muammer Baykan
DENİZLİ
Fuat Avcı
Zafer Nihat özel
KLÂZIÖ
Kevni Nedimoğlu
ERZURUM
Nihat Diler
Ahmet Mustafaoğlu
Cevat önder
ESKİŞEHİR
Mehmet İsmet Angı
Ertıığrııl Gazi Sakarya
GAZİANTEP
Naşit Sarıca
Mahmut Uygur
Hüseyin Yılmaz
GÎRESUN
I. Etem Kılıeofflu
ÖÜMÜŞANE
Necati Akagün
Sabahattin Savacı

BALIKESİR
Adnan Akın
Cihat Bilgehan

İSPARTA
İrfan Aksu
İSTANBUL
Nurettin Bulak
Nuri Eroğan
Osman özer

BOLU
Ahmet Çakmak
Hami Tezkan

İZMİR
Mehmet Ali Aytaş
Osman Zeki Efeoğlu

: 450
: 114
:
92
: 20
:
2
: 330
:
6

edenler]
ihsan G ursan
Şinasi Osma
KARS
Cengiz Ekinci
KASTAMONU
Ahmet Şevket Bohça
Sabri Keskin
Âdil Toközlü
KAYSERİ
A. Atıf Hacıpaşaoğlu
KIRKLARELİ
Mehmet Atagün
KIRŞEHİR
Menıduh Erdemir
Mehmet Güver
KONYA
Selçuk Aytan
İsmet Kapısız
KÜTAHYA
Ahmet Can Bilgin
Mehmet Ersoy
MALATYA
Hüseyin Doğan
Hamit Fendoğlu
MANİSA
Muammer Dirik
Nah it Yenişehirlioğlıı
MUĞLA
İlhan Tekinalp
izzet Oktay
MUŞ
Kâmil özsarıyıldız
NİĞDE
Yaşar Arıbaş
Haydar Özalp
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Oğuzdcmir Tüzün
ORDU
Hamdi Mağden
RİZE
Mazhar Basa
İsmail Sarıgöz
Cevat Yalçın
SAMSUN
Melâhat Gedik
Süreyya Uluçay
Şevki Yücel
SİNOP
Cemil Karahan
Niyazi özgüç
SİVAS
Tevfik Koraltan
Seyfi Kurtbek
Gültekin Sakarya
TEKİRDAĞ
llyas Demir
TOKAT
Osman Hacıbaloğlu
TRABZON
Ahmet Çehi
UŞAK
M. Fahri Uğrasızoğlu
VAN
Muslih Görentaş
YOZGAT
Turgut Nizamo£lu
Neşet Tanrıdağ
ZONGULDAK
Cahit Karakaş,
Sadık Tekin Müftüoğlu
Kemal Doğan Suıngun
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[Reddedenler]
ADANA
Bekir Tünay
ANKARA
1. Sıtkı Ha tip oğlu
ÇANAKKALE
Cihad Baban
Şefik înan
ÇORUM
Nejdet Yücer

DİYARBAKIR
Met in Cizreli
Tarık Ziya Ekinci
ESKİŞEHİR
Hayrı Başar
İSTANBUL
Hüseyin Ataman
Orhan Erkanlı
Fuad Sirmen

KOCAELİ
SAKARYA
Nihat Erim
Ekrem Alioan
MANİSA
TRABZON
Şevket Raşit Hatipoğlu
Ahmet Şener
MARDİN
URFA ;
İbrahim Aysoy
Behice Ilatko (Boran)
ORDU
Ferda Güley
Arif Hikmet Onat

[ÇekinserlerJ
BALIKESİR
Enver Güreli
Fennî Islimyeli

»>•<«
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UŞAK
Ali Rıza Akbıyıkoğlu
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Ege Üniversitesi 1969 yılı Bütçe kar. mu tasarısına verilen oyların sonucu
(Çoğunluk yoktur.)
Üyes sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserler
Oya ikatılmıyanlar
Açık üyelikler

: - 5ü
: 113
: 91.
: 20
'2
:
: « 531.
(i
:

[Kabul t denler]
ADANA
Hasan Aksay
Kasım Gülek
ADIYAMAN
M. Arif Atalay
Ali Turanlı
AFYON KARAHISAR
Osman Attilâ
AĞRI
Nevzat Güngör
AMASYA
Nevizat Şener
Ali Celâlettkı Topala
ANKARA
Musa Kâzım Coşkun
Ahmet Dallı
Zühtü Pehlivanlı
ANTALYA
Hasan Akçalıoğlu
İhsan Ataöıv
H. Fehmi Boztepe
Rafet Eker
Ahmet Torgay
ARTVİN
Mustafa Rona
AYDIN
Sinan Bosna
K. Ziya öztiürk

BURSA
Mustafa Tayyar
ÇANAKKALE
Ahmet Nihat Akay
Muammer Baykan
DENİZLİ
Fuat Avcı
Zafer Nihat özel
ELÂZIĞ
Kevni Nedimoğlu
ERZURUM
Nihat Diler
Ahmet Mustafaıoğlu
Cevat önder
ESKİŞEHİR
Mehmet ismet Anigı
Ertuğrul Gazi Sakarya
GAZİANTEP
Naşit Sarıca
Mahmut Uygur
Hüseyin Yılmaz
GİRESUN
1. Etem Kılıçıoğlu
GÜMÜSANE
Necati Akagün
Sabahattin Savacı
İSPARTA
İrfan Aksu

İhsan Gürsan
Şinasi Osma
KARS
Cengiz Ekinci
KASTAMONU
Ahmet Şevket Bohça
Sabri Keskin
Âdil Toközlü
KAYSERİ
A. Atıf Hacıpaşaoğlu
KIRKLARELİ
Mehmet Atagün
KIRŞEHİR
Memduh Erdemir
Mehmet Güven
KONYA
Selçuk Aytan
îsmet Kanışız
KÜTAHYA
Ahmet Can Bilgin
MALATYA
Hüseyin Doğan
Hamit Fendoğlu
MANİSA
Muammer Dirik
Nahit Yeniışehirlioğlu
MUĞLA
İzzet Oktay
İlhan Tekinalp

BALIKESİR
Adnan Akım
Cihat Bilgehan

ISTANBNL
Nurettin Bulak
Nuri Eroğan
Osman özer

BOLU
Ahmet Çakmak
Hami Tezkan

İZMİR
Mehmet Ali Aytâş
Osman Zeki Efeoğlu

MUŞ
Kâmil özsarıyıldız
NİĞDE
Yaşar Aribaş
Haydar Özalp
Oğuzdemir Tüzün
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ORDU
Hamdi Mağden
RİZE
Mazhar Basa
İsmail Sarıgöz
Cevat Yalçın
;SAMSUN
Melâhat Gedik
Süreyya Uluçay
Şevki Yücel
SlNOP
Cemil Karahan
Niyazi özıgüç
SİVAS
Tevfik Koraltan
Seyfi Kurtbelk
Gültekin Sakarya
TEKİRDAĞ
llyas Demir
TOKAT
Osman Hacıbaloğlu
TRABZON
Ahmet Cebi
UŞAK
M. Fahri Uğrasızoğlu
VAN
Muslih Görentaş
YOZGAT
Turgut Nizamoğlu
Neşet Tanrıdağ
ZONGULDAK
Cahit Karakaş
Sadık Tekin Müftiüıoğlu
Kemal Doğan Sunıgun
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[Reddedenler]
ADANA
(Bekir TVinay
ANKARA
î. ıSıtkı Hatipıoğlu
ÇANAKKALE
Cihad Baban
Şefik inam.
ÇORUM
Nejdet Yücer

(DİYARBAKIR
Metin Ctereli
Tarık Ziya Ekinci
ESKİŞEHİR
Hayri Başar
İSTANBUL
Hüseyin Atamam
Orhan Erkanlı
Fuad Sirmen

!

KOÖAELI
Nihat Erim

MANİSA
Şevket Raşit Hatipoğlu
MARDİN
İbrahim Aysoy
ORDU
Ferda Güley

[Çekimserler]
BALIKESİR
Enfver Güreli
Fenau Islimyeli

— 146 —

Arif Hikmet Onat
SAKARYA
Ekrem Alicam
TRABZON
Ahmet Şener
URFA
Behice Hatko (Boran)
UŞAK
Ali Rıza Akbıyıboğlu
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İstanbul Üniversitesi 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu
(Çoğunluk yoktur.)
Üyes sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserler
Oya ikatılmıyanlar
Açık üyelikler

:
:
:
:
:
:
:

450
113
90
21
2
o31
6

[Kabul edenler]
ADANA
Hasan Aksay
Kasım Gtülek
ADIYAMAN
M. Arif Atalay
Ali Turanlı
AFYON KARAHİSAR
Osman Attilâ
AĞRI
Nevzat Güngör
AMASYA
Nevzat Şener
Ali Celâlettin Topala
ANKARA
Orhan Alp
Musa Kâzım Coşkun
Ahmet Dallı
Zühtü Pehlivanlı
ANTALYA
Hasan Akçahoğlu
İhsan Ataoıv
Hasan Fehmi Bloztepe
Ratfet Eker
Ahmet Torigay
ARTVİN
Mustafa Rona
AYDIN
Sinan (Bosna
BALIKESİR
Adnan Akın
Cihat Bilgehan
©ODU
Ahmet Çakmak
Hami Tesikan
BURSA
Mustafa Tayyar

ÇANAKKALE
Ahmet Nihat Akay
Muammer Baykan
DENİZLİ
Fuat Avcı
Zafer Nihat özel
ELÂZIĞ
Kevni Nedimağlu
ERZURUM
Nihat Diler
Ahmet (Mustafaoğlu
Cevat Önder
ESKİŞEHİR
Mehmet İsmet Anığı
E. Gazi Sakarya
GAZİANTEP
Na§it Sarıca
Mahmut Uygur
Hüseyin Yılmaz
GİRESUN
1. Etem Kılıcjoğlu
GÜMÜŞANE
Necati Akalgün
Sabahattin Savacı
İSPARTA
İrfan Aksu

KARS
Cen&iz Ekinci
KASTAMONU
Ahmet Şevket İBohıça
Sabri Keskin
Âdil Taközlü
KAYSERİ
A. Atıf Hacıpaşaoğlu
KIRKLARELİ
Mehmet Ataigün
KIRŞEHİR
Memduh Erdemir
Mehmet Gülver
tKONYA
Selçuk Aytan
İsmet Kapısız
KÜTAHYA
Ahmet Can Bilgin
MALATYA
Hüseyin Doğan
Hamit Fendoğlu
MANİSA
Muammer Dirik
Nahit Yenişehirlioğlu
MUĞLA
İzzet Oktay
İlhan Tekinalp
MUŞ
Kâmil özsarıyıldıız

İOTANBUL
Nurettin Bulak
Nuri Eroğan
Osman özer
İZMİR
Mehmet Ali Aytaş
Osman Zeki Efeoğlu
İhsan Gürsan
Şinasi Osma

NİĞDE
Yaşar Arıbaş
Haydar Özalp
Oğuzdemir Tiüzün
ORDU
Hamdi Mağden
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RİZE
Mazhar Basa
İsmail Sarıgöz
Cevat Yalçın
SAMSUN
Melâhat Gedik
Süreyya Uluçay
Şevki Yücel
SİNOP
Cemil Karahan
Niyazi özgüıç
SİVAS
TeMfik K]oraltan
Seyfi Kurtbek
Gültekin Sakarya
TEKİRDAĞ
Halil Başol
llyas Demir
TOKAT
Osman Hacıbaloğlu
TRABZON
Ahmet Cebi
UŞAKM. Fahri Uğrasıızoğlu
VAN
Müslih Görentaş
YOZGAT
Turgut Nizamoğlu
Neşet Tanrıdağ
ZONGULDAK
Cahit Karakaiş
S. Tekin MKiftüoğlu
K. Doğan Sumigun

M; Meclisi

B : 56

1 3 . 2 . 1969

O : 3

.[ Reddedeni er J
ABAXA
Bekir Tünay
ANKARA
I. Sıtkı Hatipoğln
BİNGÖL
Cemal Yavuz
ÇANAKKALE
Cihad Baban
Şefik inan

ÇORUM
Nejdct Yüceler
DİYARBAKIR
Metin Cizreli
Tarık Ziya Ekinci
ESKİŞEHİR
Hayri Başar
İSTANBUL
Hüseyin Ataman

Orhan Erkaınh
Fııad Sirmeın
KOCAELİ
Nihat Erim
MANİSA
Ş. Raşit Hatipoğlu
MARDİN
İbrahim Aysoy
ORDU
Ferda Güley

[ÇeMa-scrJ
BALIKESİR
Enver Güreli
Fennî İslin!veli
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Arif Hikmet Onat
SAKAKYA
Ekrem Alican
TRABZON
Ahmet Şener
UEFA
Behice Hatko (Boran)
UŞAK
A. Rıza Akbıyıfkoğlu

M. Meclisi

B :. 58

19 . 2 . 1989

O : 3

İstanbul Teknik Üniversitesi 1969 yılı Bütçe kanun tasarısına verilen oyların sonucu
(Çoğunluk yoktur.)
Üyes sayısı : -i 50
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
•Çekinserler
Oya (katılmıyanlar

: 116
: 92
: 22
:
2
: 328
6
Acık üyelikler :

•

'
.

[Kabul e denler]
ADANA
Hasan Aksay
Kasıım Güdek (
ADIYAMAN
M. Arif Atalay
Ali Turanlı
AFYON KARAHlSAR
Osman Attillâ
AĞRI
1
Nevzat Güngör
AMASYA
Nevzat Şener
Aid Celâlettin Totpalıa
ANKARA
Oı»harı Alp
!
Musa Kazam Coşkum
Ahmet Dallı
Recai Ergüder
I
Züihtü Pehlivanlı
ANTALYA
HaJsan Akçalioğlu
Ihsaın Ataöv
Hasan Fehmi Boztepe
Rafet Eker
Ahmet Torgay
ARTVİN
Mustafa Rona
AYDIN
Siman Bosna
Kemal Ziya öztürk
BALIKESİR
Adnan Akın
Oiihat Bilgehan
BOLU
Ahmet 'Çakmak
Hami Tezkan

RlZE
Şinasi Osma
ı
BURSA
KARS
Mazhar Basa
Mustafa Tayyar
;
İsmail Sarıgöz
Cengiz'Ekinci
ÇANAKKALE
KASTAMONU
Cevat Yalçın
Ahmet Nihat Akay
\
Ahmet Şevket Bohça
Muammer Baylkan
SAMSUN
Sabrı Keskin
DENİZLİ
HMiâlTıat OwMk
Âdil Toközlü
'
Fuat Avcı
Süıdeyya Uluçay
KAYSERİ
Zafer Nihat özel
Şevki Yücel
A. Atıf Hacıpaşaoğtlu
ELÂZIĞ
SlNOP
KIRKLARELİ
Kevna Nedimoğlu
Mehmet Atagün
Cemil Karahan
ERZURUM
KIRŞEHİR
Niyazi özgfüç
Nihat Diler
!
Me!mkluh Erdemir
Ahmet Mustafaoğkı
SP7AS
Mehmet 'Gülver
Cevat önder
Tevfflk Koraltan
ESKİŞEHİR
KONYA
Seyfi Kurt'bek
Mehmet İsmet Anığı
Selçuk Aytan
Gültekin Sakarya
Ertuğrul Gazi Sakarya
KÜTAHYA
TEKİRDAĞ
Ahmet Can Bilgin
GAZİANTEP
llyıas
Demir
Mehmet
Ersoy
Naşit Sanca
MALATYA
Mahmut Uygur
TOKAT
Hüseyin Yılmaz
Hüseyin Doğan
Osman Hacı'baiLoğllu
GİRESUN
Hamit Fendoğlu
TRABZON
MANİSA
1. Etem Kılıçoğlu
Ahmet Cebi
GÜMÜŞANE
Muammer Dirik
UŞAK
Nahit Yemişehiriliioğlu
Necati Akagün
M. Fahri Uğrasnzoğlu
MUĞLA
'Sabahattin Savacı
VAN
İzzet Oktay
İSPARTA
Muslih Görentaş
ilhan Tekinalp
İrfan Aksu
YOZGAT
MUŞ
İSTANBUL
Turgut
Nizamıoğlu
Kâmil
özsarıyıl'dıız
Nurettin Bulak
Neşet
Tamrıdağ
NİĞDE
Nuri Eroğan
ZONGULDAK
Yaşar Aribaş
Osman özer
Cahit Karakaş
Haydar Özalp
İZMİR
Oğu2ldemir Tüizün
Sadik Telkin MütftübğMehmet Ali Aytaş
ORDU
kı
O.sıman Zeki Efeoğlu
1 Kemal Doğan Sungun!
Halmldi Mağden
İhsan Gürsan
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M. Meclisi

B : 56

19 . 2 . 1969

O : 3

[Reddedenler]
ADANA
Beikir Tünay
ANKARA
î. Sıtikı Hatipioğlu
BİNGÖL

ÇORU/M
Nejdet Yücer

Fuad Sinmen.
KOCAELİ

DİYARBAKIR
Met'in Cizre1]!
Tanık Ziya Ekinci

Cemıal Yavuz

ESKİŞEHİR
Hayri Başar

ÇANAKKALE
Cihad Balban
Şefik İnan

İSTANBUL
Hüseyin Atajman
Orhaun Enkanla

Nihaft Erim
KONYA
İsmet Kapısız
'MANİSA
Ş. Raşi* Hatâpoğ'lu
MARDİN
İbrahim Aysoy

[ÇekinserlerJ
BALIKESİR
Enver G-ürelli
Fennî Isliırayeli

••«I
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ORDU
Ferda Güıley
ArÜf Hifcmet Onat
SAKARYA
Ekrem Ali'can
TRABZON
Ahmet Şenıer
URFA
Be'hice Hatko (B'oran)
UŞAK
Ali Rıza Akbıyıkoğ'hı

M. Meclisi

B : 56

19 . 2 . 1969

O :3

Hacettepe Üniversitesi 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu
(Çoğunluk yoktur.)
Üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserler
Oya ikatılmıyanlar
Açık lüyelikler

:
:
:
:
:
:
:

450
115
92
'21
2
329
6

[Kabul edenler]
ADANA
Hasan Alksay
Kasım Güdek
ADIYAMAN
M. Aril Afcalay
Ali Turanlı
AFYON KARAHİSAR
Osman Attiüâ
AĞRI
Nevzat Güngör
AMASYA
Nevzat Şener
AM Celâlettin Topala
ANKARA
Musa Kâzım Ootşfcun
Ahlmet Dallı
Zühtü Pehlivanlı
ANTALYA
Hasan Akçalıoğlu
ihsan Ataiöv
Hasan Feh'mi Bozteipe
Raf et Efcer
Ahmet Torgay
ARTVİN
Mustafa Roma \
AYDIN
Sinan Bosüa
Kemal Ziya öztürk
BALIKESİR
Adnan Alkın
Cihat İMgenan
BOLU
Ahmet Çalkmak
Halmi Tezfaan
BURSA
Mustafa Tayyar

ÇANAKKALE
Ahmet Nihat Akay
Muamimer Baykan
DENİZLİ
Fuat Avcı
Zafer Nihat özel
ELÂZIĞ
Kevni Nediimıoğlu
ERZURUM
Nihat Diler
Ahmet MuıstaJfaoğilu
Cevat önlder
ESKİŞEHİR
Mehmet İslmet An'gı
Ertuğrul Gazi Sakarya
GAZİANTEP
Naışit Sarıca
iMalhımut Uygur
Hüseyin Yılmaz
GİRESUN
I. Etehı Kıhçoğtu
GÜMÜŞANE
Nöcati Akaıgün
Sabahattin Savacı
İSPARTA
irfan Aksu.
İSTANBUL
Nurettin Bulalk
Osman özer
IZMlR
Mehmiet Ali Aytaş
Osnfan Zeki Efeioğlu
ihsan Gürsan
Şinasi Osm'a
KARS
Cengiz Ekinci

KASTAMONU
Ahmet Şevket Bohça
Sabri Keskin
Âdil Toközlü
KAYSERİ
A. Atıf Hacıpa§aoğ!lu
KIRKLARELİ
Mehmet Atagün
KIRŞEHİR
Menıduh Erdeimir
Mehmet Güver
KONYA
Selçuk Aytan
ismet Kapıisız
KÜTAHYA
Ahmet Can Bilgin
Mehmet Ersoy
MALATYA
Hüseyin Doğan
Hamit Fendioğlu
: MANİSA
Muamlmer Diiirilk
Nahit Yeniışehirlioğlu
MUĞLA
İzzet Ofrıtay
(Ilıhan Tekinalp
(MUŞ
Kâmil özsarıyılldıız
NİĞDE
Yaşar Arıtbalş
Haydar Özalp
Oğuademir Tüizün
ORDU
Halmldi Mağden
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RİZE
Maahar Basa
İsmail Sarıgöz
Cevat Yalçın
SAMSUN
(Melâhat Ged'iık
Süreyya Uluçaıy
Şev^d Yücel
SİNOP
Camili Karahan
Niyazi Özigüç
SİVAS
Tevflik Koralıtan
Seyfi Kurtbek
Gültekin Sakarya
TEKİRDAĞ
îlyas Demir
TOKAT
Osunan Hacıballoğlu
TRABZON
Ahtoet Cebi
UŞAK
M. Fahri Uğrasıaoğlu
VAN
Mulslih Görentaş
YOZGAT
Turgut Nizamoğlu
Neşet Tanirıid'ağ
ZONGULDAK
Cahit Karakaş
Sadılk Tekin Mü'ftÜoğlu ,
Kemal Doğan Sungun

M. Meclisi

B : 56

• 19 . 2 , 1969

O : 3

[Reddedenler/
ADANA
Bekir Tünıay
BİNGÖL
Celmal Yavuz
ÇANAKKALE
Gi'hald Bahan
Şefdlk înan
ÇORUM
Nej'det Yüeer

DİYARBAKIR
Metin Cizrelü
Tarık Ziya Ekinci
ESKİŞEHİR
Hayri Başar
İSTANBUL
Hüseyin Ataman
Orhan Erkanlı
llhami Sancar

Fua'd Simnen
KOCAELİ
Nihat Eriim
MANİSA
Ş. Raşit Hatli'poğlu

Ariitf Hikmet Onat
SAKARYA
Ekrem Alican
TRABZON
Ahmet Şener

MARDİN
İbrahim Aysıoy

URFA"
Behilde Hatko (B'oran)

ORDU
Ferda Gülley

UŞAK
Ali Rıza Akhıyıkıoğlu

[Çekinserler]
BALIKESİR
Enver Güreli
Fernnî Islimyeli
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M. Meclisi

B : 56

19 . 2 ,. 1969

O :3

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu
(Çoğunluk yoktur.)
Üyes sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
.Reddedenler
Çekimserler
Oya ikatılmıyanlar
Açık (üyelikler

: 450
: 114
: 89
: 23
:
2
: ooö
6
:

[Kabul

edenler]

ADANA
Hasan Aksay
Kaısım Güllek
ADIYAMAN
M. Arif Atalay
Ali Turanlı
AFYON KARAHlSAR
O'sm'an Attilâ
AĞRI
Nevzat Güngör
AMASYA
Nevzat Şener
AH Oelâlettin Topala
ANKARA
Musa Kâzım Coşkun
Ahmet D a l ı
Zühtü Pehlivanlı
ANTALYA
Hasan Akçalııoğlu
ihsan Ataöv
Hasan Fehmi Boztepe
Rafet Eker
Ahmet Torgay

BURSA
Mustafa Tayyar
ÇANAKKALE
Ahmet Nihat Afcay
Muammer Baykan
DENİZLİ
FuaJt Avcı
Zafer Nihat Özeff'
ELAZIĞ
Kevni Nediimıoğlu
ERZURUM
Nihat Diler
Ahime t Mustafaoğlu
Cevat Önder
ESKİŞEHİR
.Me'hmet ismet An)gı
Ertuğrul Gazi Salkarya
GAZİANTEP
Naşıiıt Sarıca
Mahmut Uyar
Hüseyin Yilımaz
GİRESUN
1. Et em Kılıçoğlu

Osman Zöki Efeıoğlu
ihsan Gürsan
Şinasi Osma
KARS
Cengiz Ekinci
KASTAMONU
Ahmet Şevket Boıhça
Sabrı Keskin
Adıil Toközlü
KAYSERİ
A. Atıf Hacıpaşaoğlu
KIRKLARELİ
Mehmet Ata gün
KIRŞEHİR
Memiduh Erdeimiir
Mehmet Güver
KONYA
Selçuk Aytan
KÜTAHYA
Ahmet Can Bilgin
MALATYA
Hüseyin Doğan
Hami't Fendoğılu

Oğuzdemıir Tüzün
ORDU
Hamdli Mağden
RİZE
Isımaıil Sarıgöz
Cevat Yalçın
SAMSUN
Melâhat Gedik
Süreyya Uluçay
Şevüd Yücel
SİNOP
Cetmil Karahan
Niyazi özgüç
SİVAS
Tevfik Koraltan
Seyfi Kurtbek
Güıltdkin Sakarya
TEKİRDAĞ
Ilyas Demir
TOKAT
Ostman Hacıbıalloğlu
TRABZON
Ahmet Cebi

ARTVİN
Mustafa Rona

GÜMÜŞANE
Necati Akagün
Sabahattin Savacı

MANİSA
Muamımer Dirik
Nahit Yenişehirllioğlu

UŞAK
M. Fahri Uğrasızıoğlu

İSPARTA
irfan Aksu

MUĞLA
İzzet Oktay
İlhan Tefânalp

AYDIN
Siin'an Bosna
Kemal Ziya öztiünk
BALIKESİR
Adnan AJkın
Cihad B'ilgenan
BOLU
Ahmet Çakmak
Haımi Tezkan

İSTANBUL
Nurettin Bulalk
Nuri Eroğan
Osltnan özer
İZMİR
Mehmet Ali Aytaiş

MUŞ
Kâlmil özsarıyı'Mız
NİĞDE
Yaşar Arıbaş
Haydar Özalp .
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VAN
Muslih Görentaş
YOZGAT
Turgut Nizamoğru
Neşet Tanrıdağ
ZONGULDAK
Cahit Karakaş
S. Tekin Müftüoğlu
Kemal Doğan Sungun

M. Meclisi

B : 56

19 . 2 . 1969

O : 3

[Reddedenler]
ADANA
Bekir Tünay
BİNGÖL
Cemal Yavufe
ÇANAKKALE
Cihad Baban
Şerife İnan
ÇORUM
Ne'jdet Yüeer

KOCAELİ
Nihat Erim

DİYARBAKIR
Metin Cizreli
Tamik Ziya ESkin'ei

MANİSA
Ş. Raşit Hatipoğlü

Arif Hihmıet Onat
RİZE
Mazhar Basa
SAKARYA
Ekrem Alican
TRABZON
Ahmet Şener

MARDİN
İbrahim Ay&oy

URFA
Behi'ce Boran

ORDU
Ferda Güley

UŞAK
Ali Ruja Aklbıyıfkloğlkı

KONYA
İsmeti Kapısız

ESKİŞEHİR
Hayri Başar
İSTANBUL
Hüseyin Atataan
Orhan Erkanlı
îllhami Sanear
Fuald Sd'nn'en

[ÇekinserlerJ
BALIKESİR
Enver Güreli
Fennî folimyeli1

.»>..

»>•••«
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M. Meclisi

B : 56

19 . 2 . 1969

Petrol Dairesi Başkanlığı 1969 yılı Bütçe kanunu

tasarısına

O : 3
verilen oyların

neticesi

(Çoğunıluk yoktur.)
Üye sayı&ı
Oy yenenler
Kaibul edenler
Reddedenler
Çekimserler
Oya katılmayanlar
Açık üyelikler

: 450
: 114
: 89
: 22
: 3
: 330
: 6

[Kabul edenler]
ADANA
Hasan Aksay
Kasıım Gülek
ADIYAMAN
M. Arif Atalay
Ali Turanlı
AFYON KARAMSAR
Osimıan Attdlâ
AĞRI
Nefvzat Günlgör
AMASYA
Nevzat Şener
Ali Oelâlettin Topala
ANKARA
Musa Kâzım Ooşikıun
Ahmet Dallı
Zühtü Pehlivanla
ANTALYA
Hasan Akçalııoğlu
ihsan Ataöv
Hasan Fehmi Boztepe
Rafeıt Eker
Ahnuet Torgay
ARTVİN
Mustafa Roııa
AYDIN
Sinan Bosna
BALIKESİR
Adnan Aikm
Cihat Billgehan (
BOLU
Ahmet Çakmak
Haimi Tezkan
BURSA
Mustafa Tayyar

ÇANAKKALE
Ahmet Nihat Aikay
Mualmımer Baykan
DENİZLİ
Fuat Avcı
Zafer Nihat özel
ELÂZIĞ
Kevni NedkniO'ğlu
ERZURUM
Ahmet Mustalfabğlu
Cevat önder
ESKİŞEHİR
Mehmet ismet Anığı
Ertuğrul Gazd Sakarya
GAZİANTEP
Najş'it Sarıca
Mahmut Uygur
Hüseyin Yilımaz
GİRESUN
I. Etem Kılıçoğlu
GÜMÜŞANE
Necati Akagün
Sahahattin Savacı
İSPARTA
irfan Aksu

KARS
Cengiız EkÜnci
KASTAMONU
Ahmet Şevket Bohça
Sabiti Keskin
Âdil Toközlü
KAYSERİ
A. Atıf Hacıpaşaioğlu
KIRKLARELİ
Mehmet Atagün
KIRŞEHİR
Memduh Erdemir
Mehmet Güver
KONYA
Selçuk Aytan
KÜTAHYA
Ahmet Can Bilgin
Mehmet Ers-oiy
MALATYA
Hüseyin Doğan
Hatoa.it Fen'doğüıu
MANİSA
Mualmimet Dirik
Nahit YeriişeiMrlflloğlu
MUĞLA
İzzet Oktay
ilhan Tekinalp

İSTANBUL
Nurettin Bullak
Nuri Eroğan
Osman özer
İZMİR
Mehmet Ali Aytaş.
Osman Zeki Etfetoğllu
Ihsıan Gürsan
Şinasi Osma

MUŞ
Kâmiıl özsamyılldüz
NİĞDE
Yalşar Arıbaş
Haydar Özalp
Oğuddemir Tüzün
ORDU
Hattndi Mağdetn
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R£ZE
ıtsımail Sarıgöz
Cevat Yalçın
SAMSUN
Melâhat Geldik
'Süreyya Uluçay
Şevki Yücel
SİNOP
Ceanil Karahan
Niyazi özgüç
SİVAS
Tevfik Koraltan
Seyffi Kuirtbek
Güitekin Sakarya
TEKİRDAĞ
Halil Ba§ol
tlyas Demir
TOKAT
Osman Hacubalıoğlu
TRABZON
Ahmet Çebû
UŞAK
M. Falhri Uğrasl'doğılu
VAN
Muslih Görentta§
YOZGAT
Turgut NizaımıoğlDu
Neşet Tannldağ
ZONGULDAK
Cahit Karakaş
Saldıtk Tekin Mutffeüoğlu
Kemal Doğan Sungun

M. Meclisi

B : 56

19 . 2 , 1969

O : 3

[Reddedenler/
ADANA
Bekir Tünay
ANKARA
1. Sıtkı Hatipoğ'lıu
BlNGÖL
öömial Yavuz
ÇANAKKALE
Cihad Baban
Şefilk inan

ÇORUM
Nejldet Yücer
DİYARBAKIR
Metlin Cizreli
TarıJk Ziya EMttıei
ESKİŞEHİR
Hayri Başar
İSTANBUL
Hüseyin At alman
Orhan Eıikanilı

Fuıaıd Sirmelı
KOCAELİ
Nihat Erim
MANİSA
Ş. Raşit HatipoğİTi
MARDİN
İbrahim Aysoy
ORDU
Ferda Giüey
Arıiif Hikmet Onat

[Çekinserler]
BALIKESİR
Enver Gürelli
Fenni Miniye] i

KONYA
İsmet Kapısız

!>•••<«
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RlZE
Haızhar Basa
SAKARYA
Ekrem Alicami
TRABZON
Ahımet -Şener
URFA
BefMoe Hatko (B'0'ran)
UŞAK
Ali Rıza Akbayıfcoğlu

M. Meclisi

B : 56

19 . 2 . 1969

Karayolları Genel Müdürlüğü 1969 bütjs kanunu

O :3

tasarısının

oylama sonucu
(Çoğunduk yoktur.)

Üye sayı.;.
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekimserler
Oya katılmıyanlar
Açık üyelikler

: • ,5ü
: 48
: 46
:
2
ü
:
: : 596
(î
:

[Kabul e denler]
ADANA
Hasaın Aksay
Kaısıim Güldk
ANKARA
Orhan kılp
ANTALYA
Haisan Akçaboğlu
Raifett Eker
Ahlmet Torgay
Oslman Zeki Yüksel
AYDIN
Sinan Bosna
Nıahit Menteşe
BOLU
Hami Tezfka/n
ÇANAKKALE
Refet Sezgin
EDİRNE
lîbami Ertem

i

ERZİNCAN
Hüsamettin Atabeyli
ERZURUM
Turhan Bilgin
İsmail Hakkı Yıldırım
ESKİŞEHİR
Mehmet ismet An'gı
GAZİANTEP
Hüseyin Yılmaz
GİRESUN
I. Etem Kılıçıoğlu
İÇEL
0. Sadık Kutilay
İSTANBUL
Nurettin Bulak
Tekin Erer
Nuri Eroğan
Osman özer

IZMlR
Enver Turgut
KARS
Cengiz Ekinci
KASTAMONU
Ahmet Şevket Bohça
Sabri Keskin
KONYA
M. Ziyaed'din Lrerklelm
ismet Kapısız
MUĞLA
izzet Oktay
NEVŞEHİR
İbraihilm Boz
ORDU
Rail Aybar
Haımldi Mağden
SAMSUN
Melâlhat Gedik

[Reddeo tenler]
İZMİR
Le'biJt Y u r d o ğ l u

TOKAT
Fethi Alacalı

••+•—-m>9*m
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Süreyya Uluçay
Şevki Yücel
SİVAS
Gültdkin Sakarya
TOKAT
M. Şükrü Çavdaroğlu
Osman Hacılbaioğılu
Bedrettin Karaerkıetk
TRABZON
A. İhsan Birinciıoğllu
VAN
Musliıh G;örentaş
YOZGAT
Neişet .Tanradağ
ZONGULDAK
FeVzi Fırat
Cahit Karaıkaş
Kemal Doğan Sungun

M. Meclisi

B : 56

19 . 2 . 1969

Devlet Su tşleri €renel Müdürltigii 1969 yılı Bütçe (kanunu

O : 3

tasarısına

verilen

oyların

sonucu.

(Çoğunıluk yoktur.)
Üyes sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserler
Oya featılmıyanlar
Açık lüyelikler
[Kabul
ADANA
Hasan Aksay
Kasıım Gülefc
Ahımet Töpaloğflu ,
Tahir YücdköCk
ADIYAMAN
M. Arif Atalay
AFYON KARAHİSAR
Mustafa Akalın
Mehmet öö'belkM
Şevki Güler
Ali ihsan Uluışahş'i
AMASYA
Nevzat Şener
Alî Celâdettin Topala
ANKARA
Orhan Alp
Kemal Bağcıoğlu
Muisa Kâzim Coşkun
Ahmet Dallı
ANTALYA
İhsan Ataöv
Ahmet Torgay
ARTVİN
Sa'bit Össnan Avcı
Mustafa Rona
AYDIN
Yüksel Menldereis
Ketoal Ziyıa öztürik
BALIKESİR
Adnan Akın
İbrahim AytaJç
Mevlüt Yılmaz
BİLECİK
Sadi Biiaıay
BİNGÖL
iM. Emin Günldtoğdu

BİTLİS
öervdlet 'Geıbolioğlu
BOLU
Ş. Nihat BayramioğlıU
Halil İbrahim Oop
Ahmet Çaklmak
BURSA
Niilüfeir Gürsoy
Oemal Külâhh
Kasım önadım
Mulstafa Tayyar
ÇANAKKALE
Ahmet Nihat Akay
Refet Sezgin
ÇORUM
Arslan Topçulbaşı
Ahmet Uysal
DENİZLİ
Fuat Avcı
Za'fer Nihat özel
Remzi Şenel
DİYARBAKIR
Hasan Değer
EDİRNE
Na'ztaıi özoğul
ELÂZIĞ
Ömer Eken
Saımet Güldoğan
Kevni Nedim'oğlu
ERZİNCAN
Hüsamettin Atalbeyli
ERZURUM
Neoatii Güven
Ahmet Mustaıfaoğlu
Cövat önder
ESKİŞEHİR
Melhımelt İsnret Angı
Seyfi öztürk

:
:
:
:
:
:
:

450
223
152
70
1
221
6
edenler]
Ertuğrul Gazft Sakiarya
Aziz Zeytinıoğlu
GAZİANTEP
Kâmil Ocak
Naşit Sarıca
Mahmut Uyguır
Hüseyin Yıflimaiz
GİRESUN
1. Eteim Kılıçoğlu
GÜMÜŞANE
SaJbahattin Savacı
HATAY
Abdullah Çilli
Re$at Mursaüloğlu
İSPARTA
Ali İhsan Balılm
Süleyman Demire!
İÇEL
Kemal A t a d a n
Kadür Çetin
İSTANBUL
Mustafa Ertuğrul
Osiman özer
Kaya özdemir
1. Hakkı Tettrinel
Osıman Nuri Ulufcay
Aydm Yalçın
İZMİR
Şülkrü Akkan
Muzaffer Döşetaeıc'i
Settar İksell
Emver Turgut
KARS
Lâtif Aküzüım
Abbas Ali Çetin
Cengiz Ekinci
Celâl Nuri Koç
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KASTAMONU
Ahmet Şevket Bohça
Salbri Ke's'Mn
KAYSERİ
A. Atıf Hacıpaşaoğru
Feyyaz Koksal
Vedat Aid Özkan
KIRKLARELİ
Mehmet Atagün
Arif Hikmet Güner
M. Orhan Türklkan
KOCAELİ
Sedat Akay
Süreyya Sofuoğlıı
Şevket Üsta'oğlu
KONYA
Hasan Dinçör
M. Ziyaeddiın îzerdıem
M. Necati Kalayoıoğlu
MeMri Keskin
Farulk Sükan
Sait Sına Yüoesoy
KÜTAHYA
Ahm'et Can Bilgin
Mesut Erez
Mehmlet Ersoy
MANİSA
Neritman Ağaoğlu
Ertuğrull Akça
Süleyman Çağlar
Muammer Dirik
MARAŞ
Veysi Kadıoğlü
Hacı Ahmet Özs'oy
MARDİN,
Esat Kemal Ayfbar
Nazımi Oğuz

M. Meclisi
MUŞ
Kâmil özsarayıldılz
NEVŞEHİR
İbrahim Boz
NİĞDE
Yaşar Arıtoaş
Haydar Özalp
Oğuzdemir Tüzün
ORDU
Ata Doldur
Ferda Güley
Arif Hikmet Onat
i

RÎZE
İsmail Sarıgöz
Cevat Yalçın

B : 56

SAKARYA
Musühiddin Gürer
Şerafettdn Palker
SAMSUN
Ali Fuat Ali§an
Melâhat Gedik
%ias Kılıç
Osman Şahinioğilu
Süreyya Uluçay
Bahattin Uzunloğlu
Şevki Yücel
SİİRT
Albdülhalİm Araş
Hüseyin Hüsnü Oran
SİNOP
Mustafa Kaptan

19 . 2 . 1969
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Niyazi özgüç
SlVAS
Gıyasettin Dulman
Seyfi Kurtbek
OevaJd Odyaktauaz
TEKİRDAĞ
< Halil Başol
TOKAT
M. Şükrü Çavdarioğlu
Osman Hacıballoğlju.
Bddrettin Karaerikek
TRABZON
A. İhsan B&rincioğlu
Ahmet Cebi
Ekrem Dikmen

URFA
Nedmettin Cevheri
Mahmut Çetin
Cemal Güven
Hüsamettin Koran
UŞAK
Orhan Dengte
YOZGAT
İsmail Halkikı Akdoğan
Neşet Tanrıdağ
ZONGULDAK
Tallât Asal
Fevzi Fırat
S. TeMn MüMioğtlu
Kemal Doğan Sungun

[Reddedenler]
ADANA
Mahmut Bozdoğan
Ali Karcı
Kemal Sariibrahimıoğlu
Bekir Tünay
AMASYA
Kâzım UlUstoy
ANKARA
Hüseyin Balan
Ostaan B ö M b a ş ı
1. Sıtkı Hatipoğllu
Rüza Kuas
Emin Palksüt
llyas Segkin
ANTALYA
Rafet Eker
ARTVİN
Turgut Alitun'kaya
BURDUR
Fethi Çelikbaş
BURSA
Sadrettin Çanıga
İbrahim öktem
Bahri Yazır
ÇANAKKALE
Cilhad Bahan
Şe'fÜ'k İnan
ÇANKIRI
Dursun Akçaoğlu

ÇORUM
Hilmi İncesulu
DİYARBAKIR
Yusuf Azi'zoğflıu
Tamik Ziya Ekinci
ELÂZIĞ
Kemal Satır
ERZURUM
Adnan Şenyurt
GAZİANTEP
Hüseyin Incioğılu
HAKKÂRİ
Ali Karaihaın
İSTANBUL
Hüseyin Ataman
A. öoşjkun Kırca
Fuad Sikmen
İZMİR
Şevket Adalan
Şeref Balkşfls
Lebit Yurdoğlu
KARS
Turgut Göle
Osman Yeltekin
KAYSERİ
Fehmi Cumaluoğlu
Turhan Feyzâoğilu
Cengiz Nayman

KOCAELİ
Nihat Erim
KONYA
İsmet Kapısız
Yunus Koçalk
Seyit Faruk ö n d e r
KÜTAHYA
Hülmimet Erdoğlmuış
MALATYA
Lütfi Evliyaoğlu
İsmet İnönü
MANİSA
Ş. Raşit Hatipoğlu
Mustafa Ok
MARAŞ
Hüseyin Yaycıtoğlu
MARDİN
Seyfi Güneştan
MUĞLA
Seyfi Saidi Penoap
NEVŞEHİR
S. Hakkı Esatoğlu
ORDU
Ferlda Güley
Arif Hükmet Onat
RİZE
Mazhar Basa
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SAKARYA
Ekrem Alican
SAMSUN
Yaşar Akal
SİNOP
HiıMi İşgüzar

srvAs
Orhan Kabübay
M. Kemal Palaoğlu
TOKAT
Fethi Alacalı
Cevdet Aykan
TRABZON
Haindi Orhon
Ahmet Şener
TUNCELİ
Hasan Ünlü
URFA
Behice Hatko (Boran)
UŞAK
Ali Rıza Akbıyıkoğlu
VAN
Mehmet Emin Erdinç
M. Salih Yıldız
YOZGAT
Nuri Koldaman'oğlu
ZONGULDAK
Kâmil Kırıkoğlu

M. Meclisi

B : 56

19 . 2 . 1969

/(Jekinser /
ERZURUM
(riyasettin Karaca
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Hacettepe Üniversitesi 1969 yılı Bütçe kanun tasarısına verilen oylann sonucu
(Çoğunluk yoktur.)
Üyes sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserler
Oya katılmıyanlar
Açık 'üyelikler
[Kabul
ADANA
Hasan Aksay
Kasjm Gülek
Ahmet 'Tıopaloğlu
Tahir Yücekök
ADIYAMAN
•M. Arif Atalay
AFYON KARAHİSAR
Mustafa Akalın
Mehmet Göbekli
Şevki Giüler
Ali İhsan Ulubahşi
AMASYA
Nevzat Şener
Ali Celâlettin Topala
Kâzım Ulusoy
ANKARA
Orhan &Ip
Kemal Bağcıoğlu
Hüseyin Balan
M. Kâzım Coşkun
Ahmet Dallı
ANTALYA
İhsan Ataörv
Ahmet Torgay
ARTVİN
Sabit Osman Avcı
Mustafa Rona
AYDIN
Yüksel Menderes
Kemal Ziya öztıürk
BALIKESİR
Adnan Akın
İbrahim Aytaç
Mevlüt Yılmaz
BİLECİK
Sadi Binay

BİNGÖL
M. Emin Göndoğdu
BİTLİS
Cevîdet Gelboloğlu
BOLU
Ş. Nihat Bayramioğlu
Halil İbrahim Cop
Ahmet Çakmak
BURSA
Nilüfer Gür s oy
Cemal Külahlı
Kasım önadım
Mustafa Tayyar
ÇANAKKALE
Ahmet Nihat Akay
Rcl'et Sezgin
ÇORUM
Ai'slan Topçubaşı
Ahmet Uysal
DENİZLİ
Fuat Avcı
Zafer Nihat özel
Remzi Şenel
DİYARBAKIR
Hasan Değer
EDİRNE
Nazmi özoğul
ELÂZIĞ
Ömer Eken
Samet Güldıoğan
Kevni Nedimoğlu
ERZİNCAN
Hüsamettin Atabeyli
ERZURUM
Necati Güven
0 ıvasettin Karaca

450
220
154
66
0
224
6
edenler]
Ahmet Mustafaoğlu
Cevat önder
ESKİŞEHİR
Mehmet İsmet Anığı
Seyfi öztürk
E. Gazi Sakarya
Aıziz Zeytinoğlu
GAZİANTEP
Kâmil Ocak
•Naşit Sarıca
Mahmut Uğur
Hüseyin Yılmaz
GİRESUN
t. Etem Kılıçoğlu
GÜMÜŞANE
Sabahattin Savacı
HATAY
Abdullah Çilli
Şemsettin Mursaloğlu
İSPARTA
Ali İhsan Balım
Süleyman Demirel
İÇEL
Kemal Ataman
Kadir Çetin
İSTANBUL
Mustafa Ertnğrul
Osman özer
Kaya özdemir
1. Hakkı Tekinel
Osman Nuri Ulusoy
Aydın Yalçın
İZMİR
Şükrü Aikkan
Muzaffer Döşemeci
Settar İksel
Enver Turgut
Lebit Yurdoğlu
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KARS
Lâtif Aküzüm
Abbas Ali Çetin
Cengiz Ekinci
Celâl Nuri Koç
KASTAMONU
Ahmet Şevket Bohça
Sabri Keskin
KAYSERİ
A. Atıf Hacıpaşaoğlu
Feyyaz Koksal
Vedat Âli Özkan
KIRKLARELİ
Mehmet Atagün
Arif Hikmet Güner
M. Orhan Türkkan
KOCAELİ
Sedat Akay
•Süreyya Sofuıoğlu
Şevket Ustaoğlu
KONYA
Hasan Dinçer
M. Ziyaeddin İzerdem
M. Necati Kalaycıoğlu
Mekki Keskin
Faruk Sükan
Sait Sına Yücesoy
KÜTAHYA
Ahmet Can Bilgin
Mesut Erez
Mehmet Ersoy
MANİSA
Neriman Ağaoğlu
Ertuğrul Akça
Süleyman Çağlar
Muammer Dirik
MARAŞ
Veysi Kadıoğlu

M. Meclisi
Hacı Ahmet özsoy
MARDİN
Esat Kemal Aybar
Nazmi Oğuz
MUŞ
Kâmil özsarıyıldız
NEVŞEHİR
İbrahim İBoz
NİĞDE
Yaşar Arıbaş
Haydar Özalp
Oğuzdemir Tüzüm
ORDU
Ata Bıodur
RİZE
İsmail Sarıgöz

19 . 2 . 1969
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Cevat Yalçın
SAKARYA
Muslihiddin Gürer
Şerafettim Paker
SAMSUN
Ali Fuat Aligan
Melâhat Gedik
llyas Kılıç
Osman Şahiaıoğlu
Süreyya Uluçay
Bahattin Uzumoğlu
SİİRT
Abdülhalim Araş
Hüseyin Hüsnıü Oran
SİNOP
Mustafa Kaptan

O : 3

Niyazi öizigüç
SİVAS
Gıyasettin Duman
Seyfi Kurtbek
Cevad Odyakmaz
M. Kemal Palaoğlu
TEKİRDAĞ
Halil Başıol
TOKAT
M. Şükrü Çajvdarioğlu
Osman Hacıbaloğlu
Bedrettin Karaerkek
TRABZON
A. İhsan Birincioğlu
Ahmet Cebi
Ekrem Dikmen

URFA
Necmettin Cevheri
Mehmet Çetim
Cemal Güven
Hüsamettin Koran
UŞAK
Orhan Demgilz
YOZGAT
ismail Hakkı Akdoğan
Neşet Tanrıdağ
ZONGULDAK
Talât Asal
Fevzi Fırat
Sadık Tekin Müftü'oğlu
Kemal Doğan Sungun

[Reddedenler]
ADANA
Mahmut Bozdoğan
AH Karcı
Kemal Sarıilbraıhimıoğlu
Beldi' Tünay
ANKARA
Osiman Bölükbaışı
1. Sıtkı Ha'tipıoğfu
Rıza Kuas
Emin Paıksüt
îlyais Seçkin
ANTALYA
Rafet Eker
ARTVİN
Turgut Altunkaya
BALIKESİR
Mesut Ozansü

ÇANKIRI
Dursun Akçaoğlu
ÇORUM
Hilmi İncesulu
DİYARBAKIR
Yusuf Azizoğlu
Tarılk Ziya Eküüci
ELÂZIĞ
Kemali Satır
ERZURUM
Adnan Şcnyurt
Hüseyin încioğluı
HAKKÂRİ
Ali Karahan

BURSA
Sadrettin Çanga
İbrahim öktem
Bahri Yazır

İSTANBUL
Hüseyin Ataman
A. Coşkun Kırca
Fuad Sirmen
İZMİR
Şevket Adaian
Şeref Ba'kşık
KARS
Turgut Göle
Osman Yeltekin

ÇANAKKALE
Oihat Baban
Şcfilk İnan

KAYSERİ
Fehmi Cumalıoğlıa
Turhan Feyzioğlu

BURDUR
Fethi Çelikbaış

KOCAELİ
Nihat Erim
KONYA
İsimet Kapıısız
Yunus Koç alî
Seyit Faruk Önder
KÜTAHYA
Himmet Erdoğtouş
MALATYA
Lütfü Evliyaoğlu
İsım et İnönü
MANİSA
Ş. Raşit Hatipoğfu
Mustafa Ok
MARAŞ
Hüseyin Yaycuoğlu
MARDİN
Seyfi Güneştan
MUĞLA
Seyfi Sadi Pencap
NEVŞEHİR
S. Hakkı Esatıoğlu
ORDU
Fonda Güley
Arif Hikmet Onat
RİZE
Haizhar Baısa

»•-<«
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SAKARYA
Ekrem Alican
SAMSUN
Yaşar Ak al
SİNOP
Hilmi İşgüzar
SİVAS
Orhan Kabübay
TOKAT
Fethi Alacalı
Cevdet Aykan
TRABZON
Hamldi Orhon
Ahmet Şenler
TUNCELİ
Hasan Ünlü
URFA
Bchice Hatko (Bwaın)
UŞAK
Ali Rıza Aldbıyıkloğlu
VAN
Mehmet Emin Erdinç
M. Salih Yıldız
YOZGAT
Nuri Kodam&noğlu
ZONGULDAK
Kâmili. Kırı'koğlu

M. Meclisi

B : 56

19 . 2 . 1969
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İstanbul Teknik Üniversitesi 1969 yılı Bütçe kanun tasarısına

verilen

oyların

sonucu

(Çoğunluk yoktur.)
Üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinse rler
Oya Ikatılmı yanlar
Açık üyelikler
[Kabul
ADANA
Hasan Aks ay
Kasım Gülek
Ahmet Topaloğlu
Tahir Yücckök
ADIYAMAN
M. Arif Atalay
AFYON KARAHİSAPv
Mustafa Akalın
Mehmet Göbekli
Şevki Güler
Ali İhsan Ulubahşi
AMASYA
Nevzat Şener
Ali Ce'lâlcttin Topala
ANKARA
Orhan Alp
Kemal Bağcıoğlu
Hüseyin Balan
Musa Kâzım Coşkun
Ahmet Dallı
ANTALYA
İhsan Ataöv
Ahmet 'T org ay
ARTVİN
Sabit Osman Avcı
Mustafa Rona
AYDIN
Yüksel Menderes
Kemal Ziya öztürk
BALIKESİR
Adnan Akın
İbrahim Aytaç,
Mevlüt Yılmaz
BİLECİK
Sadi Binay

:
:
:
:
:
:
:

450
217
152
64
1
227
6
edenler]
Ahmet Mustafaoğlu
Cevat Önder
ESKİŞEHİR
Mehmet İsmet Angı
Seyfi öztürk
Ertuğrul Gazi Sakarya
Aziz Zeytinoğlu
GAZİANTEP
Kâmil Ocak
Naşit Sarıca
Mahmut Uygur
Hüseyin Yılmaz
GİRESUN
İbrahim, Etem Kılıçoğlu
GÜMÜŞANE
Sabahaittüın 'Savacı
HATAY
Abdullah Çilli
Şemsettin Mursaloğlu
İSPARTA
Ali İhsan Balım
Süleyman Demirci

BİNGÖL
M. Emin Gündoğdu
BİTLİS
Cevdet Geboloğlu
BOLU
Ş. Nihat Bayramoğlu
Ha'lil İbrahim Cop
Ahmet Çakmak
BURSA
Nilüfer Gürisoy
Cem al Külâhlı
Kasım Önadım
Mustafa Tayyar
ÇANAKKALE
Ahmet Nihat Akay
Refet Sezgin
ÇORUM
Arslan Topçubaşı
Ahmet Uysal
DENİZLİ
Fuat Avcı
Zafer Nihat Özel
Remzi Şenel
DİYARBAKIR
ILrıan Değer
EDİRNE
Nazmi Öz'oğul
ELÂZIĞ
Ömer Eken
Sam et Güldoğan
Kevni Nedim oğlu
ERZİNCAN
II üsametıtin At ab ey İli

İÇEL
Kemal Ataman
Kadir Çetiaı
İSTANBUL
Mustafa Ertuğrul
Osman Özer
Kaya Özdemir
İ. Hakkı Tekine!
Osman Nuri Ulusay
Aydm Yalçın

ERZURUM
Necati Güven
Gıyascttiu Karaca

İZMİR
Şükrü Akkan
Muzaffer Döşemeci
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Settar İksel
Enver Turgut
KARS
Lâtif Aküzüm
Abbas Ali Çetin
Cengiz Ekinci
Celâl Nuri Koç,
KASTAMONU
Ahmet Şevket Bohça
Sabri Keskin
KAYSERİ
A. Atıf1 Hacıpaşaoğlu
Feyyaz Koksal
Vedat Ali Özkan
KIRKLARELt
Mehmet Ata gün
Arif Hikmet Güner
Mehmet Orham Türkkan
KOCAELİ
Sedat Akay
Süreyya Sofuoğlu
Şevket Ustaoğlu
KONYA
Hasan Dfrıçer
M. Ziayaeddin İzerdem
M. Necati Kalaycıoğlu
Mekkin Keskin
Faruk Sükan
Sait Sına Yücesoy
KÜTAHYA
Ahmet Can Bilgin
Mesut Erez
Mehmet Ersoy
MANİSA
Neriman Ağaoğlu
Ertuğrul Akça

M. Meclisi
Süleyman Çağlar
Muammer Dirik
MARAŞ
Veysi Kadıoğlu
Hacı Ahmet Özsoy
MARDİN
Esat Kemal Aybar
Nazmi Oğuz
MUŞ
Kâmil Özsarıyıldız

B : 56

RİZE
Mazhar Basa
İsmail Sarılgöız
Cevat Yalçın
SAKARYA
Muslihiddin Gürer
Şe raf ettin Paker

NİĞDE
Yaşar Arıba§
Haydar Özalp

SAMSUN
Ali Fuat Alişan
Melâhat Gedik
İlyas Kılıç
Osman Şahinoğlu
Süreyya Uluçay
Bahattin Uzunoğlu
Şevki Yücel1

ORDU
Ata 'Bodur

SİİRT
Abdülhalim Araş

NEVŞEHİR
İbrahim Boz

ADANA
Mahmut Bozdoğan
Ali Karcı
Kemal Sarıibrahimoğlu
Bekir Tü/iay
ANKARA
Osman Bölükbaşı
İ. Sıtkı Hatipoğlu
Rıza Kuas
Emin Paksüt
İl'yas Seçkin
ANTALYA
Refet Eker
ARTVİN
Turgut Altunkaya
BURDUR
Fethi Çellkfbaş
BURSA
Sadrettin Çanga
İbrahim öfetetm
Bahri Yaızır
ÇANAKKALE
Oih,ad Balban
Şefik İnıan
ÇANKIRI
Dursun Akçaoğlu

19 . 2 . 1969

O : 3

Hüseyin Hüsnü Oran
SİNOP
Mustafa Kaptan
Niyazi Özgüç
SİVAS
Seyfıi Kurfbek
Cevad Odyakmaz
M. Kemal1 Palaloğlu
TEKİRDAĞ
Halil Başiol
TOKAT
M. Şükrü Çavdaroğlu
Osman Hacıbabaoğlu
Bedrettin Karaerkek
TRABZON
A. İhsan Birincioğlu

[Reddedenler]
ÇORUM
Turhan Feyzioğlu
Hiltai İncesulu
KOCAELİ
DİYARBAKIR
Nihat Erdim
Yusuf Ziya Aziizioğlu
KONYA
Tarık Ziya Ekiıncİ
İsmet Kapıteız
ELÂZIĞ
Yunus Koçak
Kemal Satır
Seyit Faruk önder
ERfZURUM
KÜTAHYA
Adnaın ŞenyuTt
Hinünelt Erdoğmuş
GAZİANTEP
MALATYA
Hüseyin İnelibğlu
Lütfi Evlüyatoğlu
HAKKÂRİ
İsmet İnönü
Ali Karahan
MANİSA
İSTANBUL
Şevket Raşlit Hatipoğlu
Hüseyin Ataman
Mustafa Ok
A. Coşkun Kırca
MARAŞ
Fuad 'Siranten
Hüseyin Yaycioğlu
tfZMİR
MARDİN
Şevket Adalan
Sıeyfi Günıeştan
Şeref 'Bakşık
MUĞLA
Ldbit Yurdoğlu
Seyfi 'Sadi Pencap
KABS
NEVŞEHİR
Turgut Göle
S. Hakkı Esatöğlu
Osman Yeltdkin
ORDU
KAYSERİ
Ferda Güley
Fehmi Cumıaluoğlu
Arif Hikmet Onat
[ÇekinserJ
AMASYA
Kâzım Ulusioy
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Ahmet Cebi
Ekrem' Dikmen
URFA
Necmettin Cevheri
Mahmut Çetin
Cemal Güven
Hüsamettin' Koran
UŞAK
Orhan Dengiz
YOZGAT
İsmail Hakkı Akdoğan
Neşet Tanrıdağ
ZONGULDAK
Talât Asal
Fevzi Fırat
Sadık Tefcin Müf tüoğlu
Kemal Doğan Sungun
SAKARYA
Ekrem Alioan
SAMSUN
Yaşar Aka!
SİNOP
Hilmi îşigüzar
ıSİVAS
Orhan KaJbilbay
TOKAT
Föthi Alacalı
Cevdet Aykan
TRABZON
Hamdi Orhan
Ahınclt Şener
TUNCELİ
Hasan Ünlü
UŞAK
Alii Rıza Akbıyıfcoğlu
VAN
Mehmet Emin Erdinç
M: Salih Yıldız
YOZGAT
Nuri Ködamanoğlu
ZONGULDAK
Kâmiil Kırıfcoğlu

M. Meclisi
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Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların, sonucu
(Çoğunluk yoktur.)

Üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekimserler
Oya Ikatılmıyanlar
Açık üyelikler

:
:
:
:
:
:
:

[Kabul
ADANA
Hasan Aksay
Kasım. Gülek
Ahmet Topaloğlu
Tahir Yücekök
ADIYAMAN
M. Arif Atalay
AFYON KARAHİSAR
MıMafa Akalın
Mehmet Göbekli
Şevki Güler
Ali İhsan Ulüba'hşi
AMASYA
Nevzat Şendr
Ali Celâl'ettin Topala
ANKARA
Orhan Alp
Kemal Bağeıoğu
Hüseyin Balan
Musa Kâzım Coşkun
Ahmet Daillı
ANTALYA
İhsan Ataöv
Ahmet Torgay
ARTVİN
Sabit Osman Avcı
Mustafa Rona
AYDIN
Yüksek Menderes
Kemal Ziya Öztürk
BALIKESİR
Adnan Akın
İbrahim Aytaç
Mevlüt Yılmaz
BİLECİK

Sadi Binay

BİNGÖL
M. Emin Gündoğdu
BİTLİS
Cevdet Geboloğlu
BOLU
Ş. Nihat Bayramoğlu
Halil İbrahim Cop
Ahmet Çakmak
BURSA
Nilüfer Gürsoy
Cemal! Külâhlı
Kasım Önadım
Mustafa Yayyar
ÇANAKKALE
Ahmet Nihat Akay
Refet Sezgin
ÇORUM
Arslan Topçubaşı
Ahmet Uysal
DENİZLİ
F u a t Avcı
Zafer Nihat Özel
Remzi Şenel
DİYARBAKIR
Hasan Değer
EDİRNE
Nazmi Özoğul
ELÂZIĞ
Ömer Ekem
Samet Güıldoğan
Kevni Nedimoğlu
ERZİNCAN
Hüsamettin Atabeyli
ERZURUM
Necati Güven
Gıyasettin Karaca

-

450
217
153
63
1
227
6
edenler]
Ahmet Mustafaoğlü
Cevat Önder
ESKİŞEHİR
Mehmet İsmet Angı
Seyfi Öztürk
Ertuğrul Gazi Sakarya
Aziz Zeyitinoğlu
GAZİANTEP
Kâmil Ocak
Naşit Sarıca
Mahmut Uygur
Hüseyin Yılmaz
GİRESUN
İbrahim Etem Kılıçoğlu
GÜMÜŞANE
Sabahattin Savacı
HATAY
Abdullah Çilli
Şemsettin Mursaloğlu
İSPARTA
Ali İhsan Balım
Süleyman Demire!
İÇEL
Kemal Ataman
Kadir Çetin
İSTANBUL
Mustafa Ertuğrul
Osman Özer
Kaya Özdemir
1. Hakkı Tekinel
Osman Nuri Ulüsay
Aydın Yalçın
İZMİR
Şükrü Akkan
Muzaffer Döşemeci
Settar İksel
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Enver Turgut
Lebit Yurdoğlu
KARS
Lâtif Aküzüm
Abbas Ali Çetin
Cengiz Ekinci
Celâl Nuri Koç
KASTAMONU
Ahmet Şevket Bohça
Sabri Keskin
KAYSERİ
A. Atıf Hacıpaşaöğlu
Feyyaz Koksal1
Veidat Âil Özkan
KIRKLARELİ
Mehmet Atagün
Arif Hikmet Güner
Mehmet Orhan Türkkan
KOCAELİ
Sedat Akaty
Süreyya Sofuoğlu
Şevket Ustaoğlu
KONYA
Hasan Dinçer
M. Ziyaeddin İzerdem
M. Neteati Kalayeıoğlu
Mekki Keskin
Faruk Sükan
Sait Sına Yücesoy
KÜTAHYA
Ahmet Can Bilgin
Mesut Erez
Mehmet Ersoy
MANİSA
Neriman Ağaoğlu

M. Meclisi
Ertuğrul Akça
Süleyman Çağlar
Muatmmer Dirik
MARAŞ
Vcysi Kadıoğlu
Hacı Ahmet Özsoy
MARDİN
Esat Kemal Aybar
Nazmı Oğuz
MUŞ
Kâmi] Özsarıyıldız
NEVŞEHİR
İbrahim Boz
NİĞDE
YaşaJr Arıbaş
Haydar Özalp
ORDU
Ata Bodur
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RİZE
Mazhar Basa
İsmal Sarıgöz
Ceva't Yalçın
SAKARYA
Muslihiddin Gürer
Şerafettin Pakcr
SAMSUN
Ali Fuat Alişan
Melâhat Gedik
İlyas Kılıç
Osman Şahinoğlu
Süreyya Uluçay
Bahattin Uzuuoğlu
Şevki Yücel
SİİRT
Abdülhalim Araş
Hüseyin Hüsnü Oran
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O :3

SİNOP
Mustafa Kaptan
Niyazi Özgüç,
SİVAS
Soyfi Kurtbek
Oevad Odyakmaz
M. Kemal Palaoğlu
TEKİRDAĞ
Halil Ba^ol
TOKAT
M. Şükrü Çavdaroğlu
Osman Ilaeıbaloğlu
Bedrettin Karaerkek
TRABZON
A. İhsan Birineioğlu
Ahmet Çc'bi
Ekrem Dikmen

URFA
Necmettin Cevheri
Mahmut Çetin
Cemal Güven
Hüsamettin Kobran
UŞAK
Orhan Dengiz
YOZGAT
İsmail Hakkı Akdoğan
Neşet Tanrıdağ
ZONGULDAK
Talât Asal
Fevzi Fırat
Sadık Tekin Müftüoğlu
Kemal Doğan Sungun

[Reddeo lenlerj
ADANA
Ali Karcı
Kemal Sarıibrahimoğlu
Btvkir1 Tüınay
ANKARA
Osman Bölükbaşı
1. Sıtkı Hatipoğlu
Rıza Kuas
Emin Paksüt
Ilyas Seçkin
ANTALYA
Rafet Eker
ARTVİN
Turgut Altunkaya
BALIKESİR
Mdsut Ozaımsü
BURDUR
Fethi Çelikbaş
BURSA
Sadrcttin Çanga
İbrahim Öktem
Bahri Yazır
ÇANAKKALE
Cihad Baban
Şefik İnan

ÇANKIRI
Dursun Akçaoğlu
ÇORUM
Hil'mi İncesulu
DİYARBAKIR
Yusuf Azizoğlu
Tarık Ziya Ekinci
ELÂZIĞ
Kemal Satır
ERZURUM
Adnan Şenyurt
HAKKÂRİ
Ali Kaırahan
İSTANBUL
Hüseyin Ataman
A. Coşkun Kırca
Fuad Sirmen
İZMİR
Şevket Adalan
Şerek Bakşık
KARS
Turgut Göle
Osman Yelltekin
KAYSERİ
Fehmi Cumalıoğlu

Turhan Feyzioğlu
KOCAELİ
Nihat Erim
KONYA
İspet Kapısız
Yunus Koçak
Seyit Faruk Önder
KÜTAHYA
Himmet Erdoğmuş
MALATYA
Lütfi Evliyaoğlu
İsmet İnönü
MANİSA
Şevket Raşit Hatip oğlu
Mustafa Ok
MARAŞ
Hüseyin Yaycıoğlu
MARDİN
Seyfi Güneştan
MUĞLA
Seyfi Sadi Pencap
NEVŞEHİR
S. Hakkı Esatoğlu
ORDU
Ferda Güley

[Çelw ıserj
AMA?4YA
Kâzım Ulust >y
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Arif Hikmet Onat
SAKARYA
Ekrem Alican
SAMSUN
Yaşar Akal
SİNOP
Hilmi İşgüzar
SİVAS
Orhain Kabibay
TOKAT
Cevdet Aükan
TRABZON
Hamdi Orhon
Ahmet Şener
TUNCELİ
Hasan Ünlü
UŞAK
Ali Rıza Akbıyıkoğlu
VAN
Mehmet Emin Erdinç
M. Salih Yıldız
YOZGAT
Nuri Kodamanoğlu
ZONGULDAK
Kâmil Kırıkoğlu

M. Meclisi
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Ege Üniversitesi 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların neticesi
(Çoğunluk yoktur)
Üye sayısı
Oy veremler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinscrler
Oya katılmıyanlar
Açık üyelikler
[Kabul
ADANA
Hasan Aksay
Kasım. Gülek
Ahmet Topaloğlu
Tahir Yücekök
ADIYAMAN
M. Arif Atalay
AFYON KARAHİSAR
Mustafa Aka İm
Mehmet Göbekli
Şevki Güler
Ali İhsan Ulubahşi
AMASYA
Nevzat Şe'ncr
Ali Cehalettin Topala
ANKARA
Orhan Alp
Kemal Bağcıoğlu
Musa Kâzım Coşkun
Ahmet D alili
ANTALYA
İhsan Ataöv
Raf et Eker
Ahmet Torgay
ARTVİN
Sabit Osman Avcı
Mustafa Rona
AYDIN
Yüksel Menderes
Kemal Ziya Öztürk
BALIKESİR
Adanan Akın
İbrahim Aytaç
Mcvlüt Yılmaz
BİLECİK
Sadi Binay

BİNGÖL
M. Emin Gündoğdu
BİTLİS
Cevdet Gebol'oğlu
BOLU
Ş. Nihat Bayramoğlu
Halil İbrahim Cop
Ahmet Çakmak
BURSA
Nilüfer Gürsoy
Cemal Külâhlı
Kasım Önadım
Mustalfa Tayyar
ÇANAKKALE
Ahmet Nihat Akay
Rcfct Sezgin
ÇORUM
Arslan Topçubaşı
Ahmet Uysal
DENİZLİ
Fuat Avcı
Zafer Nihat Özel
Remzi Şenel
DİYARBAKIR
Hasan Değer
EDİRNE
Nazmi Özoğul
ELÂZIĞ
Ömer Eken
Sam et Gündoğan
Kevni Nedimoğlu
ERZURUM
Necati Güven
Gıyaısettin Karaca
Ahmet Mustafaoğlu
Cevat Önder

:
:
:
:
:
:
:

450
216
53
63
1528
6
edenler]
ESKİŞEHİR
Mehmet İsmet Angı
Seyfi Öztürk
Erturul Gazi Sakarya
Aziz Zeytinoğlu
GAZİANTEP
Kâmil Ocak
Naşit Sarıca
Mahmut Uygur
Hüseyin Yılmaz
GİRESUN
İbrahim Etem Kılıçoğlu
Sabahattin Savacı
HATAY
Abdullah Çilli
Şemsettin Mursaloğlu
Hüsnü Özkan
İSPARTA
Ali İhsan Balım
Süleyman Demirel
İÇEL
Kemal Ataman
Kadir Çetin
İSTANBUL
Mustafa Ertuğruil
Osman Özer
Kaya Özdcmir
1. Hakkı Tekinel
Osmain Nuri Ulusoy
Aydın Yalçın
İZMİR
Şükrü Akkan
Muzaffer Döşemeci
Settar İksel
Enver Turgut
Lebit Yurdoğlu
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KARS
Lâtif Aküzüm
Abbas AH Çetin
Cengiz Ekinci
Celâl Nuri Koç
KASTAMONU
Ahmet Şevket Bohça
Sabri Keskin
KAYSERİ
A. Atıf Hacıpaşaoğlu
Feyyaz Koksal
Vedat Âli Özkan
KIRKLARELİ
Mehmet Âtagün
Arif Hikmet Güner
Mehmet Orhan Türkkan
KOCAELİ
Sedat Akay
Süreyya Sofuoğlu
Şevket Ustaîoğlu
KONYA
Hasan Dinç er
M. Ziyaeddin İzerdem
M. Neeati Kal'aycıoğlu
Mekki Keskin
Faruk Sükan
Sait Sına Yücesoy
KÜTAHYA
Ahmet Can Bilgin
Mesut Erez
Mehmet Ersoy
MANİSA
Neriman Ağaoğlu
Ertuğrul Akça
Süleyman Çağlar

M. Meclisi
Muammer Dirik
MARAŞ
Veysi Kadıoğlu
Hacı Ahmet Özsoy
MARDİN
Esat Kemal Aybar
Nazmi Oğuz,
MUŞ
Kâmil Özsarıyıldız
NEVŞEHİR
İbrahim Boz
NĞDE
Yaşar Arıbaş
Haydar Özalp
ORDU
Ata Bodur
RİZE
Mazhar Basa
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İsmail Sarıgöz
Cevaıt Yalçın
SAKARYA
Muslihiddin Gfürer
Şerafettin Paker
SAMSUN
Ali Fuat Alışan
Mclâhat Gedik
İlyas Kılıç
Osman Şahinoğlu
Süreyya Uluçay
Bahattin Uzunoğlu
Şevki Yücel
SİİRT
Abdüllhalim Araş
Hüseyin Hüsnü Oran
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Niyazi Öz güç
SİVAS
Gıyasettin Duman
Seyfi Kurtbck
Ccvad Odyakmaz
M. Kemal Palaoğlu
TEKİRDAĞ
HaDil Başol
TOKAT
M. Şükrü Çavdaroğlu
Osman Hacıbaloğlu
Bedrettin Karacrkek
TRANBZON
A. İhsan Biriııcioğlu
Ahmet Cebi
Ekrem Dikmen

SİNOP
Mustafa Kaptan

URFA
Necmettin Cevheri
Mahmut Çetin
Cemal Güven
Hüsamettin Kören
UŞAK
Orhan Dengiz
YOZGAT
İsmail Hakkı Akdoğan
Neşet Tanrıdağ
ZONGULDAK
Talât Asal
Fevzi Fırat
Sadık Tekin Müftüoğlu
Kemali Doğan Sungun

[Reddedenler]
ADANA
Mahmut Bozdoğan
Ali Karcı
Kemal Sarıibrahimoğlu
Bekir Tünay
ANKARA
Osman Bölükbaşı
1. Sıtkı Hatipoğlu
Rıza Kuas
Emin Paksüt
llyais Seçkin
ARTVİN
Turgut Altunkaya
BALIKESİR
Me&uıt Ozansü
BURDUR
Fethi Çelikbaş
BURSA
Sadre'ttin Çanga
İbrahim Öktem
Bahri Ya'zır
ÇANAKKALE
Cihad Baban
Şefik İnan
ÇANKIRI
Dursun Akçaoğlu

Turhan Feyzioğlu
KOCAELİ
Nihat Erim
. KONYA
İsmet Kapısız
Yunus Koçak
Seyit Faruk Önder
KÜTAHYA
Himmet Erdoğmuş
MALATYA
Lütfi Evliyaöğlu
İsmet İnönü
MANİSA
Şeyket Raşit Hatip
oğlu
Mustafa Ok
MARAŞ
Hüseyin Yaycıoğlü
MARDİN
Seyfi Güneştan
MUĞLA
Seyfi Sadi Pençap

ÇORUM
Hilmi İncesulu
DİYARBAKIR
Yusuf Azizoğlu
Tarık Ziya Ekinci
ELÂZIĞ
Kemal Satır
ERZURUM
Adnaln Şenyurt
GAZİANTEP
Hüseyin İncioğlu
HAKKÂRİ
Ali Karahan
İSTANBUL
Hüseyin Ataman
A. Coşkun Kırca
Fuad Sirmen
İZMİR
Şevket Adallam
Şeref Bakşık
KARS
Turgut Göle
Osman Yeltekin
KAYSERİ
Fehmi Cumalıoğlu

NEVŞEHİR
S. Hakkı Esatoğlu
ORDU
Ferda Gül ey

*>•<{
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Arif Hikmet Onat
SAKARLA
Ekrem Alican
SAMSUN
Yaşar Aka!
SİNOP
Hilmi İşgüzar
SİVAS
Orhan Kabibay
TOKAT
Fethi Alacalı
Cevdet Aykan
TRABZON
Hamdi Orhon
Ahmet Şener
TUNCELİ
Haöaln Ünlü
UŞAK
Ali Rıza Akbıyıkoğlu
VAN
Mehmet Emin Erdinç
M. Salih Yıldız
YOZGAT
Nuri Kodamanoğlu
ZONGULDAK
Kâmil Kırıkoğlu

M. Meclisi
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Ankara üniversitesi 1969 yılı Bütçe kanunu tasansma verilen oyların sonucu
(Çoğunluk yoktur)
Üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserler
Oya katılmıyanlar
Açık üyelikler
[Kabul
ADANA
Hasan Aksay
Kasım Gülek
Ahmet Topaloğlu
Tahir Yücekök
ADIYAMAN
M. Arif Atalay
AFYON KARAHÎSAR
Mustafa Akalın
Mehmet Göbekli
Şevki Güler
Ali Ihsıan Uhıbahşi
AMASYA
Nevzat .Şener
Ali Celâlettin Topala
ANKARA
Orhan Alp
Kemal ıBıağcıoğlu
Musa Kazım Coşkun
Ahmet Dallı
ANTALYA
İhsan Ataöv
Ahmet Torgay
ARTVİN
Sabit Osman Avcı
Mustafa Roma
AYDIN
Yüksel Menderes
Kemal Ziya Öztürk
BALIKESİR
Adnan Akın
İbrahim Aytaç
Mevlüt Yılmaz
BİLECİK
Sadi Binay

BİNGÖL
M. Emin Gündoğdu
BİTLİS
Cevdet Geboloğlu
BOLU
ıŞ. Nihat Bayramoğlu
Halil İbrahim Cop
Ahmet Çakmak
BURSA
Nilüfer ıGürsoy
Cemal Külâhlı
Kasım Önadım
Mustafa Tayyar
ÇANAKKALE
Ahmet Nihat Akay
Refet (Sezgin
ÇORUM
Arslan Topçubıaşı
Ahmet Uysal
DENİZLİ
Fuat Avcı
Zafer Nihat Özel
Renizi Şenel
DİYARBAKIR
Hasan Değer
EDİRNE
Nazmi özoğul
ELÂZIĞ
Ömer Eken
ıSamet Güldoğen
Kevni Nedimoğlu
ERZURUM
Necati Güven
Gıyasettin Karaca
Ahmet Mustafaoğlu
Cevat 'Önder

:
:
:
:
:
:
:

450
215
151
64
229
0
6

edenler]
ESKİŞEHİR
Mehmet İsmet Angı
Seyfi öztürk
Ertuğrul Gazi Sakarya
Aziz Zeytinoğlu
GAZİANTEP
Kâmil Ocak
Naşit Sarıca
Mahmut Uygur
Hüseytkı Yılmaz
GİRESUN
1. Etem Kılıçüğlu
GÜMÜŞANE
Sabahattin Savacı
HATAY
Abdnıllıalh ÖM 1
Şeirnseftltlm. Mıursaloğılm
İSPARTA
A l (tl'hsian Balıım
Süleymıan Deımiırel
İÇEL
Kemal Atamam1
Kadir Çetin
İSTANBUL
Mustafia, Entuğmü
Osımaaı özer
Kaya Özıdemitr
1. HJaikkı Tökjimel
Osman Naırü Ulusoy
Aydın Yalçın
İZMİR
ıŞükrü Akfcıaaı
(Muzaffer -Döşemeci
iSetttar İlksel
Enver Turgut
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KARS
Lâıtif Aküzüm
Abbas Aloi (Çetöinı
öenıgiz tEikkıci
Celâl 'Nuirti (Koç
KASTAMONU
Ahmet iŞevki Bohça
Sabrı (Kerkin
KAYSERİ
A. Atıf Hacıpaşaoğlu
Feyyaz Kölksal
Vıödât Ali Özlkaın
KIRKLARELİ
Mehmıelt! Altagün
Ariif İHilfemıet Güner
Mehmet Orihain Türfckân
KOCAELİ
Sedıalt lAIkay
iSüreyya Sofuıo gıkı
Şevikeıt Ustaoğlıu
KONYA
Halsan Dinçer
M. Ziyajedıdıinı îzerdeım
M. ıNeoatii (Kalaycıoglu
Mefkıkü (KJesıküıı
Faruk Süikan
ıSait (Suna Yücesoy
KÜTAHYA
Ahmet Caln. (Bilgin
Meouıt Erez
Möhm:et Ensoy
MANİSA
Nerûımıan Ağıaoğlu
Erttuğinuil Aikça
Süleyman Çağlar
Mıuıaımımıer Dirik

M. Meclisi
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MANİSA
RİZE
Şev'ket Raşiıt Haıtûpoğkı Mazhar Basa
İMhistöafia Ok
İsmail Sarıgöz
MARAŞ
Üevat Yalçın
Veysi Kadıoğlu
SAKARYA
Hacı Ahımdfc Özsoy
Muslilıidin Gürcr
MARDİN
Şerafettin Baker
Eısait (Kemal Aybar
SAMSUN
Nazıma Oğoız
Ali Fu'ad Alışan
MıüŞ
Mclâhat Gedik
Kâımiil Özsıairıyıldız
Uy as Kılıç
NEVŞEHİR
Osman Şahinoğlıı
tbııaMm (Boz
Süreyya Uluçay
NİĞDE
Bahattin Uzunoğlu
Yaşar Arıbaş
.Şevki Yücel •
Haydar Özalp
SİİRT
Abdülhalim
Araş
ORDU
Hüseyin
Hüsnü
Oran
Ata 'Bodur

19 . 2 . 1969
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SİNOP .
Mustafa Kaptan
Niyazi öz güç
SİVAS
Gıyasettin Dumıan
Seyfi Kurtbek
Cevad Odyakmaz
M. Kemal Palaoğlu
TEKİRDAĞ
Halil Başol
TOKAT
M. Şükrü Çavdaroğlu
Osm an Hacı balo ğl u
Bedrettin Kanacrkek
TRABZON
A. İhsan Birineioğlu
Ahmet Cebi

Ekrem Dikmen
URFA
Necmetin Cevheri
Mahmut Çetin
Cemal Güven
Hüsamettin Koran
UŞAK
Orhan Dengiz
YOZGAT
İsmail Hakkı Akdoğan
Neşet Tanrıdağ
ZONGULDAK
Talât Asal
Feyzi Fırat
Sadık Telân Müftüoğlu
Kemal Doğan Sungun

[Reddedenler]
ADANA
Mahmut Bozdoğan
Ali Karcı
Kemal (Sarıibralıimoğlu
Bekir 'Tünay
ANILARA
Osman Bölükbaşı
1. Sıtkı Hatip oğlu
Rıza Kuas
Emlin (Paksüt
Ilyas Seçkin
ANTALYA
Rafet Eker
ARTVİN
Turgut Altunkaya
BURDUR
Fethi Çelikbıaş
BURSA
Sadrettin Çanga
İbrahim. Öktem
Bahri Yazır
ÇANAKKALE
Cihad Baban
Şefik İnan

ÇANKIRI
Dursun Akçaoğhı
CORUM
Hilmi İncesulu
DİYARBAKIR
Yusuf Azizoğhı
Tank ziya Ekinci
ELÂZIĞ
Kemal Satır
ERZURUM
Adnian Şenyurt
GAZİANTEP
Ilüseiyn İncioğlu
HAKKÂRİ
Ali Karaıhıan!
İSTANBUL
Hüseyin Atıaman
A. Coşkun Kırca
Fıuıad (Sinmen
İZMİR
Şevket Adıalaın
Şeref Balkşık
Lobit Yurdoğılu
KARS
Turgut [Göle

Osman Ycıltekıin
KAYSERİ
Fehmii Cuımaılw)ğlu
Turhaın Feyzioğlu
KOCAELİ
Nihat Erim
KONYA
İsmet Kapısız
Yunus Koçak
ıSeyiıt Karilik ö/ımler
KÜTAHYA
Himımeıt Erdoğfmuş
MALATYA
Liiifi Evliyaıoğl'u
İısımcıt İnönü
MANİSA
Ş. Raisit Hat'ipoğlu
Mustafa Ok
MARAŞ
Hüseyin YaycKoğlu
MARDİN
iSeyfıi Güneşten
MUĞLA
Seyfi ISadi Pcnoap
NEVŞEHİR
,S. Hakkı Esaltloğlııı
ORDU
Ferda Güley
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Arif Hikmet Onat
SAKARYA
Ekrem Alicaıı
SAMSUN
Yaşar Akal
SİNOP
Hilmi İşgüzar
SİVAS
Orhan Kabibay
TOKAT
Fethi Alacalı
Cevdet Aykan
TRABZON
Hamdi Orhon
Ahmet Şener
TUNCELİ
Hasan Ünlü
UŞAK
Ali Rıza Akbıyıkoğlu
VAN
Mehmet Emin Erdinç
M. Salih Yıldız
YOZGAT
Nuri Kodamanoğlu
ZONGULDAK
Kâmil Kırıkoğlu

M. Meclisi

B : 56

19 . 2 . 1969
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Petrol Dairesi Başkanlığı 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların ayırımı
(Çoğunluk yoktur.)
Üyes sayısı
Oy veremler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserler
Oya (katılmıyanlar
Açık üyelikler

: L 50
: 2 1.6
: 147
: 68
: 2
: 228
: 6

[Kabul e deriler]
ADANA
Hasan Aksay
Kasım Gülek
Tahir Yücekök
ADIYAMAN
M. Ari* Atalay
AFYON KARAHISAR
Mustafa Akalın
Mehmet Göbekli
Şevkli Güler
Ali İhsan Ulubahşi
AMASYA
Nevzat Şener
Ali Celâlettlin Topala
ANKARA
Orha^ Alp
Kemal Bağcıoğlu
Musa Kâzım Coşkun
Ahmet Dallı
ANTALYA
İhsan Ataöv
Ahmet Torgay
ARTVİN
Turgut Altunkaya
Saibit Osman Avcı
Mustafa Rona
AYDIN
Yüksel Menderes
BALIKESİR
Adnan Akın
İbrahim Aytaç
Mevrut Yılmaz
BİLECİK
Sadi Binay
BİNGÖL
M. Emin Gundoğdu
BİTLİS
Cevdet Geboloğlu

BOLU
Ş. Nihat Bayramoğlu
Halil İbrahim Cop
Ahmet Çakmak
BURSA
Nilüfer Giirsoy
Cemal Külâhlı
Kasım önadım
Mustafa Tayyar
ÇANAKKALE
Ahmet Nihat Akay
Refet Sezgin
ÇORUM
Arslan Topçubaşı
Ahmet Uysal
DENİZLİ
Fuat Avcı
Zafer Nihat özel
Remzi Şenel
DİYARBAKIR
Hasan Değer
EDİRNE
Nazm'i özoğul
ELÂZIĞ
Ömer Elken
Sannet Güldoğaıı
Kevni Ncdl'moğlu
ERZİNCAN
Hüsamettin Atabeyli
ERZURUM
Necati Güven
Ahmlelt MuBta.faoğlu
Oevat önder
ESKİŞEHİR
Mehmet İsmet Angı
Seyfi Öztürk
Ertuğrul Gazi Sakarya
Aziz Zeytinoğlu

GAZİANTEP
Kâmil Ocak
Hüseyin Yılmaz
GİRESUN
İbrahim Etem Kılıçoğlu
GÜMÜŞANE
Sabahattin Savacı
HATAY
Abdullah Çilli
Şemsettin Mur'saloğlıı
İSPARTA
Ali İhsan Balım
İÇEL
Kemal Ataman
Kadir Çetiin
İSTANBUL
Mustafa Ertuğrul
Osman özer
Kaya özdetmir
I. Hakkı Tekine!
O'sman Nuri Ulusoy
Aydın Yalçın
IZMlR
Şükrü Akkan
Muzaffer Döşemeci
Settar ilksel
Enver Turgut
KARS
Lâtif Aküzüm
Abbas Ali Çetin
Cengliz Ekinci
Celâl Nuri Koç
KASTAMONU
Ahmet Şevket Bohça
Sabri Keskin
KAYSERİ
A. Atıf Hacııpaşaoğlu
Feyyaz Koksal
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Vedat Âli Özkan.
KIRKLARELİ
Mehmet Atagün
Arif Hikmet Güner
Mehmet Orhan Tüıkkan
KOCAELİ
Sedat Akay
Süreyya Sofuoğlu
Şevket Ustaoğlu
KONYA
Hasan Din çer
M. Ziyaeddin îzerdem
M. Necati Kalaycıoğlu
Mekki Keskin
Faruk Sükam
Sait Sına Yücesoy
KÜTAHYA
Ahmet Can Bilgim
Mesut Erez
Mohmet Ersoy
MANİSA
Neriman Ağaoğlu
Ertuğrul Akça
Süleyman Çağlar
Muammer Dirik
MARAŞ
Veyai Kadıoğlu
Hacı Ahmet ösoy
MARDİN
E'sat Kemal Aybar
Nazm'i Oğuz
MUŞ
Kâmil özsarıyıldız
NEVŞEHİR
İbrahim Boz
NİĞDE
Yaşar Arıbaş
Haydar Özalp

M. Meclisi
OğnzdemİT Tüzün
ORDU
Ata Bodur
RlZE
listmal Sarılgöz
Cevat Yalçın
SAKARYA
Musühildldim Gürer
Ş'enefetttiin. Paker
SAMSUN
Ali Fuat Alişan
Melâhat Gedik
İlyas Kılıç

B : 56

O'sıman Şahinoğlu
Süreyya Uluçaıy
Bahatıtlın Uzunoğlu
Şevki Yücel
SİİRT
AMüllbaliim Araş
Hüseyin Hüsnü Oran
SİNOP
Mustafa Kaptan
Niyazi özgüç
SİVAS
(riyasettin Duman
Sevfi Kurtbek

19 . 2 . 1969
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Cevad Odyalkmaız
TEKİRDAĞ
Halil Başol
TOKAT
M. Şükrü Çavdaroğlu
Osman Hacılbaloğlu
B'edndtlti'n Karaerkek
TRABZON
A. İhsan Birincioğlu
Ahmet ÇcM'
Ekrem Dikmen
URFA
Necmettin Cevheni

Mahmut Çetin
Cemal Güven
Hüsamettin Koram
UŞAK
Orhan Dengiz
YOZGAT
İsmail Hakkı Akdoğan
Neşet Tamrıdağ
ZONGULDAK
Talât Asal
Fevzi Fırat
Sadık Tekin Müftüoğlu
Kemal Doğam Sungun

[Reddedmler]
ADANA
Mahmut Bozdoğan
Ali Karcı
Kemal Sarııilbrahimoğlu
Bekir Tünay
AMASYA
Kâzıim Ulusioy
ANKARA
Hüseyin Balan
Osman Bıölükbaşı
I. Sıltikı Hatipoğlu
Rıza Ku&s
Emin Paksüt
İlyas Seçkin
ANTALYA
Rafet Eker
ARTVİN
Turgut Altudkaya
BURDUR
Fethi Çelikbaş
BURSA
Sadre'ttin Çaınlga
İbrahim Ökte'm
Bahri Yazır
ÇANAKKALE
Cihan Balban
Şefik İnan

ÇANKIRI
Dursun Akçaoğlu
ÇORUM
Hilmi İncesulu
DİYARBAKIR
Yusuf Azizoğlu
Tarık Ziya Ekinci
ELÂZIĞ
Kemal Satır
ERZURUM
Adnan Ştemyurt
GAZİANTEP
"Hüseyin İnciioğlu
İSPARTA
îrfaın Aksu
İSTANBUL
Hüseyin Ataman
A. Coşkun. Kırca
Fuad Sinmen
İZMİR
Şevket Adalan
Şeref Bakşık
Lebitt Yurdoğlu
KARS
Turgut Göle
Osman Yeltefein
KAYSERİ
Fehmi Oumalıoğlu

Turhan Feyzıibğlu
Cengiz Nayman
'KOCAELİ
Nihat Erim.
KONYA
Selçuk Aytan
İsmet Kapısız
Seyit Faruk önder
(KÜTAHYA
Hilmmet Erdoğmuş
MALATYA
Lûtfi Evliyaoğlu
İsmet İınönü
MANİSA
Şevket Raşit Hat'itpoğlu
Mustafa Ok
MARAŞ
HÜscylın Yaycıoğlu
MUĞLA
Seyfi Sadi Pencap
ıNEVŞEHlR
S. Hakkı Esaıtoğlu
ORDU
Arif Hikmet Onat
Ferda Güley
RlZE
Mazhar Balsa

[Çekins erler]
AYDIN
Kieımal Ziya öztürk

ERZURUM
Gıyasettim Karaca
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SAKARYA
Ekrem Alican
SAMSUN
Yaşar Aika'l
SİNOP
Hilmi işgüzar
SİVAS
Orhan Kabibay
M. Kamal Palaoğlu
TOKAT
Fethi Alacalı
Cevdet Aykan
TRABZON
Haımd'i' Orthon
TUNCELİ
Hasan Ünlü
URFA
Beiıice Haltko (Boram)
UŞAK
Ali Rıza Akforyılköğlu
VAN
Mehmet Emlin Erdinç
M. Salih Yıldız
YOZGAT
Nuri Kodaırnaınoğlu
ZONGULDAK
Kâmil Kırıfkoğlu

M. Meclisi

B : 56

19 . 2 . 1969
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Karayolları Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu
(Çoğunluk yoktur)
Üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekiiraserler
Oya katılnııyaralar
Açık üyelikler

: 450
: 217
: 147
: 68
: 2
: 227
: 6

[Kabul
ADANA
Hasan Aksay
Kasım Oüflek
Tahir Yücekök
AFYON KARAHÎSAR
Mustafa Akalın
Mehmet Göbekli
Şevki Güler
Ali ihsan Ulubahşd
AMASYA
Nevzat Şener
ATİ Celâlettin Topala
Kâzım Ulusoy
ANKARA
Orhan Alp
Kemal Bağcıoğlu
Musa Kâzım Coşkun
Ahmet Dallı
ANTALYA
İhsan Ataöv
Ahmet Torgay
ARTVİN
Salbilt Osman Avcı
Mustafa Rona
AYDIN
Yüksel Menderes
BALIKESİR
Adnan Akın
ibrani'm Aytaç
Mevlüt Yılmaz
BlLECÎK
Sadi Binay
BİNGÖL
M. Emlim Gündoğdu
BtTLlS
Cevdet Geboloğlu

Halil ibrahim Cop
Ahmet Çakimak
BURSA
Nilüfer Günsoy
Cemal Külâhlı
Kasım önadım
Mustafa Tayyar
ÇANAKKALE
Ahmet Nihat Akay
Refet Sezgin
ÇORUM
Arslan Topçubaşı
Ahmet Uysal
DENlZLl
Fuat Avcı
Zafer Nihat özel
Remzi Şenel
DİYARBAKIR
Hasan Değer
EDİRNE
Nazmi özoğul
ELÂZIĞ
Ömer Ekeni'
Samet Güldoğan
Kevni Nedimoğlu
ERZİNCAN
Hüsamettin Atabeyli
ERZURUM
Necati Güven
Ahmet 'Muıstaf aoğlu
Cevat önder
ESKİŞEHİR
Mehmet ismet Anigı
Seyfi öztürk
Ertuğrul Gazi Sakarya
Azliz Zeytinoğlu

BOLU
Ş. Nihat Bayramoğlu

GAZİANTEP
Kâmil Ocak

edenler]
Naşit Sarıca
Mahmut Uygur
Hüseyin Yılmaz
GİRESUN
ibrahim Eıtem Kılıçoğlu
HATAY
Abdullah Çilli
Reşat Mumsaloğlü.
İSPARTA
Ali ihsan Balım
İÇEL
Kemal AtaJman
Kadir Çetin
İSTANBUL
Mustaf aE rtuğrul
Oöman özer
Kaya özdemir
I. Hakkı TeMtnel
Osıman Nuri Ulustay
Aydın Yalçın
IZMlR
Şükrü Akkan
Muzaffer Döşemecd
Settar İksel
Enver Turgut
KARS
Lâtif Aküzüm
AbbaS Ali Çetin
Cengiz Ekinci
Celâl Nuri Koç
KASTAMONU
Ahmet Şevkbt Bohça
Sabri Keskin
KAYSERİ
A. Atıf Hacıpaşaoğlu
Feyyaz Köfesal
Vedat Âli Özkan
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KIRKLARELİ
Mehmet Atasgün
Arif Hikmet Güner
Mehmet Orhan Türkkan
KOCAELİ
Sedat Akay
Süreyya Sofuoğlu
Şevket Ustaoğlu
KONYA
Hasan Dinçer
M. Ziyaeddıiın îzierdem
M. Necati Kalaycıoğlu
Melrki Keskin
Faruk Sükan
Sait Sına Yüctesoy
KÜTAHYA
Ahmet Cam Bul'g'rn
Mesut Erez
Mehmet Ensoy
MANİSA
Neriiman Ağaoğlu
Ertuğrul Akça
Süleyman Çağlar
Muammer Dirik
MARAŞ
Veysi Kadıoğlu
Hacı Ahmet özsoy
MARDİN
Esat Kemal Aybar
Nazmi Oğuz
MUŞ
Kâmil özsarıyıldız
NİĞDE
Yaşar Arıbaş
Haydar Özalp
Oğuzdemir Tüzün
ORDU
Ata Bodur

M. Meclisi
RİZE
İsmail Sartgöz
Covait Yalçın
SAKARYA
MusTİhiddin Gürcr
Şoraf ettin P,a!ker
SAMSUN
AM Fuat Alişan
Melâhat Gedik
İlyas Kılıç
Osman Şalhinoğlu
Süreyya Uluçay
B ahattin Uzun'oğl u

19 . 2 . 1969
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TEKİRDAĞ
Halil Başol
TOKAT
M. Şükrü Ça'vdaroğlu
O'sman Ilacıfbaîloğlu
Bedrettin Karaerkek
TRABZON
A. İhsan Blri'ncioğlu
Ahmet Cebi
Ekrem Dikmen
URFA
Necmettin Cevheri
Mahmut Çetin

Şevki Yücel
SİİRT
Abdülhalim Araş
Hüseyin Hüsnü Oran
SİNOP
Mustafa Kaptan
Niyazi özgüç
• SİVAS
(! ıy asctıtiın D uma n
Tevfik Koraltan
Scyfi Kurtbek
Oovad Odyakmaz

Cemal Güven
II üsamettin Koran
UŞAK
Orhan Deıtığiız
M. Fahri Uğrasızoğlu
YOZGAT
İsam'il Hakkı Akdoğan
Neşet Tanrıdağ
ZONGULDAK
Talât Asal
Fevzi Fırat
Sadık Tokin Müftüoğlu
Kemal Doğan Sunsun

[Reddedenler]
ADANA
Mahmut Bozdoğan
Ali Karcı
Kemal Sarıibralri rnoğl u
Bekir T ün ay
ANKARA
Hüseyin Balan
Osman Bölükhaişı •
Rıza Kuais
Emin Palksüt
İl yas Seçkin
ANTAKYA
Rcfet Eker
ARTVİN
Tutgut Altunkaya
BALIKESİR
Mesut Ozansü
BURDUR
Fethi Oeliklbaş
BURSA
Sadrcttim Çanga
İbrahim ökıtem
Balıri Yazır

ÇORUM
Hilmi İncesulu
DİYARBAKIR
Yusuf Aziz oğlu
Tarık Zı'iya Ekinci
ELÂZIĞ
Kemal Satır
ERZURUM
Adnan Şfenyurt
GAZİANTEP
Hüseyin İmcioğlu
HAKKÂRİ
Ali Kar aha n
İSPARTA
İrfan Aksu
İSTANBUL
Hüseyin Ataman
A. Oo'skun Kırca
Fuald Sinmen
İZMİR
Şevket Adalan
Şeref Bakşık
Lcfb'it Yurıdııöğlu

ÇANAKKALE
öihad Baiban
Şefik İnan
ÇANKIRI
Dursun Akçaioğlu

KARS
Turgut Göle
Osman Yeltekin
KAYSERİ
Fehmi Cumalıoğlu

T ıırhan Feyz ioğl 11
Cengiz Naymaın
KOCAELİ
Nihat Erim
KONYA
İ ısım et Kapısız
Yunuls Koçak
Seyit Faruk Önder
KÜTAHYA
Himmet Erdoğmus
MALATYA
Lütfi Evliyaıoğlu
İsmet İnönü
MANİSA
Şevket Raisit Hatipoğlu
MıMafa Ok

SAKARYA
Ekrem Alican
SAMSUN
Yağar Aka!
SİNOP
Hilmi işgüzar
SİVAS
Orhan Kalbibay
M. Kamal Palaoğılu
TOKAT
Fethi Alacalı
Cevdet Aykan
TRABZON
Hanindi Orhun
TUNCELİ
Hasam Ünlü

M ARAŞ
Hüseyin Yayeıoği u
MUĞLA
Scyfi Sadi Pencap
NEVŞEHİR
S. Hakkı Esatoğlu

URFA
Bellice Hatko (Boran)
UŞAK
Ali Rıza Akbıyıkoğlu

ORDU
Ferda Gülcy
Arif Hikmet Onat

VAN
Mehmet Emin Erdinç
M. Salih Yıldız
YOZGAT
Nuri Kodam'anoğlu

RİZE
Mazlıar Basa

ZONGULDAK
Kâmil Kırıkoğlu

[Çekinser]
AYDIN
Kemal Ziya Öztürk

ERZURUM
Gıvaıscttin Karaca
»>••<«
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Ege Üniversitesi 1903 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oylann sonucu
(Ç oğunluk yoktur.)
Üyes sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserlcr
Oya (katılım yanlar
Açık üyelikler
[Kabul
ADANA
Kasım Gül ek
ADIYAMAN
M. Arif Ataılay
AFYON KARAHİSAR
AH İhsan Ulufoahşi
ANKARA
Orhan Alp , k \
Kemal Bağeioğiu
Musa Kâzım Coşkun
Ahmet D a l ı
ANTALYA
ihsan Ataöv
ARTVİN
Sabit Osman Avicı
AYDIN
Yüksel Meridefres
Kemali Ziya öztürk
BALIKESİR
Mevlût Yılmaz
BİNGÖL
M. Emin Güntiıoğklu
BOLU
Ş. Nihat Bayram'oğlu
Halil İbrahim Cop
BURSA
Nilüfer Goinsoy

ÇANAKKALE
Muammer Baykan
Refet .Sezgin
DENİZLİ
Fuat Avcı
Remzi Şenel
DİYARBAKIR
Feyzi Kalfagill
ELÂZIĞ
Kevni Nedimoğlu
ERZİNCAN
Hüsamettin Atabeyli
ERZURUM
Cevat önder
GÜMÜŞANE
Sabri özcan San
HATAY
Şemsettin Mursalkoğlu
İSPARTA
AH İhsan Balım
Süleyman Demirci
İÇEL
Mazümr Arikan
Kemal Ataman
Burhan Bozdoğan
Kadir Çetin
İSTANBUL
Mustafa Urtuğrul

450
97
66
31
0
347
6
edenler]
Muh&ddin Güven
Kaya özdemir
Reşit Ülker
İZMİR
Muzaffer Döş'efmöci
Enver Turgut
Lebit Yurdoğlu
KARS
Lâtif Akülüm
KASTAMONU
Ahmet Şevket Bohça
KAYSERİ
Feyyaz Koksal
Vedat Âli Özkan
KOCAELİ
Sedat Akay
KONYA
M. Necati Kaılaycioğılu
Me'kki Keskin
KÜTAHYA
Ahmet Can Bilgin
MANİSA
Süleyman Çağlar
Nahit YenivsehMiiloğlu
MARAŞ
Veysi K a d ı o p u
MARDİN
Nazmi Oğuz
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SAKARYA
Şerafettin Palker
SAMSUN
Melâhat Gedik
SİİRT
Abıdül'hal'im Araş
SİVAS
Gryasettin Duıman
Cevad Odyakmaz
TEKİRDAĞ
Halil Başol
TOKAT
Cevdet Aykan
Osman Saraç
URFA
Necmettin Cevheri
Mahmut Çetin
UŞAK
Orhan Dengiiız
YOZGAT
Turgut Nizamloğlu
ZONGULDAK
Fevzi Fırat
S. Tekin Müftüoğlu
Kelmafl. Doğan Sungun

M. Meclisi
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[Reddedenler]
ADANA
Ma'himut Bozidıoğan
BeOrir Tünay
ANKARA
î. Sıtkı Tatipoğîlu
ANTALYA
Osman Zeki Yülksel
AYDIN
M. Kemal Yılmaz
BURDUR
Fetfıi Ç e l » a ş

İSTANBUL
A. Coşlmn Kınca
İZMİR
ŞeVket Adallan
Şeref Bakşık:
KAYSERİ
Fehmi Cnmalııoğlıu
KIRKLARELİ
Hasan Tahsin Uzun
KIRŞEHİR
Süleyman Onan

ÇANKIRI
DuTsnn Akçaıoğllu
DİYARBAKIR
Tarık Ziya Ekinci

KÜTAHYA
Himmet Ertâıoğımuş
MALATYA
ismet İnönü
MANİSA
Mustafa Ok
MARAŞ
Hüseyin Yaycuoğlu

SİNOP
Hilmi işgüzar
Niyazi özıgüiç
SİVAS
Nassuh Naziif Arslan
TOKAT
irfan Sollmazıeir

MUĞLA
Seyfi Sadi Pencap

TRABZON
A;h!met Şener
Ali Rıza Uzuner

KOCAELİ
Mhat Erim

NEVŞEHİR
S. Hakîki Esatoğlu

URFA
Behice Ha'tko (B'oran)

KONYA
Seyit Faruk önder

ORDU
Fetfda Oüley

ZONGULDAK
Kenan Esengin

••««
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İstanbul üniversitesi 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu
(Çoğunluk yoktur.)
Üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekimserler
'Oya ikatılmıyanlar
Açık üyelikler

: 450
: 97
: 65
: 32
: 0
: ? 47
: 6

[Kabul edenler]
ADANA
Kasıim Gül ek
ADIYAMAN
M. Arif Ataiay
AFYON KARAMSAR
Ali ihsan Uliuibahşi
ANKARA
i
1

Orhan, Alp
Kemal Bağeıoğliu
Musa Kâzım öo§lkun
Ahmet Dalı
ANTALYA
ihsanı Ataöv
ARTVİN
Osman Sabit Avcı
AYDIN
Yüksel Memderds
Kemal Ziya öztürk
BALIKESİR
Mevlüt Yılmaz
BİNGÖL
M. Emin GKimdogdu1
BOLU
Ş. Nihat Bayramıoğlu
Halil İbrahim Cop
BURSA
Nilüfer Gürsıoy

ÇANAKKALE
Muammer Baykan.
Refet bezgin
DENİZLİ
Fuiat Avcı
Remizi Şenel ,
DİYARBAKIR
Feyzi Kalfagil
ELÂZIĞ
Kevni Nedimoğlu
ERZİNCAN
Hüsamettin Atalbeylâ
ERZURUM
Oevat önder
GÜMÜŞANE
Sahri özean San
HATAY
Şemsettin Mursalloğlu
İSPARTA
AHİ İhsan Balım
'Süleyman Demire!
İÇEL
Mazhar Anikan
Kemal Ataman
Burhan Bozdoğan
Kadir Çetin

İSTANBUL
Mustafa Ertuğrul
Muhiıddin Güven
Kaya özdemir
Re^üt Ülker
İZMİR
Muzaffer Döşemeci
Enver Turgut
KARS
Lâtif Aküzülm
KASTAMONU
Ahmet Şevket Bohça
KAYSERİ
Feyyaz Koksal
Vedat Âli Özkan
KOCAELİ
Sedat Akay
KONYA
M. Necati Kaüıaycuoğüu
Mekiki Keskin
KÜTAHYA
Ahmet Can Bilgin
MANİSA
Süleyman Çağlan?
Nahit Yenişehirlioğlu
MARAŞ
Vey&i Kadıoğlu
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MARDİN
Nazmi Oğuz
SAKARYA
Şerafettün Pakıer
SAMSUN
Melâhat Gedik
SİİRT
Afoldüllhailim Araş
SİVAS
Gıyasettin Duımıan
Cevad Odyakmaz
TEKİRDAĞ
Halil Başöl
TOKAT
Cevdet Aykan
Osman Saraç
URFA
Necmettin Cevheri
Mahmut Çetin
UŞAK
Orhan Dengiz
YOZGAT
Turgut Nizamsoğlu
ZONGULDAK
Fevzi Fırat
S. Tekin Müftüoğlu
Kemal Doğan Sungun

M. Meclisi

B : 56

19 . 2 . 1969

O : 3

[Reddedenler]
ADANA
Mahmut Bozdoğan
Bekir Tünay
ANKARA
1. Sıtıkı Hatipoğlu
ANTALYA
Oamam Zeki Yüksel
AYDIN
M. Kemal Yılmaız
BURDUR
Fethi Çelikbaş
ÇANKIRI
Dursun Akçaoğlu
DİYARBAKIR
Tarılk Ziya Etkinci

İSTANBUL
A. Ooşkun Kırca
ÎZMlR
Şevket Adalan
Şeref Bakşık
Lebit Yuırdoğlu
KAYSERİ
I'ehmi Cumaıli'oğru
KIRKLARELİ
Hasan Tahsin Uzun
KIRŞEHİR
Süleyman Onan
KOCAELİ
Nihat Erim
KONYA
Seyit Faruk önlder

«m

KÜTAHYA
Himmet Erdoğmıuş
MALATYA
Islmet İnönü
MANİSA
Mustafa Ok
MARAŞ
Hüseyin Yaycııoğlu
MUĞLA
Seyfi Sadi Pencap
NEVŞEHİR
'S. Halkla Esatoğllu
ORDU
Fenda Guley

4M4»

m*
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SÎNOP
Hilmi İşgüzar
Niyazi özgüç
StVAS
Naisuh Nazif Aradan
TOKAT
İrfan Soflmazeır
TRABZON
Ahmet Şener
AM Rıza Uzuner
URFA
Behioe Hatkıo (Boran)
ZONGULDAK
Kenan Esengin

M. Meclisi
İstanbul Teknik Üniversitesi

B : 56

19 . 2 . 1969

O : 3

1969 yılı Bütçe Kanunu tasarısına verilen oyların sonucu
(Çoğunluk yok.)
Üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çelkinserler
Oya katılmıyaıdar
Açık üyelikler
[Kabul

ADANA
'kasım. Gülek
ADIYAMAN
M. Arif Atalay
AFYON KARAIItSAR
Ali İhsan Ulubahşi
ANKARA
Orhan Alp
Kemal Bağcıoğhı
Musa Kâzını Coşkun
Ahmet Dallı
ANTALYA
İhsan Ata öv
ARTVİN
Sabit Osman Avcı
AYDIN
Yüksel Menderes
Kemal Ziya öztürk
BALIKESİR
Mevlüt Yılmaz
BİNGÖL
M. Emin Gündoğdu
BOLU
Ş. Nihat Bayramoğlu
HaM İbrahim Oop

ERZİNCAN
Hüsamettin At ab eyl i
ERZURUM
Cevat önder
HATAY
Şemsettin Mursaloğlu

İÇEL
Mazhar Arıkan
Kemal Ataman
Burhan Bozdoğan
Kadir Çetin

edenler]
İSTANBUL
Mustafa Ertuğrull
Muhiddin Güven
Kaya Özdemir
Reşit Ülker
İZMİR
Muzaffer Döşemeci
Enver Turgut
KARS
Lâtif Aküzüm

BURSA
Nilüfer Gürsoy
ÇANAKKALE
Muammer Baykan
Refet Sezgin
DENİZLİ
Fuat Avcı
Remzi Şenel
DİYARBAKIR
Feyzi Kalfagil
ELÂZIĞ
Kcvni N e d im o ğl ıı

İSPARTA
Ali İhsan Balım
Süleyman D emir el

: 450
: 97
: 65
: 32
:
0
: 347
:
6

KASTAMONU
Ahmet Şevket Bohça
KAYSERİ
Feyyaz Koksal
Vedat Âli Özkan
KOCAELİ
Sedat Akay
KONYA
M. Necati Kalaycıoğlu
Mekki keskin
KÜTAHYA
Ahmet Can Bilgin
Mehmet Ersoy
MANİSA
Süleyman Çağlar
Nahit Yenişehirlioğlu
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MARAŞ
Veysi Kadıoğlu
MARDİN
Nazmi Oğuz
SAKARYA
Şerafettin Baker
SAMSUN
Melâhat Gedik
SllRT
Abdülhalim. Araş
SİVAS
Gıyasettin Duman
Cevad Odyakmaz
TEKİRDAĞ
Halil Başol
TOKAT
Cevdet Aykan
Osman Saraç
URFA
Necmettin Cevheri
Mahmut Çetin
UŞAK
Orhan Dengiz
ZONGULDAK
Fevzi Fırat
S. Tekin Müftüoğlu
Kemal Doğan Sungun

U. Meclisi

B : 56

19 . 2 . 1969

O : 3

[Reddedenler]
ADANA
Bekir Tünay
ANKARA
t. Sıtkı Hatlipoğlu
ANTALYA
Osman Zeki Yüksel
AYDIN
M. Ketmal Yılmaz
BURDUR
Fethi Çelikbaş
ÇANKIRI
Dursun Akçaoğlu
ÇORUM
Nejdet Yücer

DİYARBAKIR
Tarık Ziya Ekinci
İSTANBUL
A. Coşkun Kırca
İZMİR
Şevket Adalan
Şeref Bakşıık
Le'bit Yurdoğlu
KAYSERİ
Fehmi Cumahoğlu
KIRKLARELİ
Hasan Tahsin Uzun
KIRŞEHİR
Süleyman Onan
KOCAELİ
Nihat Erim

KONYA
Seyit Faruk Önder
KÜTAHYA
Himmet Erdoğimuş
MALATYA
ismet İnönü
MANİSA
Mustafa Ok
MARAŞ
Hüseyin Yaycıioğhı
MUĞLA
Seyfi Sadi Pencap
NBVŞBHİK
S. Hakkı Eeatoğ-lıı
ORDU
Ferda Güley

*>•<*
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»<...

SİNOP
Hilmi işgüzar
Niyazi Özgü'ç;
SİVAS
Nasuh Nazif Arslan
TOKAT
irfan Solmazer
TRABZON
Ahmet Şener
Ali Rıza Uzuner
URFA
Behice Hatko (Boran)
ZONGULDAK
Kenan Esemgin

M. Meclisi

B : 56

19 . 2 . 1969

O : 3

Hacettepe Üniversitesi 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu
(Çoğunluk ytoüdtur.)
Üye sayısı
Oy verenler
Kalbul leldlemler
RededenıleT
Çekinserler
Oya Katılmıyaınl'ar
Açık üyelikler

: 450
: 95
• 67
: 28
: 355
:
0
:
6

[Kabul edenler]
ADANA
Kasım Oülek
ADIYAMAN
M. Arif Atalay
AFYON KARAHlSAR
Ali ihsan Ulubahşi
ANKARA
Kemal Bağcıoğlu
Musa Kâzım Coşkum
Ahmet Dallı
ANTALYA
İhsan Ataöv
ARTVİN
Sabit Osman Avcı
AYDIN
YHiksel Menderes
Kemal Ziya özttürk
M. Kemal Yılmaz
BALIKESİR
Mevlıüt Yılmaz
BİNGÖL
M. Emin Gündağdu
BOLU
§. Nihat Bayramoğlu
Halil İbrahim Oop
BURSA
Nilüfer Gürsıoy

ÇANAKKALE
Muammer Baykan
Refet Sezgin
DENİZLİ
Fuat Avcı
Remzi Şenel
DİYARBAKIR
Fevzi Kalfagil
ELÂZIĞ
Kevni Nedim/oğlu
ERZİNOAN
Cevat önder
GÜMÜŞANE
Sabri özcan San
HATAY
Şemsettin Mursalıoğlu
İSPARTA
Ali İhsan Balım
Süleyman Demirel
İÇEL
Mazhar Arıkam
Kemal Ataman
Burhan Bozdoğan
Kadir Çetim
İSTANBUL
Mustafa Ertuğrul
Muhittin Güven
Kaya Ö^demir

Re§it Ülker
İZMİR
Muızaffer Döşemeci
Enver Turgut
Lebit Yurdoğlu
KARS
Lâtif Aküziim
KASTAMONU
Ahmet Şevket Bohça
KAYSERİ
Feyyaz Koksal
Vedat Âli Özkan
KOCAELİ
Sedat Akay
KONYA
M. Necati Kalaycıoğlu
Mekki Keskin
KÜTAHYA
Ahmet Can Bilgin
Mehmet Ersoy
ANİSA
Süleyman Çağlar
Nahit Yeniışehirlioğlu
MARAŞ
Veysi Kadıoğlu
MARDİN
Nazmi Oğuz

•— 181 —

SAKARYA
Şerafettin Paker
SAMSUN
Melâhat Gedik
SİİRT
Abdülhalim Araş
SİVAS
Nasuh Nazif Arslan
Gıyasettin Duman
Cevad Odyaıfemaız
TEKİRDAĞ
Halil Başol
TOKAT
Cevdet Aykan
Osman Saraç
URFA
Necmettin Cevheri
Mahmut Çetin
UŞAK
Orhan Dengiz
YOZGAT
Turgut Nizamoğlu
ZONGULDAK
Fevzi Fırat
Sadık Tekin Müftüloğlu
Kemal Dıoğan Sumguaı

M. Meclisi

B : 56

19 . 2 . 1969

0:3

[Reddedenler]
ADANA
Mahmut Bozdoğan
Bekir Tunay
ANKARA
1. Sıtkı Hatipoğlu
ANTALYA
Osman Zeki Yüksel
BURDUR
Fethi Çelikbaş
ÇANKIRI
Dursun Akçaoğlu
DİYARBAKIR
Tarık Ziya Ekinci

İSTANBUL
A. Ooışkun Kırca
İZMİR
Şevket Adalan
Şeref Bakşık
KAYSERİ
Fehmi Cumalıoğlu
KIRKLARELİ
Hasan Tahsin Uzun
KIRŞEHİR
Süleyman Onan
KONYA
Seyit Faruk önder

•»•*!>

KÜTAHYA
Himmet Erdoğmulş
MALATYA
İsmet İnönü
MANİSA
Mustafa Ok
MARAŞ
Hüseyin Yaycıoğlu
MUĞLA
ıSeyfi Sadi Pencap
NEVŞEHİR
S. Hakkı Esatıoğlu

<m>*<
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ORDU
Ferda öıüley
SİNOP
Hilmi Iş/güzar
Niyazi özgfüç
TOKAT
irfan Solmazer
Ahmet Şener
Ali Rııza Uızuner
URFA
Behice Hatko (Boran)
ZONGULDAK
Kenan Esenıgin

M. Meclisi

B : 56

19 . 2 . 1969

O :3

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu
(Çoğunluk yoktur.)
Üyes sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenle v
Çekinserler
Oya ikatılmıyanlar
Açık üyelikler

: -150
: 95
: 62
: 33
0
:
: :549
6
:

[Kabul
ADANA
Kasım Gülek
ADIYAMAN
M. Arif Atalay
Afyon Karahisar
Ali İhsan Ululbıalh§i
ANKARA
Kelmal Bağcıoğlu1
Musa Kâzım Coşkun
Ahmet Dallı
ANTALYA
İhsan Ataöv
ARTVİN
Sabit Osıman Avcı
AYDIN
Yüksel Menderes
BALIKESİR
MeVÜüt Yılmaz
BİNGÖL
M. Emin Günldoğdu
BOLU
Ş. Nihat Bayramloğflu
Halil İbrabiım Cop
BURSA
Nilüfer Gürsüy

ÇANAKKALE
Muammer Baytkan
Refet Sezgin
DENİZLİ
Fuat Avcı
Remizi Şenel
DİYARBAKIR
Feyzi Kallfagil
, ELÂZIĞ
Kevni Nedimıoğlu
ERZİNCAN
Hüsamettin Atabeyli
ERZURUM
öevat Önder
GÜMÜŞANE
Sabri özean San
HATAY
Şemsettin Mursalıoğlu
İSPARTA
Ali İhsan Balını
Süleyman Demireıl
İÇEL
Mazhar Arakan
Kemal Ataman
Burhan Bozdoğan

edenler]
Kadir Çetin
İSTANBUL
Mustafa Ertuğrul
Kaya ö'zdemir
İZMİR
Muzaffer Döşemeci
Enver Turgut
KARS
Lâtif Aküzüm
KASTAMONU
Ahmet Şevket Bohça
KAYSERİ
Feyyaz Koksal
Vedat AH Özkan
KOCAELİ
Seldat Akay
KONYA <
M. Nöeati Kalaycıoğkı
Mekki Keskin
KÜTAHYA
Ahmet Can Bilgin
Mehmet Ersoy
MANİSA
SüLeylman Çağlar
Nahit YeniışehİTÜioğlu

MARAŞ
Voysi Kadıoğlu
MARDİN
Na.zmi Oğuz
SAMSUN
Melâhat Gedik
SİİRT
Abdülhalim Araş
SİVAS
Gıya'settin Dulman
Cevad Odyakmaz
TEKİRDAĞ
Halil Başol
TOKAT
Cevdet Aykan
Osman Sara-ç
URFA
Necıııettin Cevheri
Mahmut Çetin
UŞAK
Orhan Dengiz
ZONGULDAK
Fevzi Fırat
S. Telkin Müftüoğlu
Kemali Doğan Sungun

[Redd edenler]
ADANA
Mahmut Bozdoğan
Beikir T'ünay
ANKARA
1. Sıtkı Hatipoğlu
ANTALYA
Osıman Zeki Yüksel
AYDIN
M. Kemal Yılimaz

BURDUR
Fethi Çelikbaş
ÇANKIRI
Dursun Akçaoğlu
DİYARBAKIR
Tantk Ziya Ekinci
İSTANBUL
A. Coşkun Kırca
Reşit Ülker

İZMİR
Şevket Adalan
Şeref Bakşık
Lebit Yurdoğlu

KIRŞEHİR
Süleyman Onan
KOCAELİ
Nihat Erim

KAYSERİ
Fehmi Oumalıoğlu

KONYA
Seyit Farulk önder

KIRKLARELİ
Hasan Tahsin Uzun

KÜTAHYA
Himmet Erdoğmuş

— İS33 —

M. MecM

B : 56

MALATYA
îsîmeit İnönü

MUĞLA
»SeyfS Sadi Penicap

MANİSA
Mustafa Ok

NEVŞEHİR
S. Habkı Esatoğlu

MARAŞ
Hüseyin Yaycııoğlu

ORDU
Ferda G-üley

19 . 2 . 19Ö9

O : 3

SİNOP
Hilmi İşgüzar
Niyazi özgüç
SİVAS
Nasuh NazM Arlslan.
TOKAT
İrfan Salmıazeır
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TRABZON
Ahmet Şener
Ali Rnza Uzuner
URFA
Benice Boran
ZONGULDAK
Kenan Esentgîn

'M,

B : 56

19 . 2 . 19&9

O :3

Petrol Dairesi Başkanlığı 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu
(Çoğunluk yoktur.)
Üye sâiyısa
Öy veınenler
Kalbul ıddienler
' Röâiaieidfötıler
ÇeMtiserlıer
Oya Kâtılmiyajnlar
Açık üyelikler

: 450
: 95
: 63
: 32
0
:
: 349
6
:

[Kabul e denler]
V

İİ)ANA
Kasım .Gjüek
ADIYAMAN
M.. Arif At^lay
AFtON fc&ftkHÎSAR
Ali İnsan Ulubanşj.
ANKARA
Kemal Bağcııoğluı
Musa Kâzım Coşkun
Ahmet Dallı
A •VYtf-fl A T TP

Â'

ANTALYA
-a-.
,
,,
ihsan Ataov
Osman Zeki Yüksel
ARTVİN
Sabit Osman Avcı
A

AYDIN
Yüksel Menderes
Kemal Ziya öztürk
BALIKESİR
Mevlüt Yılım az
BflNGÖL
M. Emin Gündoğdu
BOLU
Ş. Nihat Bayramioğlu
Halil İbrahim Cop

Bt&A
dsTiliüiEjer Gürsoy

ÇMA±KAUE
Reiet Sezdin
DENİZLİ
Fuat Avcı
Remzi Şenel
DİYARBAKIR
Feyzi Kalfagil
ELÂZIĞ
Kevni Nedimoğlu
ERZİNCAN
Hüsamettin Atabeyli
GÜMÜŞANE
Sebri özcan San
HATAY
Şemsettin Mursaloğlu
İSPARTA
Ali İhsan Balım
Süleyman Demirel
ÎOEL
Mazhar Arıkan
Kemal Ataman
Burhan Bozdoğan
Kadir Çetin
İSTANBUL
Mustafa Ertuğrul
Muhiddin Gütven

Kaya özdeihir
İZMİR
Müzafefer Döşemeci
İintver İürjgut
&ABS
Lâtif1 Âkazüm
KASTAMONU
Ahmet Şevket Bohça
KAYSERİ
Feyyaz Koksal
Yedat Âli Özkan
KOCAELİ
Sedat Akay
KONYA
M. Necati Kalaycıoğlu
Mekki Keskin
KÜTAHYA
Ahmet Can Bilgin
Mehmet Ersoy
MANİSA
Süleyman Çağlar
Nahit Yenişehirlioğlu
MARAŞ
Veysi Kadıoğkı
MARDİN
Nazmi Oğuz
SAKARYA
Şerafettin Paker
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SAMSUN
Melâhat Gedik
ftfTİÎ.T
k>XXJ.VA
A VırlnilTınlî'm

•Q-UvX'U.lllclXLIII

Avfi.cı

-£X1 £ 1 9

ISİYAS

Gıyasettin Duman
Cevad OdyaJkmaz
TEKİRDAĞ
Halil Basjol

-L 1 MB.%ı İni W X / . A A V <

TOKAT
Cevdet Aykan
Osıman Saraç
URFA
Necmettin Cevheri
Mahmut Çetin
UŞAK
Orhan Dengiz
YOZGAT
Turgut Nizamoğlu
ZONGULDAK
Fevzi Fırat
Sadık Tekin Mülftiüoğlu
Kemal Doğan Sungun

M. Mecisi

B : 56

19 . 2 . 1969

O : 3

[Reddedenler]
ADANA
Mahmut Bozdoğan
Bekir Tfünay
ANKARA
î. Sıtkı Hatipoğlu
ANTALYA
Raf ot Eker
AYDIN
M. Kemal Yılmaz
BURDUR
Fethi Çelikbaş
ÇANKIRI
(Dursun Akgaoğlu

DİYARBAKIR
Tarık Ziya Ekinci
İSTANBUL
A. Coşkun Kırca
Reşit Ülker
ElZMÎR
Şevket Adalan
Şeref Bakşık
Lebit Yurdoğlu
KAYSERİ
Fehmi Cumalıoğlu
KIRKLARELİ
Hasan Tahsin Uzun
KIRŞEHİR
.Süleyman Onan

KOCAELİ
Nihat Erim
KONYA
Seyit, F.ıı-uık (")ı.der
KÜTAHYA
j Muammer Erdoğmuş
MALATYA
ismet inönü
MANİSA
Mustafa Ok
MARAŞ
Hüseyin Yaycıoğlu
MUĞLA
Seyfi Sadi Pencap
NEVŞEHİR
'S. Hakkı Esatoğlu

9<t
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ORDU
Ferda Grüley
StNOP
Hilmi işgüzar
Niyazi özıgüç
SİVAS
N. NaEİf Arslan
TRABZON
Ahmet Şener
Ali Rıza Uzuner
URFA
Behice Boran (Hatko)
ZONGULDAK
Kenan Esengin

M. Meclsi

B : 56

19 . 2 . 1969

O :3

An'kara Üniversitesi 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu
(Çoğunluk yoktu:1.)
Üye sayısu
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserler
Oya Ikatılmıyanlar
Açık üyelikler
ADANA
Kasım Gülek
ADIYAMAN
M. Arif Atalay
AFYON KARAlHSAR
Ali İhsan Uhıibah$
ANKARA
Orhan Alp
Kemal Bağcıioğlu
Musa Kâzım Coşkun
Ahmet DalU
ANTALYA
İhsan Ataöv
ARTVİN
Sa'b'it Osman Avcı
AYDIN
Yüksel Menderes
Ketoal Ziya öztürk
BALIKESİR
Mefvlüt Yılmaz
BİNGÖL
M. Emin Gündoğdu
BOLU
Ş. Nihat Bayramoğlu
Halil İbrahim Cop
BURSA
Nilüfer Gürsoy

:
:
:
:
:
:
:

ÇANAKKALE
Muammer Baykan
Rofet Sezgin
DENİZLİ
Fuat Avcı
Remizi Şenel
DİYARBAKIR
Feyzi Kalfagil
ELÂZIĞ
Kevni Nedimoğlu
ERZİNCAN
Hüsamettin Atabeyli
ERZURUM
Cevat önder
HATAY
Şemsettin Mursaloğlu
İSPARTA
Ali İhsan Balım
Süleyman Demire!
İÇEL
Mazhar Arık an
Kemal Atanııan
Burhan Bozdoğan
Kadir Çetin
İSTANBUL
Mustafa Ertuğrul
Muhiddin Güven

450
9G
65
31
0
348
ü
Kaya özdemir
Reşit Üllker
İZMİR
Muzaffer Döşemeci
Enver Turgut
Le'bit Yurdoğlu
KARS
Lâtif Aküziüm
KASTAMONU
Ahmet Şevket Bohça
KAYSERİ
Feyayz Koksal
Vedat Ali Özkan
KOCAELİ
Seldat Akay

SAKARYA
Şerafettin Baker
SAMSUN
.Melâhat Gedik
SİİRT
Ab dül hallim Araş
SİVAS
Gıyasettin Duman
Cevald Odyakîmaz
TEKİRDAĞ
Halil Başol
TOKAT
Cevdet Aykan
Osıman Saraç

KONYA
M. Neoati Kalaycıtoğ'lu
Mekîki Keskim
KÜTAHYA
Ahmet Can Bilgin
MANİSA
Süleiyman Çağlar
Nahit Yenişehirliioğlu

UŞAK
Orhan Dengiz
YOZGAT
Turgut Nizam'oğlu

MARAŞ
Veyzi Kadıoğlu
MARDİN
Nazmi Oğuz

ZONGULDAK
Fevzi Fırat
S. Tekin Müftüoğlu
Kemal Doğan Sungun
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URFA
Necmettin Cevheri
Mahmut Çetin

WLMec!M

B : 56

19 . 2 . 1969

O : 3

[ReddedenlerJ ADANA
Mafhımut Bozdıoğan
Bekir Tünay
ANKARA
î. Sıtkı Hatipoğlu
ANTALYA
Osm'an Zelki Yüksel
AYDIN
M. Kemal Yıkruasi
BURDUR
FelM Çelikbag
ÇANKIRI
Dursun Akçaıoğlu
DİYARBAKIR
Tank Ziya Ekinci

İSTANBUL
A. Coşkun Kınca
İZMİR
Şetvfcet Adalan
Şeref Bakşık

KÜTAHYA
Hilmımet Erdıoğmıuş
MALATYA
îsımıeit İnönü

KAYSERİ
Fehmi Cumahoğfkı
KIRKLARELİ
Haşan Tahsin Uızittn
KIRŞEHİR
Süleyman Onan
KOCAELİ
Nihat Erini
KONYA
Seyit Faruk önder

MANİSA
Mustafa Ok
MARAŞ
Hüseyin YaycDOglu

SİNOP
Hilmi İşgüzar
Niyazi özgüç
SİVAS
N. Nazif Aralan
TOKAT
İrfan Solnıaızer

MUĞLA
Seyfi Sadi Pencap

TRABZON
Ahmet Şenel
AM Rıza Uzuner

NEVŞEHİR
S. Hakkı Esatoğlu

URFA
Behîıce Boran

ORDU
Ferda Güley

ZONGULDAK
Kenan Esengin
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M. MşclİBİ

B : 56

Karayolları Genel Müdürlüğü 1969 yılı

19 . 2 . 1969

O :3

Bütçe Kanun tasarısına yerilen oyların sonucu
(Çoğunluk yoktar.)

Üyes sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekirıserler
Oya ıkatılmıyanlar
Açık üyelikler

: 450
: 94
: 61
: 33
: 0
: 350
: 6

[Kabul edenler]
ADANA
Kasım Gülek
ADIYAMAN
M. Arif Atalay
AFYON KARAHÎSAR
A. İhsan Ulubahşi
ANKARA
Kemal Bağcıoğlu
M. Kâzım Coşkun
Ahmet Dallı
ANTALYA
İhsan AtaöVi
Osman Zeki Yüksel
ARTVİN
Sabit Osman Avcı
AYDIN
Yüksel Menderes
K. Ziya öztürk
BALIKESİR
Mevlüt Yılmaz
BİNGÖL
M. Emin Gündoğdu
BOLÜ
Ş. Nihat Bayramoğlu
Halil İbrahim 'Cop

BURSA
Nilüfer Gürsoy
ÇANAKKALE
Refet Sezgin
DENİZLİ
Fuat Avcı
Remzi Şenel
ELAZIĞ
Kevni Nedimoğlu
ERZİNCAN
Hüsamettin Atabeyli
HATAY
Şemsettin Mursaloğlu
İSPARTA
Ali İhsan Balım
Süleyman Demirel
İÇEL
Mazhar Arıkan
Kemal Ataman
Burhan Bozdoğan
(Kadir Çetin
İSTANBUL
Mustafa Ertuğrul
Muhiddin Güven
Kaya özdemir

İZMÖ8
Muzaffer Döşemeci
Enver Turgut
KARS
Latif Aküzüm
KASTAMONU
A. Şevket Bohçıa
KAYSERİ
Feyyaz Koksal
Vedat Âli Özkan
KOCAELİ
Sedat Akay
KONYA
M. Necati Kalaycıoğlu
Mekki Keskin
KÜTAHYA
Ahmet Can Bilgin
Mehmet Ersoy
MANİSA
Süleyman Çağlar
Nahit Yenişehirlioğlu
MARAŞ
Veysi Kadıoğlu
MARDİN
Nazmi Oğuz

— 189 —

SAKABYA
Şerafettin Paker
SAMSUN
Melâhat Gedik
SİİRT
Abdühalim Araş
SİVAS
Gıyıasetin Duman
Cevad Odyakmaz
TEKİRDAĞ
Halil Başol
TOKAT
Cevdet Aykan
Osnuan Saraç
URFA
Necmettin Cevheri
Mahmut Çetin
UŞAK
Orhan Dengiz
YOZGAT
Turgut Nizamoğlu
ZONGULDAK
Fevzi Fırat
S. Tekin Müftüoğlu
K. Doğan Sungun

M. Meclisi

B : 56

19 . 2 . 1969

O : 3

[Reddedenler]
ADANA
Mahmut Bozdoğan
Bekir Tünay

İSTANBUL
A. Coşkun Kırca
Reşit Ülker

ANKARA
İ. Sıtkı Hatipoğlu

İZMİR
Şevket Adalan
Şeref Bakışık
Lebit Yurdoğlu
KAYSERİ
Fehmi Oıımialıoğlu
KIRKLARELİ
Hasan Tahsin Uzun

AYDIN
M. Kemal Yılmaz
BURDUB
Fethıi Çelikbaş
ÇANKIRI
Dursun Akçiaoğlu
DİYARBAKIR
Tarık Ziya Ekinci
Feyzi Kalfagil

KIRŞEHİR
iSüleynıan Onan
KOCAELİ
Nihat Erim

KONYA
Seyit Faruk Önder
KÜTAHYA
Himmet Erdoğmuş
MALATYA
İsmet İnönü
MANİSA
Mustafa Ok
MARAŞ
Hüseyin Yayc ı o ğlu
MUĞLA
Seyfi iSadi Pcncap
NEVŞEHİR
S. Hakkı Esatoğlu
ORDU
Ferda Gülcy

"»'Ilı ' ^ ) r » < ( » ı i ( j : i «
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SİNOP
Hilmi İşgüzar
Niyazi Öz güç
ıSİVAS
Nasuh Nazlif Arslan
TOKAT
İrfan Solmiazer
TRABZON
Ahmet 'Şener
Ali Rıza Uzuner
URFA
Behice Hatko (Boran)
ZONGULDAK
Kenan Escngin

M. Meclisi

£ : 56

19 . 2 . 1969

O :3

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe Kanununa verilen oyların sonucu
(Çoğunluk yoktur.)
Üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Oekinserler
Oya katılmıyanlar
Açık üyelikler
[Kabul
ARTVİN
Sabit Osman Avcı
ÇORUM
Arslan Topçubaşı
EDİRNE
Nazmi Özoğul
GÜMÜŞANE
Sabri Özcan San

İSTANBUL
Ali Esat Birol
Muhittin Güven
İZMİR
Muzaffer Döşemeci
Enver Turgut
KASTAMONU
Ahmet Şevket Bohça

: L 150
: 20
: 17
:
3
:
: 430
: 6
edenler]
KAYSERİ
Vedat Âli Özkan
KÜTAHYA
Mehmet Ersoy
SAMSUN
Melâhat Gedik
SİNOP
Mustafa Kaptan

SİVAS
Cevad Odyakmaz
TOKAT
Osman Saraç
YOZGAT
İsmail Hakkı Akdoğan
ZONGULDAK
Kemâl Doğan Sungun

[Reddedenler]
ÇANIURl
Dursun Ak(»aoğlu

ERZURUM
Giyasettin Karaca

İZMİR
Lebit Yurdoğlu

..<...
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Millet

Meclisi

GÜNDEMI
50 NCI BİRLEŞİM
19 . 2 . 1969 Çarşamba
Saat : 10,00
I
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL
KUEULA SUNUŞLARI
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK
İŞLER
X 1. — Ankara Üniversitesi '1969 yılı Bütçe
kanunu tasarısı ve Bütçe Kanma Komisyonu
raporlarına dair O. Senatosu ve Bütçe Karma
Komisyon 'başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi
1/508; O. Senatosu 1/941) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 805; C. Senatosu S. Sayısı : 1102)
X 2. — Kg*e Üniversitesi İ9f>'9 yıllı Bütçe ka
nunu tasarısı ve Büteıe Karma, Koımisyonu ra
poruna daür C. 'Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyon ^başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi
1/573; C. 'Senatosu 1/935) (M. Meclisi S. Ha
ylisi : 804; O. 'Senatosu S. 'Sayısı : 1168)
X 3. — İstanbuıl Üniversitesi 1909 yıılı Bütçe
kanunu tasarısı ve 1909 'bütçe 'kanunu tasansuı1da yapılıan derişikliğe dair Oumlıuriyet Senatosu
Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karlma Komlisyonu raporu (M. Meclisi 1/570; Cumhuriyet 'Se
natosu 1/934) (Millet Meclisi S. Sayısı : 803Cumhuriyet 'Senatosu İS. Sayısı : 1171)

ma Komisyon başkanlıkları tezkereleri (Millet
Meeisi t / 5 7 1 ; Ouınthuıiyet Senatosu 1/953)
(Millet Meclisi S. Sayısı : 815; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 1100)
X 7. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1969 yılı
Bütçe1 kamunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Oumlhuriyet Senatosu ve
Bütçe Karina Komisyon başkanlıkları tezkere
leri. (Millet Meeüsi 1/582; Cumhuriyet Sena
tonu 1/952) (Millet Meclisi S. Sayısı : 814;
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1177)
II
GENSORULAE VE GENEL
GÖRÜŞME
III
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER
SORULAR,

X 4. — İstanbul Teknik Üniversitesıi 1909
yılı Bütçe kanunu tasarlısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve
Bütçe Karma Komisyon 'başkanlıkları tezkere
leri (MiiTlet Meclisi 1/577; Cirmimriyet Senato
su 1/943) (Millet Meclisi S. Sayısı : 807, Cu!m'huriyet 'Senatosu S. Sayısı : 1172)

IV
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI
VERİLEN İŞLER
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
X 1. — 1909 yılı Bütçe İkamın tasarısı ve
Bütçe Karma Komisyonu ırapon-u ile 1909 yılı
Flütçe İka mı mı tasarısında yapılan değişikliğe
dalir Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi
ve Bütçe Kasrına, Komisyonu raporu. (Millet
M'cclisi 1/567; Cumlıuriyet Senatosu 1/955)
(Millet Meclisi S. Sayısı : 800; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : ,1162)

X 5. — Hacettepe tlniversiterfı 19'09 yılı Büt
çe kanunu tasiaırısı ve Bütçe Karına. Komisyonu
raporuna dair Cumlıuriyet Senatosu ve Bütçe
Karma Komisyon başkanlıkları tezkereleri (M..
Meclisi 1/574; C. Senatosu 1/942) (M. Meclisi
S. Sayısı. : 800 Oumhııttiyet 'Senatosu S. Sayı
sı : 1109)
X >0. — Devlet Su 15101! Oeneıl Müdürlüğü
1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kar

X 2. — Karayolları Gcıneıl Müdürlüğü 1909
yılı Bütçıe kanunu tasarısı 've Büteıe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu
ve Bütçe Karma. Koımisyon başkanlıkları tezke
releri (Millet Meclisi 1/578; Cumhuriyet Sena
tosu 1/944) (Millet Meclisi S. Sayısı : 808;
Onını'huriyet Senatosu S. Sayısı : 1173)
X 3,. — Hudut ve Sahiller «ağlık Oeniel Mü
dürlüğü 1909 yıılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt-

çte Karma Komisyonu ırapoiruna dair Cumhuri
yet Senatosu ve iBütçe Kanma Komisyon Baş
kanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/575;
Cumhuriyet Senatosu 1/945) (Millet Meclisi S.
Sayısı : 809; Cumhuriyet ISeniatolsu S. Sayısı :
1170)
X 4. — Tekel Genel Müdürlüğü 1969 'yılı
Bütçe karnımı tasarısı 'vfe Bütçe Karma Komis
yonu rapoırana ıd'air Cumhuriyet Senatosu ve
Bütçe Karma Komisyon ibaşkanllıikları tezkere
lileri (Millet Meclisi 1/580; Cumhuriyet Sena
tosu 1/946) (Millet Mıeclisi S. Sayım : 810;
Cumhuriyet Senatosu S. iSayısı : 1175)
X 5. — Devlet Üretme 'Çiftlikleri Genel Mü'dJürlüğü 1969 yılı Bütçe Ikanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Koimlisyonu rapotruna idaiır Cümhuriyet Senatosu ve Bütçe Karıma Komisyon haşkanbklaıııı 'teskereleri (Mîllet Meclisi 1/572;
Cumhuriyet Senatosu 1/947) (Miililet Meclisi S.
Sayısı : 811; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı :
1167)

X 6. — 'Orman Genel Müdürlüğü 1969 yılı
(Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kanma Komis
yonu raporuna Idair Cumhuriyet Senatosu ve
Bütçe Karma Komisyon ibaşkanilıklatn teskere
leri. (Millet Meclisi 1/579; Cumhuriyet Senatosu 1/948) (Millet Mecillisıi S. Sayısı : 812;
Cumhuriyet Senatosu S. SaiyıSı : 1174)
X7. — Devlet Hava Meyldamları İşletmesi
Genel Müdürlüğü 1969 yıllı Bütçe kaınunu tasa
rlısı ve Bütçe Karıma Komisyonu raporuna dair
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karima Komis
yon ^başkanlıkları tezkereleri.
(Millet Meclisi
1/570; Cumhuriyet Senatosu 1/9-51) (Millet
Meclisi S. Sayısı : 813; Cumhuriyet Senatosu
S. Sayısı : 1165)'
V
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER .
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK
ÎŞLER
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK
İŞLBR

Dönem

: 2

Toplantı : 4
M l L L E T
M E C L İ S
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı v
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon
başkan
Meclisi 1 / 5 7 5 ; Cumhuriyet Senatosu 1 / 9 4 5 )
(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 1170)
Cumhuriyet Senatosu
Genel Sekreterliği
Kanunlar Müdürlüğü
Sayı : 9530
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA
ilgi : 11 . 1 . 1969 gün ve 1/575-148 sayılı yazınıza karşılıktır :
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 3 . 2 . 1969 tarihli 31 nci Birleşiminde aynen kabul olunan Hu
lüğü 1969 yılı Bütçesi ilişik olarak sunulmuştur.
Gereğini rica ederim.
Cu
Not :
Açık oy neticesi : (119)
Kabul
Ret
Çekinser
T. B. M. M.
Bütçe Karma Komisyonu
Esas No. : 1/575, C. S. 1/945
Karar No. : 148

:
:

116
2
:
1

Bütçe Karma Komisyonu raporu

MİLLEET MEECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 3 . 2 , 1969 tarihli 31 nci Birleşiminde aynen kabul edilen «Hu
lüğü 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu raporu, Genel Kurulun tasvibine arz
nulur.

Büt

